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ΠΕΡΙΣΚΟΠ1

Ο υπουργός Οικονομικών κ Χρήστος Σταϊκούρος και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Tsakos Energy Navigation κ Νίκος Τσάκος χτυπούν το καμπανάκι λήξης των

εργασιών της Γουόλ Στριτ Διακρίνεται αριστερά η κυρία Μαρίνα Χατζηπατέρα της Dorian LPG και δεξιά η αν διευθύνουσα σύμβουλος της Diana Shipping κυρία Σεμίραμις Παληού

©«Η Ελλάδα επέστρεψε
Επενδύστε στην Ελλάδα
Θέλουμε να προσελκύσουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε επενδύσεις Αυτή είναι

η ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα δήλωσε απευθυνόμενος σε διεθνείς επενδυτές
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με Βιντεοσκοπημένο μήνυμα Το ετήσιο συνέδριο

της Capital Link στη Νέα Υόρκη και η Ημέρα Ελλάδας-Αμερικής στη Γουόλ Στριτ

Το καμπανάκι χτύπησε ο εφοπλιστής Νίκος Π Τσάκος

Με
γενικό σύνθημα
Greece is back
Η Ελλάδα επέστρεψε

πραγματοποιήθηκε

για 2 1 η συνεχή χρονιά

στη Νέα Υόρκη το διεθνές
επενδυτικό συνέδριο Capital
Link Invest in Greece Forum
Επενδύστε στην Ελλάδα

σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία

και προσελκύοντας πάνω από
1 000 συμμετέχοντες από το
χώρο της πολιτικής και των επιχειρήσεων

Έχοντας εξελιχθεί
πια σε θεσμό που προβάλλει
τις επιχειρηματικές ευκαιρίες
που εμφανίζονται στην Ελλάδα

η εκδήλωση της 9ης Δεκεμβρίου

έφερε σε επαφή
πλήθος διεθνών επενδυτών

επιχειρηματιών τραπεζικών
στελεχών τεχνοκρατών και
κυβερνητικών αξιωματούχων
από την Ελλάδα την Ευρώπη
και την Αμερική
Ειδικότερα οι επενδυτές ενημερώθηκαν

για τις μεταρρυθμίσεις

στη χώρα και το εθνικό
αναπτυξιακό σχέδιο που στοχεύει

στην παροχή κινήτρων

και στην αναζωογόνηση του
επιχειρηματικού κλίματος
Επιπλέον έγινε αναφορά στις
πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά

στη διαχείριση
του δημόσιου χρέους καθώς
και σε ενέργεια υποδομές
ακίνητα τουρισμό τράπεζες
και φυσικά στην παγκόσμια
ναυτιλία Με βιντεοσκοπημένο
μήνυμα απηύθυνε χαιρετισμό
και ο πρωθυπουργός κ Κυριάκος

Μητσοτάκης τονίζοντας
ότι στη χώρα μας ανατέλλει
μια νέα εποχή ευκαιριών
Όπως είπε Κύριος οικονομικός

στόχος μας είναι να τονώσουμε

σημαντικά τον ρυθμό

32 ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ 01.2020
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Ο υπουργός Οικονομικών κ Χρήστος Στοϊκούρας και ο πρόεδρος και διευθύνων σϋμβουλος της Tsakos Energy Navigation κ Νίκος Τσάκος χτυπούν το καμπανάκι λήξης των

εργασιών της Γουόλ Στριτ Διακρίνεται αριστερά η κυρία Μαρίνα Χατζηπατερα της Dorian LPG και δεξιά η αν διευθύνουσα σύμβουλος της Diana Shipping κυρία Σεμίραμις Παληού

©«Η Ελλάδα επέστρεψε
Επενδύστε στην Ελλάδα
Θέλουμε να προσελκύσουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε επενδύσεις Αυτή είναι

π ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα δήλωσε απευθυνόμενος σε διεθνείς επενδυτές
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βιντεοσκοπημένο μήνυμα Το ετήσιο συνέδριο

της Capital Link στη Νέα Υόρκη και η Ημέρα Ελλάδας Αμερικής στη Γουόλ Στριτ

Το καμπανάκι χτύπησε ο εφοπλιστής Νίκος Π Τσάκος

Μ
ε γενικό σύνθημα
Greece is back
Η Ελλάδα επέστρεψε

πραγματοποιήθηκε

για 2 1 η συνεχή χρονιά

στη Νέα Υόρκη το διεθνές
επενδυτικό συνέδριο Capital
Link Invest in Greece Forum
Επενδύστε στην Ελλάδα

σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία

και προσελκύοντας πάνω από
1 000 συμμετέχοντες από το
χώρο της πολιτικής και των επιχειρήσεων

Έχοντας εξελιχθεί
πια σε θεσμό που προβάλλει
τις επιχειρηματικές ευκαιρίες
που εμφανίζονται στην Ελλάδα

η εκδήλωση της 9ης Δεκεμβρίου

έφερε σε επαφή
πλήθος διεθνών επενδυτών

επιχειρηματιών τραπεζικών
στελεχών τεχνοκρατών και
κυβερνητικών αξιωματούχων
από την Ελλάδα την Ευρώπη
και την Αμερική
Ειδικότερα οι επενδυτές ενημερώθηκαν

για τις μεταρρυθμίσεις

στη χώρα και το εθνικό
αναπτυξιακό σχέδιο που στοχεύει

στην παροχή κινήτρων

και στην αναζωογόνηση του
επιχειρηματικού κλίματος
Επιπλέον έγινε αναφορά στις
πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά

στη διαχείριση
του δημόσιου χρέους καθώς
και σε ενέργεια υποδομές
ακίνητα τουρισμό τράπεζες
και φυσικά στην παγκόσμια
ναυτιλία Με βιντεοσκοπημένο
μήνυμα απηύθυνε χαιρετισμό
και ο πρωθυπουργός κ Κυριάκος

Μητσοτάκης τονίζοντας
ότι στη χώρα μας ανατέλλει
μια νέα εποχή ευκαιριών
Όπως είπε Κύριος οικονομικός

στόχος μας είναι να τονώσουμε

σημαντικά τον ρυθμό
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Έρχεται η ώρα
των εγκαινίων

Όλο το σχέδιο Το κέρδη των ομολόγων οι

χρηματοδοτήσεις και οι δράσεις για την
παροχή ρευστότητας 37
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η ώρα των
εγκαινίων;
Το σχέδιο, οι ταχείς ρυθμοί που

προβλέπονται. Πώς θα λειτουργήσει

ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 5,1 ΔΙΣ
ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Με 
χρηματοδότηση από το ΠΔΕ

επιχειρείται να ενεργοποιηθεί το
ταχύτερο δυνατό η Ελληνική

Αναπτυξιακή Τράπεζα που έχει καταντήσει... 

σήριαλ τα τελευταία χρόνια ως
ο Δούρειος Ίππος όχι μόνο για την τόνωση 

της χρηματοδότησης προς τον επιχειρηματικό 

κόσμο, αλλά και για την
απορρόφηση έστω μέρους των κονδυλίων 

των 5,1 δισ. ευρώ που θα βρεθούν
από την αλλαγή χρήσης των κερδών
ομολόγων τα οποία σήμερα οδεύουν για
την πληρωμή του χρέους.

Η διαπραγμάτευση για την εν λόγω
αλλαγή χρήσης είναι σε εξέλιξη, με επόμενο 

«ορόσημο» τον Μάρτιο του 2020.
Έως το τότε Eurogroup και την παράλληλη 

ολοκλήρωση της επόμενης αξιολόγησης 

η ελληνική πλευρά επιθυμεί να
έχει διαμορφώσει μία ανταγωνιστική
«λίστα» με έργα που θα πρέπει να εγκρίνουν 

οι θεσμοί.
Ήδη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης 

έχει αναφερθεί στη χρήση των
εν λόγω κονδυλίων για τη «χρηματοδότηση 

κρίσιμων έργων, όπως ο Βόρειος
Οδικός Άξονας της Κρήτης, μονάδες διαχείρισης 

απορριμμάτων, δίκτυα φυσικού 

αερίου της Μακεδονίας.
Θα αξιοποιηθούν, όμως, και σε τομείς 

όπως η Παιδεία και η Υγεία. Αλλά
και για τη χρηματοδότηση εμβληματικών 

πρωτοβουλιών». Ωστόσο, όλα αυτά 

τα έργα θα ωριμάσουν αργότερα. Δηλαδή 

οι δαπάνες που μπορούν να φέρουν 

στα κρατικά ταμεία δεν θα είναι

Θα διοχετευτούν α' αυτή οι χρηματοδοτήσεις του
ESM. Οι δράσεις χρηματοδότησης με κονδύλια ΠΔΕ

μεγάλες το 2020, όταν θα αρχίσει η ροή
των κονδυλίων από τα εν λόγω 5,1 δισ.
ευρώ (644 εκατ. ευρώ ανά 6μηνο).

ΕΚΚΙΝΗΣΗ
"Ετσι, σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση 

εξετάζει άλλες λύσεις με κορυφαία 

την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. 

Βασική προτεραιότητα είναι πλέον 

η οτελέχωσή της και η ολοκλήρωση 
του εσωτερικού Κανονισμού ώστε να

καταστεί λειτουργική.
Παράλληλα, «ωριμάζουν» οι δράσεις

χρηματοδότησης. Μάλιστα προς το παρόν 

τροφοδοτείται, σύμφωνα με πληροφορίες 

και με κονδύλια ΠΔΕ ώστε
να έχει την αναγκαία ρευστότητα.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Άδωνις Γεωργιάδης εξήγησε σε
πρόσφατες δηλώσεις του πως το 

μεγαλύτερο 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι 

η χρηματοδότηση.
Προανήγγειλε επιτάχυνση των διαδικασιών. 

«Τρέχουμε και ξεκινάμε αρχές 

του έτους την Αναπτυξιακή Τράπεζα. 
Εκεί φτιάχνουμε συγκεκριμένα χρηματοδοτικά 

εργαλεία, όπως προγράμματα 

εγγυοδοσίας έτσι ώστε να μπορούν
να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στον

τραπεζικό δανεισμό» ανέφερε...
Για το θέμα αναφέρθηκε πρόσφατα

και ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης. Μιλώντας 

στους Αμερικανούς επενδυτές
στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη ανέδειξε τον κομβικό ρόλο που
αναμένεται να διαδραματίσει η Ελληνική 

Αναπτυξιακή Τράπεζα στη προσπάθεια 

ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

Όπως εξήγησε ο κ. Τσακίρης, αυτή
τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ένο σχέδιο 

αναδιάρθρωσης της τράπεζας, με
απώτερο στόχο να μετατραπεί σε ένα
επιπλέον «επενδυτικό και αναπτυξιακό 

όπλο» στη φαρέτρα της κυβέρνησης.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΡΙΖΑ
Το εγχείρημα μάλιστα γίνεται σε επαφή 

με την προηγούμενη ηγεσία του
υπουργείου. Στόχος είναι το υφιστάμενο 

καθεστώς να βελτιωθεί με τις αναγκαίες 

παρεμβάσεις και να γίνει άμεσα
λειτουργικό.

Για το λόγο αυτό μάλιστα, είχαν μέσα 

στις γιορτές οι κ. κ. Άδωνις Γεωρ-
γιάδης και Γιάννης Τσακίρης συνάντηση 

με τον πρώην υπουργό Οικονομίας
και Ανάπτυξης, Γιάννη Δραγασάκη και

τους συνεργάτες του.
Έκανε αίσθηση η αναφορά του

υπουργείου για συνάντηση που «έγινε
σε εξαιρετικά εποικοδομητικό κλίμα, σεβόμενοι 

την αρχή της συνέχειας του
κράτους».

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος που κατατέθηκε 

την προηγούμενη Άνοιξη στη
Βουλή για την ίδρυση της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας είχε υπερψηφισθεί 

επί της αρχής από τον ΣΥΡΙΖΑ
και τη ΝΔ.

TO ETEAN
Ουσιαστικά πρόκειται για μετεξέλιξη

του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας 
και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), που δίνει 

πλέον τη δυνατότητα όχι μόνο παροχής 

εγγυήσεων, όπως συνέβαινε μέχρι 

τώρα, αλλά και χορήγησης δανείων
προς επιχειρήσεις.

Ο δανεισμός που θα παράσχει δεν θα
είναι άμεσος, έτσι ώστε η Ελληνική Αναπτυξιακή 

Τράπεζα να μη λειτουργεί
ανταγωνιστικά προς τις εμπορικές τράπεζες, 

αλλά μέσω των τραπεζών, επενδυτικών 

κεφαλαίων ή ταμείων και άλλων 

φορέων χρηματοδότησης. Επίσης,
η τράπεζα δεν θα δέχεται καταθέσεις.

Στην Αναπτυξιακή Τράπεζα ενσωματώνονται 

διάφορα ταμεία του ΕΤΕΑΝ
και συγχρηματοδοτούμενα κοινοτικά
προγράμματα. Ο αρχικός στόχος είχε
ορισθεί σε κονδύλια 5 δισ. ευρώ με συνολική 

επίδραση στην ελληνική οικονομία 

ύψους 1 1 δισ. ευρώ λόγω της μόχλευσης.

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Χρηματοδότηση
επιχειρήσεων και

συνεργασίες με το

iiipjj 
εξωτερικό

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει
ως στόχο τη στήριξη των πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω
της διευκόλυνσης της πρόσβασήςτους σε
πηγές χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση 

και κάλυψη τυχόν δυσλειτουργιών
της αγοράς. Βασικοί σκοποί είναι η προώθηση 

της καινοτομίας, η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, η
προώθηση ποιοτικών, στρατηγικών και
καινοτόμων έργων, η προσέλκυση κεφαλαίων 

και η προώθηση επενδύσεων στην
Ελλάδα με στόχο την οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη 

και η υλοποίηση χρηματοδοτικών

εργαλείων, η παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και το δημόσιο 

τομέα και η ενίσχυση της απασχόλησης. 

Σχεδιάζονται προγράμματα που θα
εγγυοδοτούν τα δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

που θα είναι βιώσιμες, έτσι
ώστε να αυξάνουν την πιστοληπτική τους
ικανότητα και να αποκτούν πρόσβαση
στον τραπεζικό δανεισμό.

Θα προσφέρει οτοχευμένες χρηματοδοτήσεις, 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων και
εργαλείων για τη στήριξη επενδυτικών
σχεδίων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, 

αλλά και για τη στήριξη αναπτυξια¬

κών σχεδίων της τοπικής και περιφερειακής 
Αυτοδιοίκησης και συνεργασιών δημόσιων 

φορέων μεταξύ τους ή κοινών σχεδίων 

δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.
Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό

προωθούνται συνέργειες και συνεργασίες
της Αναπτυξιακής Τράπεζας με διεθνείς
χρηματοδοτικούς οργανισμούς όπως είναι 

η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης (EBRD), αλλά και με την Ίδια
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του
InvestEU, με το οποίο θα μπορεί να χορηγεί 

εγγυήσεις κατευθείαν και σε εθνικές 

αναπτυξιακές τράπεζες.
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Learning Development Conference 2020 H Boussias
Communications διοργανώνει την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου
2020 στο Αμφιθέατρο Maroussi Plaza το Learning Development

Conference 2020 To συνέδριο θα παρουσιάσει όλεε
Tis τάσειβ και εξελίξειε στον κρίσιμο τομέα ms εκπαίδευσηβ
και ανάπτυξηβ του ανθρώπινου δυναμικού και θα προτείνει
οτρατηγικέβ Βέλτιστεβ πρακτικέε και αποτελεσματικέβλύσειε
που μπορούν να ανταποκριθούν oris σύγχρονεβ ανάγκεε και
να προσδώσουν απτά επιχειρηματικά οφέλη

23ο Συμπόσιο Ανθρώπινου Δυναμικού Διοργανώνεται
oris 1 8 Φεβρουαρίου 2020 στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Σε
ένα περιβάλλον γρήγορων αλλαγών και μετασχηματισμού ο
ρόλοε του HR στην υποστήριξη των αλλαγών και στην ομαλή
μετάβαση στη νέα εποχή είναι σημαντικόε όσο ποτέ Το Συμπόσιο

Ανθρώπινου Δυναμικού ms KPMG επιστρέφει για να
αναδείξει την καίρια συμβολή του HR στο change management
και στη διαχείριση μεγάλων έργων Αποτελεί τη μακροβιότερη
εκδήλωση για το HR στην Ελλάδα κάθε χρόνο περισσότερα
από 250 υψηλόβαθμα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού έχουν
την ευκαιρία να ενημερωθούν για Tis πλέον σύγχρονεε τάσειε
στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από παρουσιάσει
των πλέον καταξιωμένων στοχαστών και ειδικών ms διεθνούβ
αγοράε Για περισσότερεε πληροφορίεε μπορείτε να επικοινωνήσετε

με m Μαρία Καστρησίου 21 0-6062.254 και την Ιρίνα
Γκίνη 21 0-6062.293 ή μέσω e-mail στο kpmgevents@kpmg.gr

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοκαυσίμων Εναλλακτικών
Καυσίμων Το Εθνικό Κέντρο Ερευναε και Τεχνολογικήε
Ανάπτυξηε Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών
Πόρων ΕΚΕΤΑ ΙΔΕΠ το Εθνικό ΜετσόΒιο Πολυτεχνείο ΕΜΠ
και ο Πανελλήνιοε Σύλλογοε Χημικών Μηχανικών ΠΣΧΜ
συνδιοργανώνουν το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοκαυσίμων και
Εναλλακτικών Καυσίμων το οποίο θα πραγματοποιηθεί otis 28
και 29 Μαΐου 2020 στη Λίμνη Πλαστήρα του Νομού Καρδίτσαε
Οι θεματικέβ ενότητεε του συνεδρίου είναι τα βιοκαύσιμα τα
εναλλακτικά καύσιμα οι διεργασίεε αξιοποίησηβ παραπροϊόντων
παραγωγήε βιοκαυσίμων οι ενεργειακέε καλλιέργειεε αγορά
βιοκαυσίμων στρατηγικέβ προώθησηβ θεσμικό πλαίσιο Το
συνέδριο απευθύνεται σε ερευνητέβ από ακαδημαϊκά και
ερευνητικά ιδρύματα εταιρείεβ που δραστηριοποιούνται στον
τομέα παραγωγήε και διακίνησηε συμβατικών και εναλλακτικών
καυσίμων ενδιαφερομένουε από τον δημόσιο και ευρύτερο
δημόσιο τομέα φοιτητέε και μεταπτυχιακούε φοιτητέε Πληρο
φορίεε επικοινωνία web greekbiofuels.cperi.certh.gr e-mail
greekbiofuels@cperi.certh.gr

3rd InvestOR Forum 2020 Greece is Back To 3rd
InvestGR Forum 2020 Greece is Back www.investgr.eu θα
πραγματοποιηθεί oris 4 Ιουνίου 2020 Athens Hilton με την
υποστήριξη και mv αιγίδα ms Αντιπροσωπείαβ ms Ευρωπαϊ
κήβ Επιτροπήε στην Ελλάδα του Υπουργείου Ανάπτυξηε και
Επενδύσεων και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανιών
ενώ σημαντικά MME είναι χορηγοί επικοινωνίαε Το InvestGR
Forum Foreign Investments in Greece οργανώνεται για τρίτη
συνεχόμενη χρονιά και πραγματεύεται το επίκαιρο και κρίσιμο
θέμα των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα Στη διάρκεια του
Forum θα προβληθούν ελληνικέε εταιρείεε success stories
οι Greek Ambassadors ώστε να εκπεμφθεί ένα γενικότερο
μήνυμα ανταγωνιοτικήε και δυναμικήε ελληνικήβ οικονομίαβ
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Σε χέρια ιδιωτών χώρος της µαρίνας!

ΕΝΩ ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΝΑ ΑΓΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – Η δηµοπρασία
θα γίνει µέχρι το Μάρτιο

23 χρόνια µετά την (ελλιπή) ολοκλήρωση των λιµενικών εγκαταστάσεων της µαρίνας Ζακύνθου και αφού
έχει προηγηθεί ένας άγονος διαγωνισµός, το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου
(ΤΑΙΠΕΔ) πρόκειται να θέσει σε δηµοπρασία την παραχώρηση του χώρου σε ιδιώτες για εκµετάλλευση, από
κοινού µε τις µαρίνες Αργοστολίου, Ρόδου – Αφάντου και Καλαµαριάς.

Πληροφορίες από την πρωτεύουσα αναφέρουν πως έχει διασφαλιστεί επιτυχία του διαγωνισµού και πως
θεωρείται δεδοµένη η συµµετοχή στον διαγωνισµό µεγάλων επενδυτικών οίκων.

Οι εξελίξεις αυτές, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν έχουν απασχολήσει τις τοπικές αρχές παρά το γεγονός
ότι η ιδωτικοποίηση της µαρίνας θα επιφέρει µια σειρά από σηµαντικές αλλαγές στη συνολική λειτουργία
των λιµενικών εγκαταστάσεων στην Πόλη µε πρώτη την αποχώρηση των ηµεροπλοίων, της λαϊκής αγοράς,
και ορισµένων άλλων λειτουργιών και σε µια εποχή που τα έργα αποκατάστασης από τις ζηµιές των
σεισµών δεν έχουν καν αρχίσει.

Σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές πληροφορίες από την Αθήνα Χρονιά – ρεκόρ θα είναι για το Ταµείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου το 2020, µε τον στόχο των εισπράξεων να πιάνει τα 2,4
δισ. ευρώ, υψηλότερα και από το 2018 και 2019. Το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία
για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι -µε την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο- επισήµανε
ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Άρης Ξενόφος, µιλώντας σε συνάντηση µε δηµοσιογράφους.

Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital
Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον διευθύνοντα σύµβουλο του Ταµείου Ριχάρδο Λαµπίρη, µε
κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο
κεφάλαιο. Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό
επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων.

«Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να
κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό
αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και
τη διαγραφή του χρέους που συνοδεύει τη δραστηριότητά µας, όσο κυρίως για το κοινωνικό
αποτύπωµα και την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ.
Ξενόφος για τη σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Χρονοδιάγραµµα

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων
επενδυτικών σχηµάτων για τη Β’ φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ, εκτιµώντας ότι
και οι 10 ενδιαφερόµενοι περνούν στη φάση των δεσµευτικών προσφορών.

Μέσα στο πρώτο τρίµηνο θα εκκινήσουν τα περιφερειακά λιµάνια – είναι µια εκκρεµότητα που υπάρχει από
το 2019-, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και Ηγουµενίτσα, για να ακολουθήσουν µετά λιµάνια που έχουν
ιδιαίτερο οικονοµικό ενδιαφέρον, όπως είναι ο Βόλος, το Ηράκλειο και η Κέρκυρα. Θα ακολουθήσουν οι
διαγωνισµοί για τις µαρίνες όπως αυτές της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του
Αργοστολίου.

Ακόµη, αναµένεται να αξιοποιηθεί το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, ένα πολύ µεγάλο
ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.

ERMISNEWSROOM
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Τα σηµαντικότερα οµογενειακά γεγονότα της χρονιάς που φεύγει
Επιµέλεια: Ρεβέκκα  Παπαδοπούλου

Φωτογραφίες: Δηµήτρης Πανάγος

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

*Απεβίωσε σε ηλικία 48 ετών σε νοσοκοµείο του Γούστερ στη Μασσαχουσσέτη ο Επίσκοπος Κισούµου
Αθανάσιος από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας.

*Συνεχίζοντας µια µακρά παράδοση, ο Αρχιεπίσκοπος Γέρων Αµερικής κ. Δηµήτριος, προέστη και φέτος της
εορτής των Θεοφανείων στο Τάρπον Σπρινγκς της Φλόριδα.

*Εφυγε από την ζωή ο επιχειρηµατίας Νίκος Μούγιαρης, πρόεδρος της MANA Products και ιδρυτής του
Συµβουλίου Ελληνοαµερικανικής Ηγεσίας (HALC).

* Ορκίστηκε το νέο συµβούλιο του Συλλόγου Ελληνοαµερικανών Ιδιοκτητών Ακινήτων υπό τον Γιώργο
Αλεξίου και απονεµήθηκαν υποτροφίες σε 11 οµογενείς φοιτητές στην πρώτη γενική συνέλευση του 2019.

*Η Ελένη Τσακοπούλου Κουναλάκη ορκίστηκε ως η πρώτη γυναίκα Αντικυβερνήτης της Πολιτείας της
Καλιφόρνιας.

*Απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών ο διευθύνων σύµβουλος της Εταιρείας του Pan Gregorian Ιωάννης Σακελλάρης
.

*Ο Επίσκοπος Μηδείας Απόστολος διορίστηκε νέος πνευµατικός σύµβουλος της Εθνικής Φιλοπτώχου
Αδελφότητας.

* Η µαθήτρια της 7ης τάξης του Καθεδρικού Σχολείου, Δήµητρα Chudley, πρώτευσε στο διαγωνισµό
“Spelling Bee” της Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας.

*Ο Μιχάλης Γιάνναρης ανακηρύχθηκε αναπληρωτής επικεφαλής της Πλειοψηφίας στην πολιτειακή Βουλή
της Νέας Υόρκης.

*Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη τίµησε τη µνήµη των χιλιάδων Ελληνοεβραίων που
εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα θανάτου κατά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο

* Παρουσία του γερουσιαστή Τσαρλς Σούµερ και του Αρχιεπισκόπου Δηµητρίου η ορκωµοσία του
πολιτειακού γερουσιαστή της 22ης περιφέρειας του Μπρούκλυν, Ανδρέα Γουνάρδη.

* Με το Βραβείο Ελληνικής Κληρονοµιάς της κοινότητας των Τριών Ιεραρχών στο Μπρούκλιν τιµήθηκε η
εισαγγελέας Μαγδαληνή Σίγκα.

* Εκδηλώσεις για τα Ελληνικά Γράµµατα και τους Τρεις Ιεράρχες από το Γραφείο Ελληνικής Παιδείας της
Αρχιεπισκοπής Αµερικής και τις κοινότητες. Τα βραβεία Αριστείας των Τριών Ιεραρχών απένειµε ο
Αρχιεπίσκοπος Δηµήτριος στους 61 µαθητές που αρίστευσαν στην Εξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

* Η επέτειος µνήµης των 100 χρόνων από τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου θα είναι το κεντρικό
θέµα της φετινής παρέλασης στην 5η Λεωφόρο του Μανχάτταν, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της
οργανωτικής επιτροπής, Πέτρος Γαλάτουλας.

* Πενταµελής οµάδα µαθητών του Hellenic Classical Charter School αναχωρεί για την Ελλάδα για τις
ανάγκες του διαγωνισµού “National History Day Fair” µεταξύ σχολείων της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

* Η Ακαδηµία Αθηνών εξέλεξε τον καθηγητή Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου της
Νότιας Καλιφόρνιας (USC) Δηµήτριο Δηµητριάδη αντεπιστέλλον µέλος της στον κλάδο της Επείγουσας
Ιατρικής στην Τάξη των Θετικών Επιστηµών.

* Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αµερικής Δηµητρίου και του οικείου Μητροπολίτη Αγίου Φραγκίσκου
Γερασίµου, διεξήχθη στο Οντάριο της Καλιφόρνια το 43ο ετήσιο Φεστιβάλ Ελληνικών Χορών της
Μητρόπολης Αγίου Φραγκίσκου.

*Με µεγάλη συµµετοχή Ελλήνων εκπαιδευτικών και φίλων της Ελληνικής Παιδείας πραγµατοποιήθηκε στη
Βιβλιοθήκη του Ηµερησίου Σχολείου του Αγίου Δηµητρίου Αστόριας το Συµπόσιο του Συλλόγου Ελλήνων

https://www.greeknewsonline.com/ta-simantikotera-omogeniaka-gegonota-tis-chronias-pou-fevgi/
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Βιβλιοθήκη του Ηµερησίου Σχολείου του Αγίου Δηµητρίου Αστόριας το Συµπόσιο του Συλλόγου Ελλήνων
Εκπαιδευτικών “Προµηθεύς”.

*Εκατό χιλιάδες από το Ταµείο Αλληλοβοηθείας “Archbishop Demetrios Benevolent Fund” της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αµερικής ανακοίνωσε ότι προσφέρει ο Αρχιεπίσκοπος Δηµήτριος για την επανεκκίνηση των
εργασιών ανοικοδόµησης του Αγίου Νικολάου στο Μανχάταν, στη διάρκεια του 28ου ετήσιου συνεδρίου
της “Ηγεσίας των 100” που διεξήχθη στη Φλόριδα.  Η οργάνωση ενέκρινε χορηγίες ύψους 2.7 εκατοµµυρίων
δολαρίων για το 2019.

*Τη “Μήδειας” του Ευριπίδη ανέβασε το Θεατρικό Τµήµα του Παγκυπρίου Συνδέσµου Αµερικής σε
σκηνοθεσία Λεωνίδα Λοϊζίδη στο Queens Theatre on the Park στη µνήµη του Νίκου Μούγιαρη.

* Στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δηµοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη η ποδοσφαιρική οµάδα των “Ελευθερίων –
Παγκυπρίου” που πραγµατοποιεί εκπαιδευτική εκδροµή στην Κύπρο.

* Απεβίωσε σε ηλικία 65 ετών η πρόεδρος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας της Μητρόπολης Νέας Ιερσέης,
Αναστασία Μάικλς.

*Ο συγγραφέας Νίκος Γκατζογιάννης επανεκλέχθηκε ρπρόεδρος της Πανηπειρωτικής Οµοσπονδίας
Αµερικής κατά το 40ο συνέδριό της στο Clearwater της Φλόριδας.

ΜΑΡΤΙΟΣ

*Η Ελληνοαµερικανική Κοινότητα της Νέας Υόρκης τίµησε τη µνήµη του Νίκου Μούγιαρη µε µια µεγάλη
εκδήλωση που διοργάνωσε ο Παγκύπριος Σύνδεσµος Αµερικής στο Terrace on the Park.

*O Αρχιεπισκοπικός Καθεδρικός Ναός της Αγίας Τριάδας στο Μανχάτταν τίµησε τον ευεργέτη Στέφανο
Τσερπέλη κατά το 84ο Cathedral Gala.

* Η 22χρονη Αλεξία Κατερίνα Βολωνάκη, µεταπτυχιακή φοιτήτρια Κλινικής Ψυχολογίας στο St. John’s
University, µε καταγωγή από τη Ρόδο, αναδείχθηκε “Μις Ανεξαρτησία” για το 2019.

* Βραβεύθηκε ως “Γυναίκα της Χρονιάς” από το Δίκτυο Γυναικών WIN του Παγκυπρίου η Δρ. Φλωρεντία
Χριστοδουλίδου

*Η Οµοσπονδία Ελλήνων Εκπαιδευτικών τίµησε την Παγκόσµια Ηµέρα Ελληνικής Γλώσσας βραβεύοντας
τους π. Ιωάννης Αντωνόπουλος από τον Αγιο Δηµήτριο Αστόριας, δρ. Γεώργιος Τσιούλιας, πρόεδρο του
Συλλόγου Γονέων και Δασκάλων του Ελληνικού Απογευµατινού Σχολείου του Αγίου Δηµητρίου Αστόριας,
Βασιλική Φιλιώτη, πρόεδρο του οργανισµού “Ελληνική Παιδεία Αµερικής” και τον επιχειρηµατία Σταύρο
Χαβιάρα.

* Εκδηλώσεις για την 198η επέτειο της Ελληνικής Παλιγγενεσίας και βραβεύσεις οµογενών από τον
πρόεδρο του Δηµοτικού Συµβουλίου της Νέας Υόρκης και τους προέδρους του Κουίνς, του Μανχάτταν, του
Μπρούκλυν και του Μπρονξ.

* Την Αριάνα Χάφινγκτον τίµησε ο δήµαρχος της Νέας Υόρκης, Μπιλ Ντε Μπλάζιο κατά τη δεξίωση στο
Gracie Mansion προς τιµήν των 198 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.

*Ο επιχειρηµατίας Τζορτζ Μάρκους από την Καλιφόρνια ανακοινώθηκε ως ο τελετάρχης της φετινής
παρέλασης στην 5η Λεωφόρο από την Οµοσπονδία.

* Ανοιξε τις πόρτες του Λευκού Οίκου για τον εορτασµό της 198ης επετείου της Ελληνικής Παλιγγενεσίας ο
Πρόεδρος Ντόναλντ Τραµπ και επέδωσε στον Αρχιεπίσκοπο Δηµήτριο την Προεδρική Διακήρυξη για την
εθνική επέτειο.

* Τα 32α γενέθλιά της γιόρτασε η Πολιτιστική Οµάδα Νέας Υόρκης “Η Κύπρος µας”, ανεβάζοντας την
ηθογραφία του Ανδρέα Κουκίδη, «Οι Γαλίνες του Νικόλα» (γαλοπούλες) σε σκηνοθεσία Πέτρου Πετρίδη
στην Αστόρια.

* Η κοινότητα Αναστάσεως Μπρούκβιλ συγκέντρωσε $80.000 µε Spin Challenge για το Ίδρυµα Ελληνικής
Συµπαράστασης.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

* Απεβίωσε σε ηλικία 101 ετών ο π.Κωνσταντίνος Αντριους, ένας από τους µακροβιότερους κληρικούς της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής και από τους πρώτους αποφοίτους της Θεολογικής Σχολής του Τιµίου Σταυρού στο
Πόµφρετ του Κοννέκτικατ.
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* Απεβίωσε σε ηλικία 98 ετών ο Κύπριος δηµοσιογράφος, συγγραφέας και ιδρυτής του Πολιτιστικού
Ιδρύµατος Αθανασιάδη, Κώστας Αθανασιάδης.

** Μεγαλειώδης η παρέλαση του Ελληνισµού στην 5η λεωφόρο του Μανχάτταν µε τελετάρχης τον Τζορτζ
Μάρκους και παρόντες τους Ευζώνους της Ελληνικής Προεδρικής Φρουράς. 

* Συναυλία της Φιλαρµονικής Εταιρείας Μάντζαρος υπό τη διεύθυνση του Σωκράτη Άνθη για την επέτειο
της Ελληνικής Ανεξαρτησίας.

* Παρουσία του Επιτρόπου Αποδήµων Φώτη Φωτίου διεξήχθη το ετήσιο συνέδριο της Κυπριακής
Οµοσπονδίας Αµερικής.

ΜΑΙΟΣ

* Η ταινία “Cliffs of Freedom” σε σκηνοθεσία Βαν Λιγκ άνοιξε πανηγυρικά το NY Greek Film Expo που για
δεύτερη χρονιά διοργάνωσε ο οργανισµός “Hellenic Film Society USA”.

*Το Κυπρο-αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο βράβευσε την εταιρεία ExxonMobil

* Την παραίτησή του υπέβαλε αυτοπροσώπως στον Οικουµενικό Πατριάρχη ο Αρχιεπίσκοπος Αµερικής
Δηµήτριος – Εγινε δεκτή από τη Σύνοδο του Οικουµενικού Πατριαρχείου

*Το Αρχιεπισκοπικό Συµβούλιο που συνεδρίαζε στην Ατλάντα ζήτησε από το Φανάρι να τηρηθεί το
καταστατικό της Αρχιεπισκοπής Αµερικής και να µεταβεί αντιπροσωπεία του για να µεταφέρει τις
προτάσεις για το διάδοχο του Δηµητρίου

* Αποχαιρετιστήρια εγκύκλιο, µετά την αποδοχή της παραίτησής του από Ιερά Σύνοδο του Οικουµενικού
Πατριαρχείου, εξέδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αµερικής Δηµήτριος.

* Ο Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος εκλέχθηκε παµψηφεί νέος Αρχιεπίσκοπος Αµερικής από την Ιερά
Σύνοδο του Οικουµενικού Πατριαρχείου.

* Στον καθηγητή Ογκολογίας στο Πανεπιστήµιο Johns Hopkins, Νικόλα Παπαδόπουλο το φετινό βραβείο στη
µνήµη του δρα Γεωργίου Παπανικολάου. Υποτροφίες του Συλλόγου Ελλήνων Εκπαιδευτικών “Προµηθεύς” σε
µαθητές που διακρίθηκαν στον 6ο διαγωνισµό έκθεσης για τη ζωή και το έργο του µεγάλου επιστήµονα.

* Το Πολιτιστικό Τµήµα του Παγκύπριου Συνδέσµου Αµερικής παρουσίασε το µιούζικαλ “Φυλακισµένα
Μνήµατα” σε σύνθεση και σκηνοθεσία του Φύτου Στράτη στο Queens Theater on the Park.

* 24ος Μαραθώνιος Αγάπης του ελληνικού τµήµατος του Οίκου Φιλοξενίας Ronald McDonald

* Ο Μιχάλης Αρβανίτης, µέλος της Εφορείας του CUNY οµιλητής στην 41η τελετή αποφοίτησης του
Κέντρου Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Κουίνς Κόλετζ.

* 10η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ GREEK NEWS ΦΕΤΟΣ TO ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΠΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ

* Με τη συµµετοχή περίπου εννιακοσίων παιδιών διεξήχθησαν οι 41οι ετήσιοι Ολυµπιακοί Αγώνες Νέων της
Αµέσου Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας.

*Δεχθείτε τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο µε αγάπη, προέτρεψε τους ιερείς της Νέας Υόρκης, ο πρώην
Αµερικής Δηµήτριος που τιµήθηκε από τον Σύνδεσµο Κληρικών της Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας.

ΙΟΥΝΙΟΣ

* Ο υπουργός Αµυνας Ευάγγελος Αποστολάκης τιµήθηκε στο 35ο Συνέδριο της ΠΣΕΚΑ στην Ουάσινγκτον

* Εφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Γερολυµάτος

* Την αποχώρησή του από τη διεύθυνση του Γραφείου Ελληνικής Παιδείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
ανακοίνωσε ο δρ Ιωάννης Ευθυµιόπουλος.

* Ο Ηλίας Κάτσος και ο Βασίλης Γουρνέλος ορίστηκαν συµπρόεδροι της Επιτροπής Παρέλασης για το 2020.

* Θερµή υποδοχή στον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο κατά την άφιξή του στη Νέα Υόρκη.

*Πρώτη προτεραιότητα η ολοκλήρωση της ανοικοδόµησης του Αγίου Νικολάου, είπε ο Αρχιεπίσκοπος
Ελπιδοφόρος στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου.
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* Λαµπρή η τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Αµερικής στον Αρχιεπισκοπικό Καθεδρικό Ναό της
Αγίας Τριάδας από τον Μητροπολίτη Γερµανίας κ. Αυγουστίνο.

*Τον διορισµό του π. Αλέξανδρου Καρλούτσου στη θέση του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της
Αρχιεπισκοπής αποφάσισε ο Αρχιεπίσκοπος.

* Στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου στο Χέµπστεντ η ρώτη ποιµαντορική επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου
Ελπιδοφόρου.

ΙΟΥΛΙΟΣ

* Ο δικηγόρος Γεώργιος Χωριάτης εκλέχτηκε ύπατος πρόεδρος της Οργάνωσης AHEPA στο πλαίσιο του
 97ου ετήσιου συνεδρίου της στο Σικάγο. Τιµήθηκαν µε το βραβείο Σωκράτης ο Μάικλ Ψαρός και ο Φίλιπ
Κρίστοφερ ενώ ολοκληρώθηκε η δωρεά του ενός εκατοµµυρίου δολαρίων για τον Αγιο Νικόλαο
Μανχάτταν.

*Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου µε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλτν Τραµπ στο Λευκό Οίκο,
στο περιθώριο της διάσκεψης για τις θρησκευτικές ελευθερίες που διοργανώνει στο Στέιτ Ντιπάρτµεντ ο
υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Ποµπέο.

* Στον εκδότη και διευθυντή του Εθνικού Κήρυκα διόρισε ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης υφυπουργό Εξωτερικών αρµόδιο για τον Απόδηµο Ελληνισµό.

* Στη Νέα Υόρκη ο Μητροπολίτης Χίου Μάρκος και ο δήµαρχος Χίου Μανώλης Βουρνούς για τα 40χρονα
της Αγίας Μαρκέλλας Upstate. Δωρεά πυροσβεστικών στολών στους εθελοντές δασοπυροσβέστες των
Μεστών από το δήµο του Ρίτζφιλντ Νέας Ιερσέης.

* Ο Μητροπολίτης Δαρδανελλίων Νικήτας και διευθυντής του Αθηναγόρειου Ινστιτούτου ενθρονίστηκε
νέος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάρης Βρετανίας στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας, στο
Λονδίνο.

* Προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου ο εορτασµός της Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στην
Αστόρια.

* Απέκτησε στέγη το αρχείο του Ελληνισµού της Αµερικής στο παλαιό κτήριο της Νοµικής Σχολής του
CUNY.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

* Στο µοναστήρι του Αγίου Αντωνίου στο Φλόρενς της Αριζόνα ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος. Συνάντηση
µε τον γέροντα Εφραίµ.

*Απεβίωσε σε ηλικία 70 ετών ο π. Μιχαήλ Ντόµπρε, εφηµέριος στην ενορία του Αγίου Δηµητρίου στην
Τζαµέικα.

*Δωρεά 260.000 δολαρίων για τον Αγιο Νικόλαο στο Σηµείο Μηδέν από τα έσοδα του γεύµατος της
ενθρόνισης του Αρχιεπισκόπου κ. Ελπιδοφόρου.

* Νέος Αρχιερατικός Προϊστάµενος του Ιερού Ελληνορθοδόξου Εθνικού Προσκυνήµατος του Αγ. Φωτίου
στο St. Augustine της Φλόριδας διορίστηκε ο Επίσκοπος Μωκησσού Δηµήτριος.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

* Ξεκίνησε η λειτουργία του “Hellenic Classical Charter School” στο Στάτεν Αϊλαντ µε νηπιαγωγείο και 1η
τάξη.

* Ο Ελληνισµός του Σικάγο έχασε για 2,5 εκατ, δολάρια τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, έναν από τους
παλαιότερους στις ΗΠΑ, που επικυρώθηκε από πτωχευτικό δικαστήριο στον ουδέτερο θρησκευτικό
οργανισµό “Universal Life Church”.

* Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος τέλεσε τον αγιασµό στο Λύκειο του Αγίου Δηµητρίου στην Αστόρια.

* Απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών ο επιχειρηµατίας Δηµήτριος Καλοειδής.

* Την 1η Σύναξη των Ηγουµένων όλων των Ιερών Μονών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αµερικής συγκάλεσε ο
Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος.

https://www.greeknewsonline.com/ta-simantikotera-omogeniaka-gegonota-tis-chronias-pou-fevgi/


http://www.greeknewsonline.com/

 Publication date: 05/01/2020 23:14

 Alexa ranking (Greece): 0

 https://www.greeknewsonline.com/ta-simantikotera-omogeniaka-gegonota-tis-chro...

* Ο Τζον Κατσιµατίδης διορίστηκε αντιπρόεδρος του Αρχιεπισκοπικού Συµβουλίου και ο Θεόδωρος
Μποζονέλης γραµµατέας.

* Επίσκεψη στα σχολεία του Αγίου Δηµητρίου πραγµατοποίησε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Νίκη Κεραµέως.

* Στον Πολιτιστικό Κέντρο “Πέτρος Γ. Πατρίδης” η οµιλία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στους
οµογενείς.

* Βραβεύθηκε ως Σχολείο “National Blue Ribbon” το  Hellenic Classical Charter School στο Μπρούκλιν.

* Το

https://www.greeknewsonline.com/ta-simantikotera-omogeniaka-gegonota-tis-chronias-pou-fevgi/


http://www.dealnews.gr/

 Publication date: 07/01/2020 10:28

 Alexa ranking (Greece): 1187

 http://www.dealnews.gr/roi/item/279413

Aναπτυξιακή Tράπεζα: Δούρειος ίππος για τα 5,1 δισ. των κερδών οµολόγων
H ώρα  των εγκαινίων;

 

Tο σχέδιο, οι ταχείς ρυθµοί που προβλέπονται. Πώς θα  λειτουργήσει

Mε χρηµατοδότηση από το ΠΔE επιχειρείται να ενεργοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό η Eλληνική
Aναπτυξιακή Tράπεζα που έχει καταντήσει... σήριαλ τα τελευταία χρόνια ως ο Δούρειος Ίππος όχι µόνο
για την τόνωση της χρηµατοδότησης προς τον επιχειρηµατικό κόσµο, αλλά και για την απορρόφηση έστω
µέρους των κονδυλίων των 5,1 δισ. ευρώ που θα βρεθούν από την αλλαγή χρήσης των κερδών οµολόγων
τα οποία σήµερα οδεύουν για την πληρωµή του χρέους.

 

H διαπραγµάτευση για την εν λόγω αλλαγή χρήσης είναι σε εξέλιξη, µε επόµενο «ορόσηµο» τον Mάρτιο του
2020. Έως το τότε Eurogroup και την παράλληλη ολοκλήρωση της επόµενης αξιολόγησης η ελληνική πλευρά
επιθυµεί να έχει διαµορφώσει µία ανταγωνιστική «λίστα» µε έργα που θα πρέπει να εγκρίνουν οι θεσµοί.

 

Ήδη ο πρωθυπουργός, Kυριάκος Mητσοτάκης έχει αναφερθεί στη χρήση των εν λόγω κονδυλίων για τη
«χρηµατοδότηση κρίσιµων έργων, όπως ο Bόρειος Oδικός Άξονας της Kρήτης, µονάδες διαχείρισης
απορριµµάτων, δίκτυα φυσικού αερίου της Mακεδονίας. Θα αξιοποιηθούν, όµως, και σε τοµείς όπως η
Παιδεία και η Yγεία. Aλλά και για τη χρηµατοδότηση εµβληµατικών πρωτοβουλιών». Ωστόσο, όλα αυτά τα
έργα θα ωριµάσουν αργότερα. Δηλαδή οι δαπάνες που µπορούν να φέρουν στα κρατικά ταµεία δεν θα
είναι µεγάλες το 2020, όταν θα αρχίσει η ροή των κονδυλίων από τα εν λόγω 5,1 δισ. ευρώ (644 εκατ. ευρώ
ανά 6µηνο).

 

Eκκίνηση

Έτσι, σύµφωνα µε πληροφορίες η κυβέρνηση εξετάζει άλλες λύσεις µε κορυφαία την Eλληνική
Aναπτυξιακή Tράπεζα. Bασική προτεραιότητα είναι πλέον η στελέχωσή της και η ολοκλήρωση του
εσωτερικού Kανονισµού ώστε να καταστεί λειτουργική. Παράλληλα, «ωριµάζουν» οι δράσεις
χρηµατοδότησης. Mάλιστα προς το παρόν τροφοδοτείται, σύµφωνα µε πληροφορίες και µε κονδύλια ΠΔE
ώστε να έχει την αναγκαία ρευστότητα.

 

O υπουργός Aνάπτυξης και Eπενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης εξήγησε σε πρόσφατες δηλώσεις του πως το
µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι η χρηµατοδότηση.

 

Προανήγγειλε επιτάχυνση των διαδικασιών. «Tρέχουµε και ξεκινάµε αρχές του έτους την Aναπτυξιακή
Tράπεζα. Eκεί φτιάχνουµε συγκεκριµένα χρηµατοδοτικά εργαλεία, όπως προγράµµατα εγγυοδοσίας έτσι
ώστε να µπορούν να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό» ανέφερε...

 

Για το θέµα αναφέρθηκε πρόσφατα και ο αρµόδιος υφυπουργός Aνάπτυξης και Eπενδύσεων Γιάννης
Tσακίρης. Mιλώντας στους Aµερικανούς επενδυτές στο συνέδριο της Capital Link στη Nέα Yόρκη ανέδειξε
τον κοµβικό ρόλο που αναµένεται να διαδραµατίσει η Eλληνική Aναπτυξιακή Tράπεζα στη προσπάθεια
ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας.

 

Όπως εξήγησε ο κ. Tσακίρης, αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης της
τράπεζας, µε απώτερο στόχο να µετατραπεί σε ένα επιπλέον «επενδυτικό και αναπτυξιακό όπλο» στη
φαρέτρα της κυβέρνησης.
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Συνεργασία  µε ΣYPIZA

Tο εγχείρηµα µάλιστα γίνεται σε επαφή µε την προηγούµενη ηγεσία του υπουργείου. Στόχος είναι το
υφιστάµενο καθεστώς να βελτιωθεί µε τις αναγκαίες παρεµβάσεις και να γίνει άµεσα λειτουργικό.

 

Για το λόγο αυτό µάλιστα, είχαν µέσα στις γιορτές οι κ.κ. Άδωνις Γεωργιάδης και Γιάννης Tσακίρης
συνάντηση µε τον πρώην υπουργό Oικονοµίας και Aνάπτυξης, Γιάννη Δραγασάκη και τους συνεργάτες
του.

 

Έκανε αίσθηση η αναφορά του υπουργείου για συνάντηση που «έγινε σε εξαιρετικά εποικοδοµητικό κλίµα,
σεβόµενοι την αρχή της συνέχειας του κράτους». Yπενθυµίζεται ότι ο νόµος που κατατέθηκε την
προηγούµενη Άνοιξη στη Bουλή για την ίδρυση της Eλληνικής Aναπτυξιακής Tράπεζας είχε υπερψηφισθεί
επί της αρχής από τον ΣYPIZA και τη NΔ.

 

Tο ETEAN

Oυσιαστικά πρόκειται για µετεξέλιξη του Eθνικού Tαµείου Eπιχειρηµατικότητας και Aνάπτυξης (ETEAN),
που δίνει πλέον τη δυνατότητα όχι µόνο παροχής εγγυήσεων, όπως συνέβαινε µέχρι τώρα, αλλά και
χορήγησης δανείων προς επιχειρήσεις.

 

O δανεισµός που θα παράσχει δεν θα είναι άµεσος, έτσι ώστε η Eλληνική Aναπτυξιακή Tράπεζα να µη
λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τις εµπορικές τράπεζες, αλλά µέσω των τραπεζών, επενδυτικών
κεφαλαίων ή ταµείων και άλλων φορέων χρηµατοδότησης. Eπίσης, η τράπεζα δεν θα δέχεται καταθέσεις.

 

Στην Aναπτυξιακή Tράπεζα ενσωµατώνονται διάφορα ταµεία του ETEAN και συγχρηµατοδοτούµενα
κοινοτικά προγράµµατα. O αρχικός στόχος είχε ορισθεί σε κονδύλια 5 δισ. ευρώ µε συνολική επίδραση
στην ελληνική οικονοµία ύψους 11 δισ. ευρώ λόγω της µόχλευσης.

 

O σχεδιασµός

Xρηµατοδότηση επιχειρήσεων και συνεργασίες µε το εξωτερικό

H Eλληνική Aναπτυξιακή Tράπεζα έχει ως στόχο τη στήριξη των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων
επιχειρήσεων µέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασής τους σε πηγές χρηµατοδότησης για την
αντιµετώπιση και κάλυψη τυχόν δυσλειτουργιών της αγοράς. Bασικοί σκοποί είναι η προώθηση της
καινοτοµίας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, η προώθηση ποιοτικών, στρατηγικών
και καινοτόµων έργων, η προσέλκυση κεφαλαίων και η προώθηση επενδύσεων στην Eλλάδα µε στόχο την
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση χρηµατοδοτικών
εργαλείων, η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και το δηµόσιο τοµέα και η ενίσχυση της
απασχόλησης. Σχεδιάζονται προγράµµατα που θα εγγυοδοτούν τα δάνεια µικροµεσαίων επιχειρήσεων που
θα είναι βιώσιµες, έτσι ώστε να αυξάνουν την πιστοληπτική τους ικανότητα και να αποκτούν πρόσβαση
στον τραπεζικό δανεισµό.
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Θα προσφέρει στοχευµένες χρηµατοδοτήσεις, χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες µέσω συγκεκριµένων
προγραµµάτων και εργαλείων για τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων,
αλλά και για τη στήριξη αναπτυξιακών σχεδίων της τοπικής και περιφερειακής Aυτοδιοίκησης και
συνεργασιών δηµόσιων φορέων µεταξύ τους ή κοινών σχεδίων δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων.

 

Σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό προωθούνται συνέργειες και συνεργασίες της Aναπτυξιακής Tράπεζας
µε διεθνείς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς όπως είναι η Eυρωπαϊκή Tράπεζα Eπενδύσεων, η Eυρωπαϊκή
Tράπεζα Aνασυγκρότησης και Aνάπτυξης (EBRD), αλλά και µε την ίδια την Eυρωπαϊκή Eπιτροπή στο
πλαίσιο του InvestEU, µε το οποίο θα µπορεί να χορηγεί εγγυήσεις κατευθείαν και σε εθνικές αναπτυξιακές
τράπεζες.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
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21ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum - [Bankingnews]

Το "21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum" - "Greece is Back" θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη τη
Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου, 2019. Πρόκειται για ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγµατοποιείται σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες. Με
προϊστορία 21 ετών επιτυχηµένης διοργάνωσης, το Συνέδριο παραδοσιακά προσελκύει περισσότερα από
1,000 κορυφαία στελέχη - συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική. Με µια νέα κυβέρνηση µε ξεκάθαρη
κοινοβουλευτική πλειοψηφία και λαϊκή εντολή σε συνδυασµό µε µια σαφή, ρεαλιστική και φιλική προς τις
επιχειρήσεις στρατηγική, η Ελλάδα αναµένεται να ξεκινήσει µια σταθερή πορεία ανάπτυξης. Οι επενδύσεις
προερχόµενες από επιχειρηµατίες του εξωτερικού είναι κρίσιµης σηµασίας για την επανέναρξη της
οικονοµίας. Με ένα αποδεδειγµένο ιστορικό και ευρεία αποδοχή...

Bankingnews   ·    πριν από  34 λεπτά  ·    

Το "21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum" - "Greece is Back" θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη τη
Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου, 2019. Πρόκειται για ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγµατοποιείται σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες. Με
προϊστορία 21 ετών επιτυχηµένης διοργάνωσης, το Συνέδριο παραδοσιακά προσελκύει περισσότερα από
1,000 κορυφαία στελέχη - συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική. Με µια νέα κυβέρνηση µε ξεκάθαρη
κοινοβουλευτική πλειοψηφία και λαϊκή εντολή σε συνδυασµό µε µια σαφή, ρεαλιστική και φιλική προς τις
επιχειρήσεις στρατηγική, η Ελλάδα αναµένεται να ξεκινήσει µια σταθερή πορεία ανάπτυξης. Οι επενδύσεις
προερχόµενες από επιχειρηµατίες του εξωτερικού είναι κρίσιµης σηµασίας για την επανέναρξη της
οικονοµίας. Με ένα αποδεδειγµένο ιστορικό και ευρεία αποδοχή...
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InvestGR Forum 2020 to take place on June 4

The Ministry of Foreign Affairs has joined the Representation of the European Commission in Greece, the Ministry of
Development and Investments, and the Hellenic Federation of Enterprises (SEV) in lending its auspices to the 3rd
InvestGR Forum 2020: Greece is Back.

The forum, organized for the third consecutive year by Public Affairs & Networks, will take place on June 4, 2020 at
the Hilton Hotel in Athens and will discuss the highly relevant issue of foreign investment in Greece.
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“21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum” – “Greece is Back”
Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική Οικονοµία και τις Επενδύσεις - Συµµετέχουν Μεγάλοι
Επενδυτές, Διεθνείς & Ελληνικές Επιχειρήσεις, Διεθνείς Τράπεζες, και Ανώτερα Κυβερνητικά Στελέχη
Το “21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum” – “Greece is Back” θα  πραγµατοποιηθεί στη Νέα
Υόρκη τη Δευτέρα , 9 Δεκεµβρίου, 2019. Πρόκειται για  ένα  Διεθνές Συνέδριο για  την Ελλάδα
που πραγµατοποιείται σε συνεργασία  µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες
διεθνείς επενδυτικές τράπεζες. 
Με προϊστορία 21 ετών επιτυχηµένης διοργάνωσης, το Συνέδριο παραδοσιακά προσελκύει περισσότερα
από 1,000 κορυφαία στελέχη - συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές
και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Με µια νέα κυβέρνηση µε ξεκάθαρη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και λαϊκή εντολή σε συνδυασµό µε µια
σαφή, ρεαλιστική και φιλική προς τις επιχειρήσεις στρατηγική, η Ελλάδα αναµένεται να ξεκινήσει µια
σταθερή πορεία ανάπτυξης. Οι επενδύσεις προερχόµενες από επιχειρηµατίες του εξωτερικού είναι
κρίσιµης σηµασίας για την επανέναρξη της οικονοµίας. Με ένα αποδεδειγµένο ιστορικό και ευρεία
αποδοχή στις επιχειρηµατικές, οικονοµικές και επενδυτικές κοινότητες, το Συνέδριο της Capital Link
πραγµατοποιείται στην τέλεια χρονική στιγµή για να µεταδώσει το σωστό µήνυµα σε ένα ευρύτερο και
ιδιαίτερα στοχευµένο κοινό, να ενισχύσει το ενδιαφέρον και την εµπιστοσύνη των επενδυτών και να
βοηθήσει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. 

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία απαρτίζεται από υψηλόβαθµα στελέχη της νέας Κυβέρνησης, καθώς και από
τους µεγαλύτερους και σηµαντικότερους επιχειρηµατίες της αγοράς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στους
Αµερικάνους Επενδυτές τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις που αφορούν στην Ελληνική Οικονοµία καθώς
και τις ευκαιρίες του µέλλοντος. Στο Συνέδριο επίσης θα συµµετάσχουν υψηλόβαθµα στελέχη από τις
µεγαλύτερες επενδυτικές Τράπεζες οι οποίες υποστηρίζουν το Συνέδριο, καθώς και άλλοι
εµπειρογνώµονες της αγοράς. Παράλληλα µε τις κύριες ενότητες, θα πραγµατοποιηθούν µια σειρά από
κατ’ ιδίαν συναντήσεις (1x1 meetings) µεταξύ των επενδυτών και  των διοικήσεων των εταιρειών που θα
συµµετάσχουν στο Συνέδριο και των κυβερνητικών εκπροσώπων.

Το Συνέδριο θα τιµήσουν µε την παρουσία τους:

�    Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος, θα πραγµατοποιήσει
την εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
�    Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα απευθύνει το µήνυµα της Κυβέρνησης προς
τους Επενδυτές (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)

�    Επτά Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι
•    Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονοµικών, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής που κηρύσσει την έναρξη
του Συνεδρίου και θα µιλήσει σχετικά µε το θέµα “Government Economic Policy & Objectives”,
•    Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής του
Μεσηµεριανού Γεύµατος, 
•    Ο κ. Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισµού, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της ενότητας : “Tourism –
Investment & Business Opportunities”,
•    Ο κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής , είναι ο Κεντρικός Οµιλητής
της ενότητας: “Greece as a Logistics & Transportation Hub – Greece a Global Maritime Force”,
•    Ο κ. Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της
ενότητας: “Large Projects Transforming Greece - Business & Investment Opportunities”,
•    Ο κ. Γεράσιµος Θωµάς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της
ενότητας: “The New Landscape in Energy & Utilities – Greece as an Energy Gateway”,
•    Ο κ. Γιώργος Ζαββός, Υφυπουργός Οικονοµικών αρµόδιος για το Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα, είναι ο
Κεντρικός Οµιλητής της ενότητας: “Banking Sector - Strategy & Sector Outlook”.

�    Tο Συνέδριο κλείνει µε επίσηµο δείπνο του οποίου Kεντρικός Oµιλητής είναι ο Αξιότιµος Wilbur Ross,
Secretary of Commerce - U.S. Department of Commerce, που θα προλογίσει τον κ.  John Paulson, President and
Portfolio Manager of Paulson & Co. Inc., που θα τιµηθεί µε το “2019 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για
την εξαιρετική συµβολή του στην Ελλάδα. Το δείπνο χορηγούν η ΕΥ και η  AΧΙΑ Ventures Group.

�    “Ηµέρα της Ελλάδος Στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”
Την Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, 2019, θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” κατά τη διάρκεια της οποίας η Ελληνική  Αποστολή, θα χτυπήσει το
καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 10 Δεκεµβρίου, 2019, του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, παρουσία των εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της
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Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο. Η τελετή θα αναµεταδοθεί ζωντανά από
όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα
γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο.
  
�    Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες 
• Citi • AXIA Ventures • BNP Paribas • Goldman Sachs International • Nomura International

�    Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες:
•    Alpha Bank:  κ. Βασίλειος Ψάλτης, CEO • κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Executive General Manager Non
Performing Loans Wholesale Banking 
•    Eurobank: κ. Γιώργος Ζανιάς, Chairman • κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Deputy CEO, Head of Group Corporate
& Investment Banking 
•    National Bank of Greece: κ. Παύλος Μυλωνάς, CEO • κ. Βασίλης Κώτσηρας, Head of Capital Markets and
Structured Finance  
•    Piraeus Bank: κ. Χρήστος Μεγάλου, CEO • κ. Ηλίας Λεκκός, Chief Economist & Director • κα. Ελένη
Βρεττού, Executive General Manager, Corporate & Investment Banking 
•    Piraeus Real Estate – κ. Γιώργος Κορµάς, CEO

�    Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαικούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς:
•    κ. Francesco Drudi, Principal Adviser - European Central Bank 
•    κ.  Paul Kutos, Head of Unit,  Economies of the Member States I, Greece | Directorate – General for Economic &
Financial Affairs (ECFIN) - European Commission 
•    Dr. Martin Czurda, CEO - Hellenic Financial Stability Fund 
•    κ.  Riccardo Lambiris, CEO – Hellenic Republic Asset Development Fund 
•    κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων 
•    κ. Δηµήτριος Τσάκωνας, Chief Executive – Οργανισµός Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους

�    Κορυφαίοι Διεθνείς και Ελληνες Επενδυτές 
•    CVC Capital Partners – κ.  James Christopoulos, Senior Managing Director
•    DECA Investments – κ. Νίκος Κούλης, Partner & CEO
•    Eldorado Gold – Mr. George Burns, President & CEO
•    Elikonos Capital Partners – κ. Τάκης Σολωµός, Partner & Co-Founder
•    EOS Capital Partners – κ. Απόστολος Ταµβακάκης, Managing Partner
•    Grifon Capital Advisors (Fortress) – Mr. Samy David, Managing Partner
•    HIP (Blackstone Group) – κ. Alejandro Puertolas, Founding Partner & CEO
•    Intrum Hellas – κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, Managing Director
•    Orilina Properties REIC (Brevan Howard Group) – κ. Στυλιανός Ζαββός, Chairman , Founder & CEO - Zeus
Group
•    Paulson & Co. – κ. Alex Blades, Partner
•    PIMCO – κ. Eric Clause, Executive Vice President
•    Trastor REIC (Varde)– κ. Τάσος Καζινός, CEO
•    Varde Global Real Estate – Anthony Iannazzo, Senior Managing Director, COO 

�    Επικεφαλής Ελληνικών και Αµερικανικών Εταιρειών
Εκπρόσωποι Εταιρειών και Οργανισµών:
Aegean Airlines • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) • AVIS Greece • Bernitsas Law Firm •
Eldorado Gold • EY • Grant Thornton • Hellenic Petroleum • Lambadarios Law Firm • Lamda Development • Machas &
Partners Law Firm • Masouros & Partners Law Firm • McKinsey & Company • Milbank LLP • Mytilineos • New York
Community Bank • NN Hellas • Oliver Wyman • OPAP • Piraeus Real Estate • Potamitis Vekris • Prodea Investments
• Public Power Corporation of Greece • Reed Smith • Saplegal – A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Shaner
Hotel Group • TEMES S.A • The Wall Street Journal • Titan Cement Group • Värde Global Real Estate • Zepos &
Yannopoulos Law Firm • Zeus Group

�    Global Shipping Companies:
Diana Shipping • Eurodry • Euroseas • Tsakos Energy Navigation • Performance Shipping

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.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
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The Macro Picture
•    The Macro Picture - The Greek Economy & Europe Post Brexit
    
The Government Perspective
•    Greece in A New Era - Looking Ahead with Confidence
•    Government Economic Policy & Objectives

Investing in Greece: The Investor Perspective
•    Sovereign & Corporate Greek Debt as a Funding Mechanism & an Investment Opportunity
•    Large Projects Transforming Greece - Business & Investment Opportunities
•    Investment Opportunities in Greece - the Domestic Investor Perspective - the Potential of SME's
    
Sector Reviews & Investment Opportunities
•    Tourism – Investment & Business Opportunities
•    Foreign Investment Reinvigorates the Greek Real Estate Market – the Restart of the Real Estate Sector in Greece
•    The New Landscape in Energy & Utilities – Greece as an Energy Gateway
•    Banking Sector – Strategy & Sector Outlook
•    The New Landscape in Non-Performing Loans - the Big Opportunity for Restructuring, Growth & Investment

Investing in Greece: The Institutional Investor Perspective
•    Greece as an Investment & Business Destination - the Foreign Investor Perspective

Shipping
•    Greece as a Global Maritime Force & a Logistics & Transportation Hub

www.worldenergynews.gr
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21ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum
Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική Οικονοµία και τις Επενδύσεις
Το “21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum” – “Greece is Back” θα  πραγµατοποιηθεί στη Νέα
Υόρκη τη Δευτέρα , 9 Δεκεµβρίου, 2019. 
Πρόκειται για ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες. 
Με προϊστορία 21 ετών επιτυχηµένης διοργάνωσης, το Συνέδριο παραδοσιακά προσελκύει περισσότερα
από 1,000 κορυφαία στελέχη - συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές
και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Με µια νέα κυβέρνηση µε ξεκάθαρη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και λαϊκή εντολή σε συνδυασµό µε µια
σαφή, ρεαλιστική και φιλική προς τις επιχειρήσεις στρατηγική, η Ελλάδα αναµένεται να ξεκινήσει µια
σταθερή πορεία ανάπτυξης. Οι επενδύσεις προερχόµενες από επιχειρηµατίες του εξωτερικού είναι
κρίσιµης σηµασίας για την επανέναρξη της οικονοµίας. Με ένα αποδεδειγµένο ιστορικό και ευρεία
αποδοχή στις επιχειρηµατικές, οικονοµικές και επενδυτικές κοινότητες, το Συνέδριο της Capital Link
πραγµατοποιείται στην τέλεια χρονική στιγµή για να µεταδώσει το σωστό µήνυµα σε ένα ευρύτερο και
ιδιαίτερα στοχευµένο κοινό, να ενισχύσει το ενδιαφέρον και την εµπιστοσύνη των επενδυτών και να
βοηθήσει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. 
Η Ελληνική Αντιπροσωπεία απαρτίζεται από υψηλόβαθµα στελέχη της νέας Κυβέρνησης, καθώς και από
τους µεγαλύτερους και σηµαντικότερους επιχειρηµατίες της αγοράς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στους
Αµερικάνους Επενδυτές τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις που αφορούν στην Ελληνική Οικονοµία καθώς
και τις ευκαιρίες του µέλλοντος. Στο Συνέδριο επίσης θα συµµετάσχουν υψηλόβαθµα στελέχη από τις
µεγαλύτερες επενδυτικές Τράπεζες οι οποίες υποστηρίζουν το Συνέδριο, καθώς και άλλοι
εµπειρογνώµονες της αγοράς. Παράλληλα µε τις κύριες ενότητες, θα πραγµατοποιηθούν µια σειρά από
κατ’ ιδίαν συναντήσεις (1x1 meetings) µεταξύ των επενδυτών και  των διοικήσεων των εταιρειών που θα
συµµετάσχουν στο Συνέδριο και των κυβερνητικών εκπροσώπων.

Το Συνέδριο θα  τιµήσουν µε την παρουσία  τους

� Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος, θα πραγµατοποιήσει
την εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
� Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα απευθύνει το µήνυµα της Κυβέρνησης προς
τους Επενδυτές (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)
� Επτά Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι
� Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονοµικών, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής που κηρύσσει την έναρξη
του Συνεδρίου και θα µιλήσει σχετικά µε το θέµα “Government Economic Policy & Objectives”,
� Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής του
Μεσηµεριανού Γεύµατος, 
� Ο κ. Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισµού, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της ενότητας : “Tourism –
Investment & Business Opportunities”,
� Ο κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής , είναι ο Κεντρικός Οµιλητής
της ενότητας: “Greece as a Logistics & Transportation Hub – Greece a Global Maritime Force”,
� Ο κ. Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της
ενότητας: “Large Projects Transforming Greece - Business & Investment Opportunities”,
� Ο κ. Γεράσιµος Θωµάς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της
ενότητας: “The New Landscape in Energy & Utilities – Greece as an Energy Gateway”,
� Ο κ. Γιώργος Ζαββός, Υφυπουργός Οικονοµικών αρµόδιος για το Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα, είναι ο
Κεντρικός Οµιλητής της ενότητας: “Banking Sector - Strategy & Sector Outlook”.
� Tο Συνέδριο κλείνει µε επίσηµο δείπνο του οποίου Kεντρικός Oµιλητής είναι ο Αξιότιµος Wilbur Ross,
Secretary of Commerce - U.S. Department of Commerce, που θα προλογίσει τον κ.  John Paulson, President and
Portfolio Manager of Paulson & Co. Inc., που θα τιµηθεί µε το “2019 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για
την εξαιρετική συµβολή του στην Ελλάδα. Το δείπνο χορηγούν η ΕΥ και η  AΧΙΑ Ventures Group.

“Ηµέρα  της Ελλάδος Στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”

Την Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, 2019, θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” κατά τη διάρκεια της οποίας η Ελληνική  Αποστολή, θα χτυπήσει το
καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 10 Δεκεµβρίου, 2019, του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, παρουσία των εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο. Η τελετή θα αναµεταδοθεί ζωντανά από
όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα
γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο.  
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Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες 

• Citi 
• AXIA Ventures 
• BNP Paribas 
• Goldman Sachs International 
• Nomura International

Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες

� Alpha Bank:  κ. Βασίλειος Ψάλτης, CEO • κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Executive General Manager Non
Performing Loans Wholesale Banking 
� Eurobank: κ. Γιώργος Ζανιάς, Chairman • κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Deputy CEO, Head of Group Corporate &
Investment Banking 
� National Bank of Greece: κ. Παύλος Μυλωνάς, CEO • κ. Βασίλης Κώτσηρας, Head of Capital Markets and
Structured Finance  
� Piraeus Bank: κ. Χρήστος Μεγάλου, CEO • κ. Ηλίας Λεκκός, Chief Economist & Director • κα. Ελένη Βρεττού,
Executive General Manager, Corporate & Investment Banking 
� Piraeus Real Estate – κ. Γιώργος Κορµάς, CEO

Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαικούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς

� κ. Francesco Drudi, Principal Adviser - European Central Bank 
� κ.  Paul Kutos, Head of Unit,  Economies of the Member States I, Greece | Directorate – General for Economic &
Financial Affairs (ECFIN) - European Commission 
� Dr. Martin Czurda, CEO - Hellenic Financial Stability Fund 
� κ.  Riccardo Lambiris, CEO – Hellenic Republic Asset Development Fund 
� κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων 
� κ. Δηµήτριος Τσάκωνας, Chief Executive – Οργανισµός Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους

Κορυφαίοι Διεθνείς και Ελληνες Επενδυτές 

� CVC Capital Partners – κ.  James Christopoulos, Senior Managing Director
� DECA Investments – κ. Νίκος Κούλης, Partner & CEO
� Eldorado Gold – Mr. George Burns, President & CEO
� Elikonos Capital Partners – κ. Τάκης Σολωµός, Partner & Co-Founder
� EOS Capital Partners – κ. Απόστολος Ταµβακάκης, Managing Partner
� Grifon Capital Advisors (Fortress) – Mr. Samy David, Managing Partner
� HIP (Blackstone Group) – κ. Alejandro Puertolas, Founding Partner & CEO
� Intrum Hellas – κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, Managing Director
� Orilina Properties REIC (Brevan Howard Group) – κ. Στυλιανός Ζαββός, Chairman , Founder & CEO - Zeus Group
� Paulson & Co. – κ. Alex Blades, Partner
� PIMCO – κ. Eric Clause, Executive Vice President
� Trastor REIC (Varde)– κ. Τάσος Καζινός, CEO
� Varde Global Real Estate – Anthony Iannazzo, Senior Managing Director, COO 

Επικεφαλής Ελληνικών και Αµερικανικών Εταιρειών

Εκπρόσωποι Εταιρειών και Οργανισµών: Aegean Airlines • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) •
AVIS Greece • Bernitsas Law Firm • Eldorado Gold • EY • Grant Thornton • Hellenic Petroleum • Lambadarios Law
Firm • Lamda Development • Machas & Partners Law Firm • Masouros & Partners Law Firm • McKinsey & Company
• Milbank LLP • Mytilineos • New York Community Bank • NN Hellas • Oliver Wyman • OPAP • Piraeus Real Estate •
Potamitis Vekris • Prodea Investments • Public Power Corporation of Greece • Reed Smith • Saplegal – A.S.
Papadimitriou & Partners Law Firm • Shaner Hotel Group • TEMES S.A • The Wall Street Journal • Titan Cement
Group • Värde Global Real Estate • Zepos & Yannopoulos Law Firm • Zeus Group

Global Shipping Companies

Diana Shipping • Eurodry • Euroseas • Tsakos Energy Navigation • Performance Shipping

ONE-ON-ONE ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

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

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

The Macro Picture

• The Macro Picture - The Greek Economy & Europe Post Brexit
    
The Government Perspective

• Greece in A New Era - Looking Ahead with Confidence
• Government Economic Policy & Objectives

Investing in Greece: The Investor Perspective

• Sovereign & Corporate Greek Debt as a Funding Mechanism & an Investment Opportunity
• Large Projects Transforming Greece - Business & Investment Opportunities
• Investment Opportunities in Greece - the Domestic Investor Perspective - the Potential of SME's
    
Sector Reviews & Investment Opportunities

• Tourism – Investment & Business Opportunities
• Foreign Investment Reinvigorates the Greek Real Estate Market – the Restart of the Real Estate Sector in Greece
• The New Landscape in Energy & Utilities – Greece as an Energy Gateway
• Banking Sector – Strategy & Sector Outlook
• The New Landscape in Non-Performing Loans - the Big Opportunity for Restructuring, Growth & Investment

Investing in Greece: The Institutional Investor Perspective

• Greece as an Investment & Business Destination - the Foreign Investor Perspective

Shipping

• Greece as a Global Maritime Force & a Logistics & Transportation Hub

Το Συνέδριο διοργανώνεται: Σε συνεργασία µε: New York Stock Exchange

SPONSORS 

Lead Sponsors

Citi και Tsakos Energy Navigation είναι Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου τα τελευταία 11 χρόνια.  

Platinum Χορηγός

Piraeus Bank 

Χρυσοί Χορηγοί

BNP Paribas • EY • Goldman Sachs • Nomura International
Μεγάλοι Χορηγοί: AXIA Ventures Group • Milbank LLP • Mytilineos • National Bank of Greece • Reed Smith •
Saplegal - A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm 

Χορηγοί

Aegean Airlines • Alpha Bank • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) • AVIS Greece • Bernitsas Law
Firm • Eldorado Gold • Eurobank • Greek National Tourism Organization • Hellenic Petroleum • Lambadarios Law Firm
• Lamda Development • Libra Group • Machas & Partners Law Firm • Masouros & Partners Law Firm • McKinsey &
Company • NN Hellas • OPAP • OTE Group of Companies • Potamitis Vekris • Public Power Corporation SA – Hellas
• Shaner Hotel Group •Titan Cement Group • TEMES S.A • Zepos & Yannopoulos Law Firm
Υποστηρικτές Χορηγοί: Calamos Investments • Elikonos Capital Partners • Enterprise Greece • EOS Capital
Partners • Flott & Co. PC • Grant Thornton • Hellenic Republic Asset Development Fund • New York Community Bank
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• Oliver Wyman • Prodea Investments • Trastor REIC

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

American Hellenic Institute (AHI) • AHEPA • Consulate General of Greece in NY • Consulate General of Greece Trade
Office • Cyprus-US Chamber of Commerce • Endeavor • European American Chamber of Commerce, New York •
European Financial Management Association (EFM) • Greek American Chamber of Commerce, NJ/PA • Greek
Energy Forum • Hellenic American Bankers Association • Hellenic Lawyers Association • Hellenic American
Leadership Council (HALC) • Hellenic American Chamber of Commerce • The Hellenic Initiative • Hellenic American
Women's Council (HAWK) • Leadership 100 • The Rotary Club of New York • Wista Hellas • Wista USA

MEDIA PARTNERS

Antenna • Antenna Satellite • AllAboutShipping.co.UK • Banking News • Cosmos FM 91.5 NY • CNN Greece •
Kathimerini • The New York Times International Edition – Kathimerini English Edition • Greek Reporter • Hellas
Journal By Mignatiou.Com • Hellenic DNA, Digital News America • Hellenic News of America • NGTV • The National
Herald • World Energy News

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Μενέλαος Κανάκης  
www.kanakismenelaos.com

2019 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD

Το "2019 Hellenic Capital Link Leadership Award" θα απονεµηθεί στον κ.  John Paulson, President and Portfolio
Manager of Paulson & Co. Inc., για την εξαιρετική συµβολή του στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια επίσηµου
γεύµατος στο The Union League Club στη Νέα Υόρκη, τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2019.
Κύριος Οµιλητής του Δείπνου της Βράβευσης θα είναι ο Αξιότιµος Wilbur Ross, Secretary of Commerce - U.S.
Department of Commerce.
Το δείπνο χορηγούν η ΕΥ και η  AΧΙΑ Ventures Group.

«Ηµέρα  της Ελλάδος Στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»
 
Στο πλαίσιο του “21ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link θα διοργανώσουν ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”, την Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, 2019.
Συγκεκριµένα η Ελληνική  Κυβερνητική αποστολή και οι Ελληνικών συµφερόντων εταιριες που είναι
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, θα χτυπήσουν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της
Τρίτης, 10 Δεκεµβρίου, 2019, του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, Η τελετή θα αναµεταδοθεί ζωντανά
από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί
ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε απευθυνθείτε: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ // κα Όλγα Μπορνόζη  & κα Ελένη
Μπέη 
Τηλ: +1 212 661 75 66 - Email : obornozi@capitallink.com ; ebej@capitallink.com 
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Το Υπουργείο Εξωτερικών θέτει υπό την αιγίδα του το 3rd InvestGR Forum 2020:
Greece is Back

Το Υπουργείο Εξωτερικών θέτει υπό την αιγίδα του το 3rd InvestGR Forum 2020: Greece is Back
Μετά  την Αντιπροσωπεία  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα , το Υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και τον ΣΕΒ, το 3rd InvestGR Forum 2020: Greece is Back τίθεται υπό την αιγίδα
και του Υπουργείου Εξωτερικών.
Το 3rd InvestGR Forum 2020: Greece is Back, το οποίο οργανώνεται, για τρίτη συνεχόµενη χρονιά, από την
PUBLIC AFFAIRS AND NETWORKS, θα πραγµατοποιηθεί στις 4 Ιουνίου 2020, στο ξενοδοχείο HILTON, και θα
πραγµατευθεί το εξόχως επίκαιρο θέµα των Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα.
Σηµαντικά δε Μ.Μ.Ε. έχουν ήδη προσφερθεί να είναι οι Χορηγοί Επικοινωνίας, µεταξύ αυτών το REUTERS
BREAKINGVIEWS, το ΑΠΕ, το CNN GREECE, το Action 24, τα περιοδικά Business, FORTUNE GREECE και
Οικονοµική Επιθεώρηση, και οι ιστότοποι Epixeiro.gr, Businessnews.gr, Newmoney.gr, Mononews.gr και
Capital.gr. 

www.bankingnews.gr
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Τζέφρι Πάιατ: «Greece is back!»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Το Υπουργείο Εξωτερικών δίνει την αιγίδα του στο 3rd InvestGR Forum 2020:
Greece is Back

Μετά την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και τον ΣΕΒ, το 3rd InvestGR Forum 2020: Greece is Back τίθεται υπό την αιγίδα και του Υπουργείου
Εξωτερικών.

Το 3rd InvestGR Forum 2020: Greece is Back, το οποίο οργανώνεται, για τρίτη συνεχόµενη χρονιά, από την
Public Affairs and Networks, θα πραγµατοποιηθεί στις 4 Ιουνίου 2020, στο ξενοδοχείο Hilton, και θα
πραγµατευθεί το θέµα των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα.

Το epixeiro.gr υποστηρίζει την εκδήλωση σαν χορηγός επικοινωνίας.
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Υπουργείο Εξωτερικών στο 3rd InvestGR Forum 2020: Greece is Back
Μετά την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και τον ΣΕΒ, το 3rd InvestGR Forum 2020: Greece is Back τίθεται υπό την αιγίδα και του Υπουργείου
Εξωτερικών.

Το 3rd InvestGR Forum 2020: Greece is Back, το οποίο οργανώνεται, για τρίτη συνεχόµενη χρονιά, από την
PUBLIC AFFAIRS AND NETWORKS, θα πραγµατοποιηθεί στις 4 Ιουνίου 2020, στο ξενοδοχείο HILTON, και θα
πραγµατευθεί το εξόχως επίκαιρο θέµα των Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα.

Σηµαντικά δε Μ.Μ.Ε. έχουν ήδη προσφερθεί να είναι οι Χορηγοί Επικοινωνίας, µεταξύ αυτών το REUTERS
BREAKINGVIEWS, το ΑΠΕ, το CNN GREECE, το Action 24, τα περιοδικά Business, FORTUNE GREECE και
Οικονοµική Επιθεώρηση, και οι ιστότοποι Epixeiro.gr, Businessnews.gr, Newmoney.gr, Mononews.gr και
Capital.gr.

https://www.businessnews.gr/el/ellada/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-3rd-investgr-forum-2020-greece-is-back.html
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Τζέφρεϊ Πάγιατ: «Greece is back!»
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Απελεύθερος: Η «γκίνια» της ΕΤΕ σε Κύπρο, Αίγυπτο και Ρουµανία
Μια γκίνια την έχει η Εθνική στο µέτωπο της αποµόχλευσης από δραστηριότητες του εξωτερικού. Την
πώληση, δηλαδή, των θυγατρικών της σε Κύπρο και Ρουµανία και της δραστηριότητάς της στην Αίγυπτο. 

Πρόκειται για τρία «ώριµα» deals καθώς έχουν υπογραφεί δεσµευτικές συµφωνίες. Από την πώλησή τους η
Εθνική αναµένεται να µειώσει το σταθµισµένο σε κίνδυνο ενεργητικό της, κατά περίπου 1 δισ. ευρώ.   

Οι εξελίξεις, όµως, σε Λίβανο και Ρουµανία προβληµατίζουν, ως προς την ανέφελη ολοκλήρωσή τους. 

Στο Λίβανο επιβλήθηκαν περιορισµοί στην κίνηση κεφαλαίων, εξέλιξη που ενδέχεται να επηρεάσει την
Εθνική, στο µέτωπο πώλησης της δραστηριότητας στην Αίγυπτο και στην Εθνική Κύπρου, ενώ στη
Ρουµανία η πολιτική αλλαγή ενδέχεται να επιφέρει νέα δεδοµένα. 

ETE - Astrobank: Μετά από πολύµηνες διαπραγµατεύσεις, συµφωνήθηκαν, εντός Οκτωβρίου (Απελεύθερος
25 Οκτωβρίου), οι όροι της δεσµευτικής συµφωνίας, µεταξύ Εθνικής και Astrobank, η οποία ανακοινώθηκε
την προηγούµενη εβδοµάδα.

Η Astrobank προγραµµατίζει κεφαλαιακή ενίσχυση 80 εκατ. ευρώ. Μέρος των παραπάνω κεφαλαίων (σ.σ.
περίπου 30 µε 40 εκατ. ευρώ) θα χρηµατοδοτήσει την εξαγορά της Εθνικής Κύπρου. 

ΕΤΕ - Astrobank II: Η επιβολή, όµως, capital controls στο Λίβανο δυσκολεύει την κατάσταση καθώς το σχήµα
επενδυτών, που ελέγχει την Astrobank, έχει στην κεφαλή του τον Λιβανέζο τραπεζίτη M. Sehnaoui. 

Το πιθανότερο είναι ότι ο M. Sehnaoui θα έχει τα κεφάλαια του εκτός Λιβάνου, αλλά µε την «γκίνια» που
δέρνει την Εθνική, λογικό είναι να ανησυχούν. 

Σηµειώνεται ότι εφόσον ολοκληρωθεί η συναλλαγή το σταθµισµένο σε κίνδυνο ενεργητικό της Εθνικής θα
µειωθεί κατά περίπου 500 εκατ. ευρώ. 

ΕΤΕ - Αίγυπτος: Στις 3 Μαΐου η Εθνική υπέγραψε σύµβαση µε τη Bank Audi, θυγατρική Λιβανέζικου
τραπεζικού οµίλου, για την πώληση των δραστηριοτήτων του δικτύου 17 καταστηµάτων της στην
Αίγυπτο. 
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Παρ' ότι η Bank Audi δεν θα χρειαστεί να αντλήσει κεφάλαια ή ρευστότητα από τη µητρική για την
χρηµατοδότηση της συναλλαγής και η κεντρική τράπεζα Λιβάνου ενέκρινε, ήδη τη συναλλαγή, υπάρχει
ανησυχία για αν η κεντρική τράπεζα της Αιγύπτου δεν δώσει έγκριση, ενεργώντας προληπτικά. 

ΕΤΕ - Banca Romaneasca: Τέλος, στη Ρουµανία οι πολιτικές εξελίξεις καθυστέρησαν τη λήψη των
εγκρίσεων για την πώληση στην κρατική EXIM Bank της Banca Romaneasca. 

Υπάρχει µικρή ανησυχία µήπως υπό τις νέες συνθήκες, που σηµατοδοτεί η ανάδειξη συντηρητικού
Προέδρου Δηµοκρατίας, το ενδιαφέρον της EXIM ατονήσει

ΜΟΗ: Για ποιο λόγο το 49,9% της Alpha Δορυφορική αποτιµήθηκε µόλις στα 4,45 εκατ. ευρώ, όταν το 50%
συν δύο µετοχές είχε αποτιµηθεί, προ ενός έτους, στα 21,5 εκατ. ευρώ; 

Τι µεσολάβησε που να δικαιολογεί τέτοια απόκλιση; 

MOH II: Κύκλοι της MOH αναφέρουν ότι ο όµιλος δεν προτίθεται να διατηρήσει τον τηλεοπτικό σταθµό και
τα δύο ραδιόφωνα. Θα τα µεταβιβάσει σε επιχειρηµατικό σχήµα που κυοφορείται. 

Αν συµβαίνει κάτι τέτοιο γιατί δεν ταξινοµήθηκε η Alpha Δορυφορική, όπως η Optima Bank στα κατεχόµενα
προς πώληση περιουσιακά στοιχεία; 

Πειραιώς: Το ζήτηµα των 140 εργαζοµένων της RBU, οι οποίοι αρνήθηκαν να µεταταχθούν στην Intrum,
ως µόνιµο ή δανειζόµενο προσωπικό, καθώς και να πάρουν άλλες οργανικές θέσεις ή την εθελουσία, είναι
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«καυτό» για τον κλάδο. 

Η Πειραιώς ξεκίνησε τις απολύσεις, η ΟΤΟΕ αντιδρά, ενώ Alpha και Eurobank παρακολουθούν εκ του
σύνεγγυς τα όσα συµβαίνουν καθώς τα έχουν µπροστά τους. 

Πειραιώς - CoCos: Η τράπεζα εν τω µεταξύ κατέβαλε τοις µετρητοίς το φετινό κουπόνι των CoCos. Η
καταβολή µείωσε το δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας κατά 35 µ.β. 

Τράπεζες - παρουσιάσεις: Στο road show της Wood&Co θα βρεθούν σήµερα κλιµάκια των τεσσάρων
τραπεζών, ενώ ακολουθούν Πέµπτη και Παρασκευή παρουσιάσεις στο Λονδίνο.  

Αναβαθµισµένη θα είναι φέτος και η παρουσία των τραπεζών στο συνέδριο της Capital Link στη Ν. Υόρκη
καθώς θα παραστούν οι CEOs Εθνικής, Πειραιώς και Alpha. Την Eurobank θα την εκπροσωπήσει ο
πρόεδρος. 
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Τα έξι ερωτήµατα των ξένων στα road shows των ελληνικών τραπεζών - Στο
επίκεντρο τα NPEs

Την άλλη εβδοµάδα οι τράπεζες θα µεταβούν στη Ν. Υόρκη για το event της Capital Link
Τα  NPEs αποτελούν το βασικό αντικείµενο συζήτησης στα  road shows που ξεκίνησαν το γύρο
του Δεκεµβρίου στις 3 Δεκεµβρίου 2019 µε την Wood/CO στην Πράγα .  
Και µολονότι το συγκεκριµένο road show δεν πορσφέρει τα ενδεικτικά ερωτηµατολόγια από τους επενδυτές
εν τούτοις δόθηκε µια γεύση της ατζέντας που θα ακολουθήσει στις 5 και 6 Δεκεµβρίου 2019 ως προς το τι
ενδιαφέρει τους ξένους επενδυτές να µάθουν για τις ελληνικές  τράπεζες  που θα δώσουν το παρόν στα
συνέδρια που διοργανώνουν  στο Λονδίνο  οι Goldman Sachs και Autonomous.
Οπως σηµειώνουν έγκυροι τραπεζικοί κύκλοι τα κλασσικά θέµατα στην ατζέντα αλλάζουν µορφή ενώ
υπεισέρχονται και νέα.

-Σε ότι αφορά τα NPEs η ατζέντα επικεντρώνεται στην µπίζνα που γεννά η δευτερογενής αγορά και
εποµένως αυτό που ερωτώνται οι τράπεζες είναι πόσα περισσότερα NPEs µπορούν να τιτλοποιήσουν το
προσεχές χρονικό διάστηµα. 
Δεν ενδιαφέρει δηλαδή τους επενδυτές ο όγκος των NPEs που θα παραµείνει στα χαρτοφυλάκια των
τραπεζών αλλά πόσα θα οδηγηθούν στον Ηρακλή. 
Είναι λοιπόν προκύπτει το αβίαστο συµπέρασµα πως οι επενδυτές αυτό που ζητούν είναι τίτλους στους
οποίους µπορούν να επενδύσουν µε κίνδυνο αλλά και απόδοση.
 
- Σηµαντικό νέο θέµα στην ατζέντα είναι οι εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική, εξελίξεις άµεσα
συνυφασµένες και µε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις που έρχονται να βάλουν µια νέα παράµετρο ανησυχίας
στο τραπέζι των διεθνών οικονοµικών σχέσεων, παράµετρο η οποία πάντως δε λειτουργεί αυξητικά στο
υπαρκτό ενδιαφέρον των ξένων.

-Επόµενο κρίσιµο θέµα το οποίο θίγουν οι ξένοι επενδυτές είναι το ύψος αλλά και η ποιότητα των
κεφαλαίων των τραπεζών. Οπως αναφέρουν έγκυροι τραπεζικοί παράγοντες τα κεφάλαια "απειλούνται"
από τις τιτλοποιήσεις αλλά και από τα stress tests των οποίων τα δεδοµένα θα γίνουν γνωστά από τον
καινούριο χρόνο.

- Συνέχεια στην κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυµάτων αλλά και χρηµατοοικονοµική επέκταση και σε
ποιους κλάδους είναι ερωτήµατα στα οποία καλούνται να απαντήσουν οι τράπεζες.
Ως γνωστόν η φύση της ελληνικής οικονοµίας είναι η χρηµατοδότηση  µικροµεσαίων επιχειρήσεων που µε
βάση και τα νέα πρότυπα της EBA θεωρούνται υψηλού κινδύνου ακόµη και στην παρούσα φάση που η
οικονοµία βρίσκεται σε φάση ανάκαµψης.

- Η πορεία της ελληνικής οικονοµίας και οι ρυθµοί ανάπτυξης αποτελούν ένα ακόµη από τα σηµαντικά
θέµατα που θίγουν οι ξένοι επενδυτές.

- Πότε οι επιστροφές κερδών από τα οµόλογα των ελληνικών τραπεζών θα µπορέσουν να οδηγηθούν σε
επενδύσεις διότι οι επιστροφές που θα λάβει η χώρα τον Ιανουάριο και που εγκρίθηκαν χθες θα οδηγηθούν
εκ νέου για την αποπληρωµή του χρέους.

Την άλλη εβδοµάδα οι τράπεζες θα µεταβούν στη Ν. Υόρκη για το event της Capital Link. 
Για  το 2019, µάλιστα , θα  παραστούν οι CEOs τριών (Πειραιώς, Εθνική, Alpha) εκ των τεσσάρων
τραπεζών, ενώ επικεφαλής του κλιµακίου της Eurobank θα  είναι ο πρόεδρός της.

www.bankingnews.gr
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Τα έξι καυτά ερωτήµατα των ξένων στα road shows των ελληνικών τραπεζών -
Στο επίκεντρο τα NPEs

Την άλλη εβδοµάδα οι τράπεζες θα µεταβούν στη Ν. Υόρκη για το event της Capital Link
Τα  NPEs αποτελούν το βασικό αντικείµενο συζήτησης στα  road shows που ξεκίνησαν το γύρο
του Δεκεµβρίου στις 3 Δεκεµβρίου 2019 µε την Wood/CO στην Πράγα .  
Και µολονότι το συγκεκριµένο road show δεν πορσφέρει τα ενδεικτικά ερωτηµατολόγια από τους επενδυτές
εν τούτοις δόθηκε µια γεύση της ατζέντας που θα ακολουθήσει στις 5 και 6 Δεκεµβρίου 2019 ως προς το τι
ενδιαφέρει τους ξένους επενδυτές να µάθουν για τις ελληνικές  τράπεζες  που θα δώσουν το παρόν στα
συνέδρια που διοργανώνουν  στο Λονδίνο  οι Goldman Sachs και Autonomous.
Οπως σηµειώνουν έγκυροι τραπεζικοί κύκλοι τα κλασσικά θέµατα στην ατζέντα αλλάζουν µορφή ενώ
υπεισέρχονται και νέα.

-Σε ότι αφορά τα NPEs η ατζέντα επικεντρώνεται στην µπίζνα που γεννά η δευτερογενής αγορά και
εποµένως αυτό που ερωτώνται οι τράπεζες είναι πόσα περισσότερα NPEs µπορούν να τιτλοποιήσουν το
προσεχές χρονικό διάστηµα. 
Δεν ενδιαφέρει δηλαδή τους επενδυτές ο όγκος των NPEs που θα παραµείνει στα χαρτοφυλάκια των
τραπεζών αλλά πόσα θα οδηγηθούν στον Ηρακλή. 
Είναι λοιπόν προκύπτει το αβίαστο συµπέρασµα πως οι επενδυτές αυτό που ζητούν είναι τίτλους στους
οποίους µπορούν να επενδύσουν µε κίνδυνο αλλά και απόδοση.
 
- Σηµαντικό νέο θέµα στην ατζέντα είναι οι εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική, εξελίξεις άµεσα
συνυφασµένες και µε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις που έρχονται να βάλουν µια νέα παράµετρο ανησυχίας
στο τραπέζι των διεθνών οικονοµικών σχέσεων, παράµετρο η οποία πάντως δε λειτουργεί αυξητικά στο
υπαρκτό ενδιαφέρον των ξένων.

-Επόµενο κρίσιµο θέµα το οποίο θίγουν οι ξένοι επενδυτές είναι το ύψος αλλά και η ποιότητα των
κεφαλαίων των τραπεζών. Οπως αναφέρουν έγκυροι τραπεζικοί παράγοντες τα κεφάλαια "απειλούνται"
από τις τιτλοποιήσεις αλλά και από τα stress tests των οποίων τα δεδοµένα θα γίνουν γνωστά από τον
καινούριο χρόνο.

- Συνέχεια στην κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυµάτων αλλά και χρηµατοοικονοµική επέκταση και σε
ποιους κλάδους είναι ερωτήµατα στα οποία καλούνται να απαντήσουν οι τράπεζες.
Ως γνωστόν η φύση της ελληνικής οικονοµίας είναι η χρηµατοδότηση  µικροµεσαίων επιχειρήσεων που µε
βάση και τα νέα πρότυπα της EBA θεωρούνται υψηλού κινδύνου ακόµη και στην παρούσα φάση που η
οικονοµία βρίσκεται σε φάση ανάκαµψης.

- Η πορεία της ελληνικής οικονοµίας και οι ρυθµοί ανάπτυξης αποτελούν ένα ακόµη από τα σηµαντικά
θέµατα που θίγουν οι ξένοι επενδυτές.

- Πότε οι επιστροφές κερδών από τα οµόλογα των ελληνικών τραπεζών θα µπορέσουν να οδηγηθούν σε
επενδύσεις διότι οι επιστροφές που θα λάβει η χώρα τον Ιανουάριο και που εγκρίθηκαν χθες θα οδηγηθούν
εκ νέου για την αποπληρωµή του χρέους.

Την άλλη εβδοµάδα οι τράπεζες θα µεταβούν στη Ν. Υόρκη για το event της Capital Link. 
Για  το 2019, µάλιστα , θα  παραστούν οι CEOs τριών (Πειραιώς, Εθνική, Alpha) εκ των τεσσάρων
τραπεζών, ενώ επικεφαλής του κλιµακίου της Eurobank θα  είναι ο πρόεδρός της.
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Βρυξέλλες, Παρίσι, Νέα Υόρκη: Επαφές Γεράσιµου Θωµά για παρουσίαση του
ΕΣΕΚ και προσέλκυση επενδυτών

Πρεµιέρα εκτός συνόρων, και συγκεκριµένα στις Βρυξέλλες, κάνει σήµερα το νέο ΕΣΕΚ, που πρόκειται να
παρουσιαστεί από τον υφυπουργό ΠΕΝ στο Συµβούλιο Υπουργών Ενέργειας.

Ενώπιον των οµολόγων του, ο Γ. Θωµάς θα  παραθέσει τους βασικούς στόχους του νέου
Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίµα, δίνοντας έµφαση στο γεγονός ότι πολλοί από αυτούς,
φιλοδοξούν να ξεπεράσουν ακόµη και τις προτεραιότητες της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύµφωνα µάλιστα µε πληροφορίες, τα πρώτα σχόλια για τους στόχους του ελληνικού σχεδίου, τόσο σε
επίπεδο Επιτροπής, όσο και από πλευράς επενδυτών, είναι άκρως ενθαρρυντικά, µε τις παρατηρήσεις να
στέκονται στο γεγονός ότι σε πολλά επίπεδα, το κείµενο των 307 σελίδων, είναι αρκετά πιο τολµηρό απ’ ότι
τα αντίστοιχα αρκετών ευρωπαϊκών χωρών.

Στόχος πάντως της σηµερινής συνεδρίασης είναι οι 28 υπουργοί των χωρών-µελών της ΕΕ να
παρουσιάσουν τους βασικούς άξονες των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίµα, προκειµένου η
Κοµισιόν να εξετάσει κατά πόσο αυτά, συνάδουν µε την πολιτική αναθεώρησης των υφιστάµενων στόχων.

Εν προκειµένω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλείται να διαπιστώσει κατά  πόσο τα  αναθεωρηµένα  ΕΣΕΚ
των κρατών-µελών, έχουν ενσωµατώσει τις συστάσεις που αυτή τους είχε απευθύνει τον
περασµένο Ιούνιο, καθώς επίσης και το "European Green Deal". Εννοείται ότι το ελληνικό σχέδιο που θα
παρουσιαστεί σήµερα είναι αυτό που έχει βγει σε διαβούλευση µέχρι και τις 16 Δεκεµβρίου, προκειµένου
αµέσως µόλις ενσωµατωθούν κάποιες από τις παρατηρήσεις των φορέων της αγοράς, να σταλεί προς
έγκριση στην Κοµισιόν.

Η παρουσίαση του ΕΣΕΚ δεν σταµατά  στις Βρυξέλλες. Τις αµέσως επόµενες ηµέρες, ο κ. Θωµάς θα
ταξιδέψει στο Παρίσι, προκειµένου να ενηµερώσει για τους ελληνικούς στόχους µέχρι το 2030, και την
διυπουργική για το κλίµα, του Διεθνούς Οργανισµού Ενέργειας, ενώ τη Δευτέρα θα βρεθεί στη Νέα Υόρκη
για το ετήσιο διεθνές συνέδριο "Capital Link", που αφορά στην Ελλάδα και στην προσέλκυση επενδύσεων.
Εκεί θα έχει την ευκαιρία για σειρά συναντήσεων µε επενδυτές, στελέχη από τις µεγαλύτερες επενδυτικές
τράπεζες, καθώς και εµπειρογνώµονες, που παρακολουθούν στενά την ελληνική αγορά ενέργειας.

Στο φετινό "21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum"– "Greece is Back", την ελληνική
αντιπροσωπεία θα απαρτίζουν, σύµφωνα τουλάχιστον µε τον αρχικό προγραµµατισµό, οι υπουργοί
Οικονοµικών Χρ.Σταϊκούρας, Ανάπτυξης Αδ. Γεωργιάδης, Τουρισµού Χ. Θεοχάρης, και Ναυτιλίας
Ι.Πλακιωτάκης, καθώς επίσης οι υφυπουργοί Ανάπτυξης Ι.Τσακίρης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας Γ.Θωµάς,
και Οικονοµικών Γ.Ζαββός.

Το παρών τους θα δώσουν επίσης οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες µε αντιπροσώπηση σε υψηλό επίπεδο,
καθώς επίσης στελέχη και επικεφαλής ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων, αρκετές εκ των οποίων έχουν
παρουσία στη χώρα µας.
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Capital Link: Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική Οικονοµία
και τις Επενδύσεις

Το “21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum” – “Greece is Back” θα  πραγµατοποιηθεί στη Νέα
Υόρκη τη Δευτέρα , 9 Δεκεµβρίου, 2019.
Πρόκειται για  ένα  Διεθνές Συνέδριο για  την Ελλάδα  που πραγµατοποιείται σε συνεργασία
µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες.
Με προϊστορία 21 ετών επιτυχηµένης διοργάνωσης, το Συνέδριο παραδοσιακά προσελκύει περισσότερα
από 1,000 κορυφαία στελέχη – συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές
και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Με µια νέα κυβέρνηση µε ξεκάθαρη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και λαϊκή εντολή σε συνδυασµό µε µια
σαφή, ρεαλιστική και φιλική προς τις επιχειρήσεις στρατηγική, η Ελλάδα αναµένεται να ξεκινήσει µια
σταθερή πορεία ανάπτυξης.
Οι επενδύσεις προερχόµενες από επιχειρηµατίες του εξωτερικού είναι κρίσιµης σηµασίας για την
επανέναρξη της οικονοµίας.
Με ένα αποδεδειγµένο ιστορικό και ευρεία αποδοχή στις επιχειρηµατικές, οικονοµικές και επενδυτικές
κοινότητες, το Συνέδριο της Capital Link πραγµατοποιείται στην τέλεια χρονική στιγµή για να µεταδώσει το
σωστό µήνυµα σε ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα στοχευµένο κοινό, να ενισχύσει το ενδιαφέρον και την
εµπιστοσύνη των επενδυτών και να βοηθήσει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Η Ελληνική Αντιπροσωπεία απαρτίζεται από υψηλόβαθµα στελέχη της νέας Κυβέρνησης, καθώς και από
τους µεγαλύτερους και σηµαντικότερους επιχειρηµατίες της αγοράς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στους
Αµερικάνους Επενδυτές τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις που αφορούν στην Ελληνική Οικονοµία καθώς
και τις ευκαιρίες του µέλλοντος. Στο Συνέδριο επίσης θα συµµετάσχουν υψηλόβαθµα στελέχη από τις
µεγαλύτερες επενδυτικές Τράπεζες οι οποίες υποστηρίζουν το Συνέδριο, καθώς και άλλοι
εµπειρογνώµονες της αγοράς. Παράλληλα µε τις κύριες ενότητες, θα πραγµατοποιηθούν µια σειρά από
κατ’ ιδίαν συναντήσεις (1×1 meetings) µεταξύ των επενδυτών και  των διοικήσεων των εταιρειών που θα
συµµετάσχουν στο Συνέδριο και των κυβερνητικών εκπροσώπων.

Το Συνέδριο θα  τιµήσουν µε την παρουσία  τους:

Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος, θα πραγµατοποιήσει την
εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα απευθύνει το µήνυµα της Κυβέρνησης προς
τους Επενδυτές (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)

Επτά  Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι

Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονοµικών, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής που κηρύσσει την έναρξη
του Συνεδρίου και θα µιλήσει σχετικά µε το θέµα “Government Economic Policy & Objectives”,
Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής του
Μεσηµεριανού Γεύµατος,
Ο κ. Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισµού, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της ενότητας : “Tourism –
Investment & Business Opportunities”,
Ο κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής , είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της
ενότητας: “Greece as a Logistics & Transportation Hub – Greece a Global Maritime Force”,
Ο κ. Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της ενότητας:
“Large Projects Transforming Greece – Business & Investment Opportunities”,
Ο κ. Γεράσιµος Θωµάς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της
ενότητας: “The New Landscape in Energy & Utilities – Greece as an Energy Gateway”,
Ο κ. Γιώργος Ζαββός, Υφυπουργός Οικονοµικών αρµόδιος για το Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα, είναι ο
Κεντρικός Οµιλητής της ενότητας: “Banking Sector – Strategy & Sector Outlook”.

Tο Συνέδριο κλείνει µε επίσηµο δείπνο του οποίου Kεντρικός Oµιλητής είναι ο Αξιότιµος Wilbur Ross,
Secretary of Commerce – U.S. Department of Commerce, που θα προλογίσει τον κ.  John Paulson, President and
Portfolio Manager of Paulson & Co. Inc., που θα τιµηθεί µε το “2019 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για
την εξαιρετική συµβολή του στην Ελλάδα. Το δείπνο χορηγούν η ΕΥ και η  AΧΙΑ Ventures Group.

“Ηµέρα  της Ελλάδος Στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”

Την Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, 2019, θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” κατά τη διάρκεια της οποίας η Ελληνική  Αποστολή, θα χτυπήσει το
καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 10 Δεκεµβρίου, 2019, του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, παρουσία των εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της
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Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο. Η τελετή θα αναµεταδοθεί ζωντανά από
όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα
γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο.

Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες

• Citi • AXIA Ventures • BNP Paribas • Goldman Sachs International • Nomura International

Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες:

Alpha Bank:  κ. Βασίλειος Ψάλτης, CEO • κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Executive General Manager Non
Performing Loans Wholesale Banking
Eurobank: κ. Γιώργος Ζανιάς, Chairman • κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Deputy CEO, Head of Group Corporate &
Investment Banking
National Bank of Greece: κ. Παύλος Μυλωνάς, CEO • κ. Βασίλης Κώτσηρας, Head of Capital Markets and
Structured Finance
Piraeus Bank: κ. Χρήστος Μεγάλου, CEO • κ. Ηλίας Λεκκός, Chief Economist & Director • κα. Ελένη Βρεττού,
Executive General Manager, Corporate & Investment Banking
Piraeus Real Estate – κ. Γιώργος Κορµάς, CEO

Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαικούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς:

κ. Francesco Drudi, Principal Adviser – European Central Bank
κ.  Paul Kutos, Head of Unit,  Economies of the Member States I, Greece | Directorate – General for Economic &
Financial Affairs (ECFIN) – European Commission
Dr. Martin Czurda, CEO – Hellenic Financial Stability Fund
κ.  Riccardo Lambiris, CEO – Hellenic Republic Asset Development Fund
κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
κ. Δηµήτριος Τσάκωνας, Chief Executive – Οργανισµός Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους

Κορυφαίοι Διεθνείς και Ελληνες Επενδυτές

CVC Capital Partners – κ.  James Christopoulos, Senior Managing Director
DECA Investments – κ. Νίκος Κούλης, Partner & CEO
Eldorado Gold – Mr. George Burns, President & CEO
Elikonos Capital Partners – κ. Τάκης Σολωµός, Partner & Co-Founder
EOS Capital Partners – κ. Απόστολος Ταµβακάκης, Managing Partner
Grifon Capital Advisors (Fortress) – Mr. Samy David, Managing Partner
HIP (Blackstone Group) – κ. Alejandro Puertolas, Founding Partner & CEO
Intrum Hellas – κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, Managing Director
Orilina Properties REIC (Brevan Howard Group) – κ. Στυλιανός Ζαββός, Chairman , Founder & CEO – Zeus Group
Paulson & Co. – κ. Alex Blades, Partner
PIMCO – κ. Eric Clause, Executive Vice President
Trastor REIC (Varde)– κ. Τάσος Καζινός, CEO
Varde Global Real Estate – Anthony Iannazzo, Senior Managing Director, COO

Επικεφαλής Ελληνικών και Αµερικανικών Εταιρειών
Εκπρόσωποι Εταιρειών και Οργανισµών:

Aegean Airlines • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) • AVIS Greece • Bernitsas Law Firm •
Eldorado Gold • EY • Grant Thornton • Greek National Tourism Organization • Hellenic Petroleum • Lambadarios Law
Firm • Lamda Development • Machas & Partners Law Firm • Masouros & Partners Law Firm • McKinsey & Company
• Milbank LLP • Mytilineos • New York Community Bank • NN Hellas • Oliver Wyman • OPAP • Piraeus Real Estate •
Potamitis Vekris • Prodea Investments • Public Power Corporation of Greece • Reed Smith • Saplegal – A.S.
Papadimitriou & Partners Law Firm • Shaner Hotel Group • TEMES S.A • The Wall Street Journal • Titan Cement
Group • Värde Global Real Estate • Zepos & Yannopoulos Law Firm • Zeus Group

Global Shipping Companies:
Diana Shipping • Eurodry • Euroseas • Tsakos Energy Navigation • Performance Shipping
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Capital Link: Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική Οικονοµία
και τις Επενδύσεις

Το “21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum” – “Greece is Back” θα  πραγµατοποιηθεί στη Νέα
Υόρκη τη Δευτέρα , 9 Δεκεµβρίου, 2019.
Πρόκειται για  ένα  Διεθνές Συνέδριο για  την Ελλάδα  που πραγµατοποιείται σε συνεργασία
µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες.
Με προϊστορία 21 ετών επιτυχηµένης διοργάνωσης, το Συνέδριο παραδοσιακά προσελκύει περισσότερα
από 1,000 κορυφαία στελέχη – συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές
και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Με µια νέα κυβέρνηση µε ξεκάθαρη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και λαϊκή εντολή σε συνδυασµό µε µια
σαφή, ρεαλιστική και φιλική προς τις επιχειρήσεις στρατηγική, η Ελλάδα αναµένεται να ξεκινήσει µια
σταθερή πορεία ανάπτυξης.
Οι επενδύσεις προερχόµενες από επιχειρηµατίες του εξωτερικού είναι κρίσιµης σηµασίας για την
επανέναρξη της οικονοµίας.
Με ένα αποδεδειγµένο ιστορικό και ευρεία αποδοχή στις επιχειρηµατικές, οικονοµικές και επενδυτικές
κοινότητες, το Συνέδριο της Capital Link πραγµατοποιείται στην τέλεια χρονική στιγµή για να µεταδώσει το
σωστό µήνυµα σε ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα στοχευµένο κοινό, να ενισχύσει το ενδιαφέρον και την
εµπιστοσύνη των επενδυτών και να βοηθήσει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Η Ελληνική Αντιπροσωπεία απαρτίζεται από υψηλόβαθµα στελέχη της νέας Κυβέρνησης, καθώς και από
τους µεγαλύτερους και σηµαντικότερους επιχειρηµατίες της αγοράς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στους
Αµερικάνους Επενδυτές τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις που αφορούν στην Ελληνική Οικονοµία καθώς
και τις ευκαιρίες του µέλλοντος. Στο Συνέδριο επίσης θα συµµετάσχουν υψηλόβαθµα στελέχη από τις
µεγαλύτερες επενδυτικές Τράπεζες οι οποίες υποστηρίζουν το Συνέδριο, καθώς και άλλοι
εµπειρογνώµονες της αγοράς. Παράλληλα µε τις κύριες ενότητες, θα πραγµατοποιηθούν µια σειρά από
κατ’ ιδίαν συναντήσεις (1×1 meetings) µεταξύ των επενδυτών και  των διοικήσεων των εταιρειών που θα
συµµετάσχουν στο Συνέδριο και των κυβερνητικών εκπροσώπων.

Το Συνέδριο θα  τιµήσουν µε την παρουσία  τους:

Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος, θα πραγµατοποιήσει την
εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα απευθύνει το µήνυµα της Κυβέρνησης προς
τους Επενδυτές (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)

Επτά  Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι

Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονοµικών, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής που κηρύσσει την έναρξη
του Συνεδρίου και θα µιλήσει σχετικά µε το θέµα “Government Economic Policy & Objectives”,
Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής του
Μεσηµεριανού Γεύµατος,
Ο κ. Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισµού, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της ενότητας : “Tourism –
Investment & Business Opportunities”,
Ο κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής , είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της
ενότητας: “Greece as a Logistics & Transportation Hub – Greece a Global Maritime Force”,
Ο κ. Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της ενότητας:
“Large Projects Transforming Greece – Business & Investment Opportunities”,
Ο κ. Γεράσιµος Θωµάς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της
ενότητας: “The New Landscape in Energy & Utilities – Greece as an Energy Gateway”,
Ο κ. Γιώργος Ζαββός, Υφυπουργός Οικονοµικών αρµόδιος για το Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα, είναι ο
Κεντρικός Οµιλητής της ενότητας: “Banking Sector – Strategy & Sector Outlook”.

Tο Συνέδριο κλείνει µε επίσηµο δείπνο του οποίου Kεντρικός Oµιλητής είναι ο Αξιότιµος Wilbur Ross,
Secretary of Commerce – U.S. Department of Commerce, που θα προλογίσει τον κ.  John Paulson, President and
Portfolio Manager of Paulson & Co. Inc., που θα τιµηθεί µε το “2019 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για
την εξαιρετική συµβολή του στην Ελλάδα. Το δείπνο χορηγούν η ΕΥ και η  AΧΙΑ Ventures Group.

“Ηµέρα  της Ελλάδος Στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”

Την Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, 2019, θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” κατά τη διάρκεια της οποίας η Ελληνική  Αποστολή, θα χτυπήσει το
καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 10 Δεκεµβρίου, 2019, του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, παρουσία των εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της
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Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο. Η τελετή θα αναµεταδοθεί ζωντανά από
όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα
γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο.

Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες

• Citi • AXIA Ventures • BNP Paribas • Goldman Sachs International • Nomura International

Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες:

Alpha Bank:  κ. Βασίλειος Ψάλτης, CEO • κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Executive General Manager Non
Performing Loans Wholesale Banking
Eurobank: κ. Γιώργος Ζανιάς, Chairman • κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Deputy CEO, Head of Group Corporate &
Investment Banking
National Bank of Greece: κ. Παύλος Μυλωνάς, CEO • κ. Βασίλης Κώτσηρας, Head of Capital Markets and
Structured Finance
Piraeus Bank: κ. Χρήστος Μεγάλου, CEO • κ. Ηλίας Λεκκός, Chief Economist & Director • κα. Ελένη Βρεττού,
Executive General Manager, Corporate & Investment Banking
Piraeus Real Estate – κ. Γιώργος Κορµάς, CEO

Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαικούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς:

κ. Francesco Drudi, Principal Adviser – European Central Bank
κ.  Paul Kutos, Head of Unit,  Economies of the Member States I, Greece | Directorate – General for Economic &
Financial Affairs (ECFIN) – European Commission
Dr. Martin Czurda, CEO – Hellenic Financial Stability Fund
κ.  Riccardo Lambiris, CEO – Hellenic Republic Asset Development Fund
κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
κ. Δηµήτριος Τσάκωνας, Chief Executive – Οργανισµός Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους

Κορυφαίοι Διεθνείς και Ελληνες Επενδυτές

CVC Capital Partners – κ.  James Christopoulos, Senior Managing Director
DECA Investments – κ. Νίκος Κούλης, Partner & CEO
Eldorado Gold – Mr. George Burns, President & CEO
Elikonos Capital Partners – κ. Τάκης Σολωµός, Partner & Co-Founder
EOS Capital Partners – κ. Απόστολος Ταµβακάκης, Managing Partner
Grifon Capital Advisors (Fortress) – Mr. Samy David, Managing Partner
HIP (Blackstone Group) – κ. Alejandro Puertolas, Founding Partner & CEO
Intrum Hellas – κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, Managing Director
Orilina Properties REIC (Brevan Howard Group) – κ. Στυλιανός Ζαββός, Chairman , Founder & CEO – Zeus Group
Paulson & Co. – κ. Alex Blades, Partner
PIMCO – κ. Eric Clause, Executive Vice President
Trastor REIC (Varde)– κ. Τάσος Καζινός, CEO
Varde Global Real Estate – Anthony Iannazzo, Senior Managing Director, COO

Επικεφαλής Ελληνικών και Αµερικανικών Εταιρειών
Εκπρόσωποι Εταιρειών και Οργανισµών:

Aegean Airlines • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) • AVIS Greece • Bernitsas Law Firm •
Eldorado Gold • EY • Grant Thornton • Greek National Tourism Organization • Hellenic Petroleum • Lambadarios Law
Firm • Lamda Development • Machas & Partners Law Firm • Masouros & Partners Law Firm • McKinsey & Company
• Milbank LLP • Mytilineos • New York Community Bank • NN Hellas • Oliver Wyman • OPAP • Piraeus Real Estate •
Potamitis Vekris • Prodea Investments • Public Power Corporation of Greece • Reed Smith • Saplegal – A.S.
Papadimitriou & Partners Law Firm • Shaner Hotel Group • TEMES S.A • The Wall Street Journal • Titan Cement
Group • Värde Global Real Estate • Zepos & Yannopoulos Law Firm • Zeus Group

Global Shipping Companies:
Diana Shipping • Eurodry • Euroseas • Tsakos Energy Navigation • Performance Shipping
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Capital Link: Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική Οικονοµία
και τις Επενδύσεις

ADMAN

Το “21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum” – “Greece is Back” θα  πραγµατοποιηθεί στη Νέα
Υόρκη τη Δευτέρα , 9 Δεκεµβρίου, 2019.
Πρόκειται για  ένα  Διεθνές Συνέδριο για  την Ελλάδα  που πραγµατοποιείται σε συνεργασία
µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες.
Με προϊστορία 21 ετών επιτυχηµένης διοργάνωσης, το Συνέδριο παραδοσιακά προσελκύει περισσότερα
από 1,000 κορυφαία στελέχη – συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές
και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Με µια νέα κυβέρνηση µε ξεκάθαρη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και λαϊκή εντολή σε συνδυασµό µε µια
σαφή, ρεαλιστική και φιλική προς τις επιχειρήσεις στρατηγική, η Ελλάδα αναµένεται να ξεκινήσει µια
σταθερή πορεία ανάπτυξης.
Οι επενδύσεις προερχόµενες από επιχειρηµατίες του εξωτερικού είναι κρίσιµης σηµασίας για την
επανέναρξη της οικονοµίας.
Με ένα αποδεδειγµένο ιστορικό και ευρεία αποδοχή στις επιχειρηµατικές, οικονοµικές και επενδυτικές
κοινότητες, το Συνέδριο της Capital Link πραγµατοποιείται στην τέλεια χρονική στιγµή για να µεταδώσει το
σωστό µήνυµα σε ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα στοχευµένο κοινό, να ενισχύσει το ενδιαφέρον και την
εµπιστοσύνη των επενδυτών και να βοηθήσει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Η Ελληνική Αντιπροσωπεία απαρτίζεται από υψηλόβαθµα στελέχη της νέας Κυβέρνησης, καθώς και από
τους µεγαλύτερους και σηµαντικότερους επιχειρηµατίες της αγοράς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στους
Αµερικάνους Επενδυτές τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις που αφορούν στην Ελληνική Οικονοµία καθώς
και τις ευκαιρίες του µέλλοντος. Στο Συνέδριο επίσης θα συµµετάσχουν υψηλόβαθµα στελέχη από τις
µεγαλύτερες επενδυτικές Τράπεζες οι οποίες υποστηρίζουν το Συνέδριο, καθώς και άλλοι
εµπειρογνώµονες της αγοράς. Παράλληλα µε τις κύριες ενότητες, θα πραγµατοποιηθούν µια σειρά από
κατ’ ιδίαν συναντήσεις (1×1 meetings) µεταξύ των επενδυτών και  των διοικήσεων των εταιρειών που θα
συµµετάσχουν στο Συνέδριο και των κυβερνητικών εκπροσώπων.

Το Συνέδριο θα  τιµήσουν µε την παρουσία  τους:
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Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος, θα πραγµατοποιήσει την
εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα απευθύνει το µήνυµα της Κυβέρνησης προς
τους Επενδυτές (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)

Επτά  Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι

Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονοµικών, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής που κηρύσσει την έναρξη
του Συνεδρίου και θα µιλήσει σχετικά µε το θέµα “Government Economic Policy & Objectives”,
Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής του
Μεσηµεριανού Γεύµατος,
Ο κ. Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισµού, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της ενότητας : “Tourism –
Investment & Business Opportunities”,
Ο κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής , είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της
ενότητας: “Greece as a Logistics & Transportation Hub – Greece a Global Maritime Force”,
Ο κ. Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της ενότητας:
“Large Projects Transforming Greece – Business & Investment Opportunities”,
Ο κ. Γεράσιµος Θωµάς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της
ενότητας: “The New Landscape in Energy & Utilities – Greece as an Energy Gateway”,
Ο κ. Γιώργος Ζαββός, Υφυπουργός Οικονοµικών αρµόδιος για το Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα, είναι ο
Κεντρικός Οµιλητής της ενότητας: “Banking Sector – Strategy & Sector Outlook”.

Tο Συνέδριο κλείνει µε επίσηµο δείπνο του οποίου Kεντρικός Oµιλητής είναι ο Αξιότιµος Wilbur Ross,
Secretary of Commerce – U.S. Department of Commerce, που θα προλογίσει τον κ.  John Paulson, President and
Portfolio Manager of Paulson & Co. Inc., που θα τιµηθεί µε το “2019 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για
την εξαιρετική συµβολή του στην Ελλάδα. Το δείπνο χορηγούν η ΕΥ και η  AΧΙΑ Ventures Group.

“Ηµέρα  της Ελλάδος Στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”

Την Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, 2019, θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” κατά τη διάρκεια της οποίας η Ελληνική  Αποστολή, θα χτυπήσει το
καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 10 Δεκεµβρίου, 2019, του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, παρουσία των εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο. Η τελετή θα αναµεταδοθεί ζωντανά από
όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα
γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο.

Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες

• Citi • AXIA Ventures • BNP Paribas • Goldman Sachs International • Nomura International

Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες:

Alpha Bank:  κ. Βασίλειος Ψάλτης, CEO • κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Executive General Manager Non
Performing Loans Wholesale Banking
Eurobank: κ. Γιώργος Ζανιάς, Chairman • κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Deputy CEO, Head of Group Corporate &
Investment Banking
National Bank of Greece: κ. Παύλος Μυλωνάς, CEO • κ. Βασίλης Κώτσηρας, Head of Capital Markets and
Structured Finance
Piraeus Bank: κ. Χρήστος Μεγάλου, CEO • κ. Ηλίας Λεκκός, Chief Economist & Director • κα. Ελένη Βρεττού,
Executive General Manager, Corporate & Investment Banking
Piraeus Real Estate – κ. Γιώργος Κορµάς, CEO

Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαικούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς:

κ. Francesco Drudi, Principal Adviser – European Central Bank
κ.  Paul Kutos, Head of Unit,  Economies of the Member States I, Greece | Directorate – General for Economic &
Financial Affairs (ECFIN) – European Commission
Dr. Martin Czurda, CEO – Hellenic Financial Stability Fund
κ.  Riccardo Lambiris, CEO – Hellenic Republic Asset Development Fund
κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
κ. Δηµήτριος Τσάκωνας, Chief Executive – Οργανισµός Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους

Κορυφαίοι Διεθνείς και Ελληνες Επενδυτές
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Elikonos Capital Partners – κ. Τάκης Σολωµός, Partner & Co-Founder
EOS Capital Partners – κ. Απόστολος Ταµβακάκης, Managing Partner
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Varde Global Real Estate – Anthony Iannazzo, Senior Managing Director, COO

Επικεφαλής Ελληνικών και Αµερικανικών Εταιρειών
Εκπρόσωποι Εταιρειών και Οργανισµών:

Aegean Airlines • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) • AVIS Greece • Bernitsas Law Firm •
Eldorado Gold • EY • Grant Thornton • Greek National Tourism Organization • Hellenic Petroleum • Lambadarios Law
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Group • Värde Global Real Estate • Zepos & Yannopoulos Law Firm • Zeus Group
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Capital Link: Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική Οικονοµία
και τις Επενδύσεις

Το “21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum” – “Greece is Back” θα  πραγµατοποιηθεί στη Νέα
Υόρκη τη Δευτέρα , 9 Δεκεµβρίου, 2019.
Πρόκειται για  ένα  Διεθνές Συνέδριο για  την Ελλάδα  που πραγµατοποιείται σε συνεργασία
µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες.
Με προϊστορία 21 ετών επιτυχηµένης διοργάνωσης, το Συνέδριο παραδοσιακά προσελκύει περισσότερα
από 1,000 κορυφαία στελέχη – συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές
και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Με µια νέα κυβέρνηση µε ξεκάθαρη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και λαϊκή εντολή σε συνδυασµό µε µια
σαφή, ρεαλιστική και φιλική προς τις επιχειρήσεις στρατηγική, η Ελλάδα αναµένεται να ξεκινήσει µια
σταθερή πορεία ανάπτυξης.
Οι επενδύσεις προερχόµενες από επιχειρηµατίες του εξωτερικού είναι κρίσιµης σηµασίας για την
επανέναρξη της οικονοµίας.
Με ένα αποδεδειγµένο ιστορικό και ευρεία αποδοχή στις επιχειρηµατικές, οικονοµικές και επενδυτικές
κοινότητες, το Συνέδριο της Capital Link πραγµατοποιείται στην τέλεια χρονική στιγµή για να µεταδώσει το
σωστό µήνυµα σε ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα στοχευµένο κοινό, να ενισχύσει το ενδιαφέρον και την
εµπιστοσύνη των επενδυτών και να βοηθήσει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Η Ελληνική Αντιπροσωπεία απαρτίζεται από υψηλόβαθµα στελέχη της νέας Κυβέρνησης, καθώς και από
τους µεγαλύτερους και σηµαντικότερους επιχειρηµατίες της αγοράς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στους
Αµερικάνους Επενδυτές τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις που αφορούν στην Ελληνική Οικονοµία καθώς
και τις ευκαιρίες του µέλλοντος. Στο Συνέδριο επίσης θα συµµετάσχουν υψηλόβαθµα στελέχη από τις
µεγαλύτερες επενδυτικές Τράπεζες οι οποίες υποστηρίζουν το Συνέδριο, καθώς και άλλοι
εµπειρογνώµονες της αγοράς. Παράλληλα µε τις κύριες ενότητες, θα πραγµατοποιηθούν µια σειρά από
κατ’ ιδίαν συναντήσεις (1×1 meetings) µεταξύ των επενδυτών και  των διοικήσεων των εταιρειών που θα
συµµετάσχουν στο Συνέδριο και των κυβερνητικών εκπροσώπων.

Το Συνέδριο θα  τιµήσουν µε την παρουσία  τους:

Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος, θα πραγµατοποιήσει την
εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα απευθύνει το µήνυµα της Κυβέρνησης προς
τους Επενδυτές (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)

Επτά  Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι

Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονοµικών, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής που κηρύσσει την έναρξη
του Συνεδρίου και θα µιλήσει σχετικά µε το θέµα “Government Economic Policy & Objectives”,
Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής του
Μεσηµεριανού Γεύµατος,
Ο κ. Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισµού, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της ενότητας : “Tourism –
Investment & Business Opportunities”,
Ο κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής , είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της
ενότητας: “Greece as a Logistics & Transportation Hub – Greece a Global Maritime Force”,
Ο κ. Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της ενότητας:
“Large Projects Transforming Greece – Business & Investment Opportunities”,
Ο κ. Γεράσιµος Θωµάς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της
ενότητας: “The New Landscape in Energy & Utilities – Greece as an Energy Gateway”,
Ο κ. Γιώργος Ζαββός, Υφυπουργός Οικονοµικών αρµόδιος για το Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα, είναι ο
Κεντρικός Οµιλητής της ενότητας: “Banking Sector – Strategy & Sector Outlook”.

Tο Συνέδριο κλείνει µε επίσηµο δείπνο του οποίου Kεντρικός Oµιλητής είναι ο Αξιότιµος Wilbur Ross,
Secretary of Commerce – U.S. Department of Commerce, που θα προλογίσει τον κ.  John Paulson, President and
Portfolio Manager of Paulson & Co. Inc., που θα τιµηθεί µε το “2019 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για
την εξαιρετική συµβολή του στην Ελλάδα. Το δείπνο χορηγούν η ΕΥ και η  AΧΙΑ Ventures Group.

“Ηµέρα  της Ελλάδος Στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”

Την Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, 2019, θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” κατά τη διάρκεια της οποίας η Ελληνική  Αποστολή, θα χτυπήσει το
καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 10 Δεκεµβρίου, 2019, του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, παρουσία των εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της
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Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο. Η τελετή θα αναµεταδοθεί ζωντανά από
όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα
γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο.

Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες

• Citi • AXIA Ventures • BNP Paribas • Goldman Sachs International • Nomura International

Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες:

Alpha Bank:  κ. Βασίλειος Ψάλτης, CEO • κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Executive General Manager Non
Performing Loans Wholesale Banking
Eurobank: κ. Γιώργος Ζανιάς, Chairman • κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Deputy CEO, Head of Group Corporate &
Investment Banking
National Bank of Greece: κ. Παύλος Μυλωνάς, CEO • κ. Βασίλης Κώτσηρας, Head of Capital Markets and
Structured Finance
Piraeus Bank: κ. Χρήστος Μεγάλου, CEO • κ. Ηλίας Λεκκός, Chief Economist & Director • κα. Ελένη Βρεττού,
Executive General Manager, Corporate & Investment Banking
Piraeus Real Estate – κ. Γιώργος Κορµάς, CEO

Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαικούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς:

κ. Francesco Drudi, Principal Adviser – European Central Bank
κ.  Paul Kutos, Head of Unit,  Economies of the Member States I, Greece | Directorate – General for Economic &
Financial Affairs (ECFIN) – European Commission
Dr. Martin Czurda, CEO – Hellenic Financial Stability Fund
κ.  Riccardo Lambiris, CEO – Hellenic Republic Asset Development Fund
κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
κ. Δηµήτριος Τσάκωνας, Chief Executive – Οργανισµός Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους

Κορυφαίοι Διεθνείς και Ελληνες Επενδυτές

CVC Capital Partners – κ.  James Christopoulos, Senior Managing Director
DECA Investments – κ. Νίκος Κούλης, Partner & CEO
Eldorado Gold – Mr. George Burns, President & CEO
Elikonos Capital Partners – κ. Τάκης Σολωµός, Partner & Co-Founder
EOS Capital Partners – κ. Απόστολος Ταµβακάκης, Managing Partner
Grifon Capital Advisors (Fortress) – Mr. Samy David, Managing Partner
HIP (Blackstone Group) – κ. Alejandro Puertolas, Founding Partner & CEO
Intrum Hellas – κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, Managing Director
Orilina Properties REIC (Brevan Howard Group) – κ. Στυλιανός Ζαββός, Chairman , Founder & CEO – Zeus Group
Paulson & Co. – κ. Alex Blades, Partner
PIMCO – κ. Eric Clause, Executive Vice President
Trastor REIC (Varde)– κ. Τάσος Καζινός, CEO
Varde Global Real Estate – Anthony Iannazzo, Senior Managing Director, COO

Επικεφαλής Ελληνικών και Αµερικανικών Εταιρειών
Εκπρόσωποι Εταιρειών και Οργανισµών:

Aegean Airlines • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) • AVIS Greece • Bernitsas Law Firm •
Eldorado Gold • EY • Grant Thornton • Greek National Tourism Organization • Hellenic Petroleum • Lambadarios Law
Firm • Lamda Development • Machas & Partners Law Firm • Masouros & Partners Law Firm • McKinsey & Company
• Milbank LLP • Mytilineos • New York Community Bank • NN Hellas • Oliver Wyman • OPAP • Piraeus Real Estate •
Potamitis Vekris • Prodea Investments • Public Power Corporation of Greece • Reed Smith • Saplegal – A.S.
Papadimitriou & Partners Law Firm • Shaner Hotel Group • TEMES S.A • The Wall Street Journal • Titan Cement
Group • Värde Global Real Estate • Zepos & Yannopoulos Law Firm • Zeus Group

Global Shipping Companies:
Diana Shipping • Eurodry • Euroseas • Tsakos Energy Navigation • Performance Shipping
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Capital Link: Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική Οικονοµία
και τις Επενδύσεις

Το “21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum” – “Greece is Back” θα  πραγµατοποιηθεί στη Νέα
Υόρκη τη Δευτέρα , 9 Δεκεµβρίου, 2019.
Πρόκειται για  ένα  Διεθνές Συνέδριο για  την Ελλάδα  που πραγµατοποιείται σε συνεργασία
µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες.
Με προϊστορία 21 ετών επιτυχηµένης διοργάνωσης, το Συνέδριο παραδοσιακά προσελκύει περισσότερα
από 1,000 κορυφαία στελέχη – συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές
και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Με µια νέα κυβέρνηση µε ξεκάθαρη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και λαϊκή εντολή σε συνδυασµό µε µια
σαφή, ρεαλιστική και φιλική προς τις επιχειρήσεις στρατηγική, η Ελλάδα αναµένεται να ξεκινήσει µια
σταθερή πορεία ανάπτυξης.
Οι επενδύσεις προερχόµενες από επιχειρηµατίες του εξωτερικού είναι κρίσιµης σηµασίας για την
επανέναρξη της οικονοµίας.
Με ένα αποδεδειγµένο ιστορικό και ευρεία αποδοχή στις επιχειρηµατικές, οικονοµικές και επενδυτικές
κοινότητες, το Συνέδριο της Capital Link πραγµατοποιείται στην τέλεια χρονική στιγµή για να µεταδώσει το
σωστό µήνυµα σε ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα στοχευµένο κοινό, να ενισχύσει το ενδιαφέρον και την
εµπιστοσύνη των επενδυτών και να βοηθήσει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Η Ελληνική Αντιπροσωπεία απαρτίζεται από υψηλόβαθµα στελέχη της νέας Κυβέρνησης, καθώς και από
τους µεγαλύτερους και σηµαντικότερους επιχειρηµατίες της αγοράς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στους
Αµερικάνους Επενδυτές τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις που αφορούν στην Ελληνική Οικονοµία καθώς
και τις ευκαιρίες του µέλλοντος. Στο Συνέδριο επίσης θα συµµετάσχουν υψηλόβαθµα στελέχη από τις
µεγαλύτερες επενδυτικές Τράπεζες οι οποίες υποστηρίζουν το Συνέδριο, καθώς και άλλοι
εµπειρογνώµονες της αγοράς. Παράλληλα µε τις κύριες ενότητες, θα πραγµατοποιηθούν µια σειρά από
κατ’ ιδίαν συναντήσεις (1×1 meetings) µεταξύ των επενδυτών και  των διοικήσεων των εταιρειών που θα
συµµετάσχουν στο Συνέδριο και των κυβερνητικών εκπροσώπων.

Το Συνέδριο θα  τιµήσουν µε την παρουσία  τους:

Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος, θα πραγµατοποιήσει την
εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα απευθύνει το µήνυµα της Κυβέρνησης προς
τους Επενδυτές (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)

Επτά  Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι

Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονοµικών, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής που κηρύσσει την έναρξη
του Συνεδρίου και θα µιλήσει σχετικά µε το θέµα “Government Economic Policy & Objectives”,
Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής του
Μεσηµεριανού Γεύµατος,
Ο κ. Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισµού, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της ενότητας : “Tourism –
Investment & Business Opportunities”,
Ο κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής , είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της
ενότητας: “Greece as a Logistics & Transportation Hub – Greece a Global Maritime Force”,
Ο κ. Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της ενότητας:
“Large Projects Transforming Greece – Business & Investment Opportunities”,
Ο κ. Γεράσιµος Θωµάς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της
ενότητας: “The New Landscape in Energy & Utilities – Greece as an Energy Gateway”,
Ο κ. Γιώργος Ζαββός, Υφυπουργός Οικονοµικών αρµόδιος για το Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα, είναι ο
Κεντρικός Οµιλητής της ενότητας: “Banking Sector – Strategy & Sector Outlook”.

Tο Συνέδριο κλείνει µε επίσηµο δείπνο του οποίου Kεντρικός Oµιλητής είναι ο Αξιότιµος Wilbur Ross,
Secretary of Commerce – U.S. Department of Commerce, που θα προλογίσει τον κ.  John Paulson, President and
Portfolio Manager of Paulson & Co. Inc., που θα τιµηθεί µε το “2019 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για
την εξαιρετική συµβολή του στην Ελλάδα. Το δείπνο χορηγούν η ΕΥ και η  AΧΙΑ Ventures Group.

“Ηµέρα  της Ελλάδος Στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”

Την Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, 2019, θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” κατά τη διάρκεια της οποίας η Ελληνική  Αποστολή, θα χτυπήσει το
καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 10 Δεκεµβρίου, 2019, του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, παρουσία των εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της
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Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο. Η τελετή θα αναµεταδοθεί ζωντανά από
όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα
γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο.

Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες

• Citi • AXIA Ventures • BNP Paribas • Goldman Sachs International • Nomura International

Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες:

Alpha Bank:  κ. Βασίλειος Ψάλτης, CEO • κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Executive General Manager Non
Performing Loans Wholesale Banking
Eurobank: κ. Γιώργος Ζανιάς, Chairman • κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Deputy CEO, Head of Group Corporate &
Investment Banking
National Bank of Greece: κ. Παύλος Μυλωνάς, CEO • κ. Βασίλης Κώτσηρας, Head of Capital Markets and
Structured Finance
Piraeus Bank: κ. Χρήστος Μεγάλου, CEO • κ. Ηλίας Λεκκός, Chief Economist & Director • κα. Ελένη Βρεττού,
Executive General Manager, Corporate & Investment Banking
Piraeus Real Estate – κ. Γιώργος Κορµάς, CEO

Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαικούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς:

κ. Francesco Drudi, Principal Adviser – European Central Bank
κ.  Paul Kutos, Head of Unit,  Economies of the Member States I, Greece | Directorate – General for Economic &
Financial Affairs (ECFIN) – European Commission
Dr. Martin Czurda, CEO – Hellenic Financial Stability Fund
κ.  Riccardo Lambiris, CEO – Hellenic Republic Asset Development Fund
κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
κ. Δηµήτριος Τσάκωνας, Chief Executive – Οργανισµός Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους

Κορυφαίοι Διεθνείς και Ελληνες Επενδυτές

CVC Capital Partners – κ.  James Christopoulos, Senior Managing Director
DECA Investments – κ. Νίκος Κούλης, Partner & CEO
Eldorado Gold – Mr. George Burns, President & CEO
Elikonos Capital Partners – κ. Τάκης Σολωµός, Partner & Co-Founder
EOS Capital Partners – κ. Απόστολος Ταµβακάκης, Managing Partner
Grifon Capital Advisors (Fortress) – Mr. Samy David, Managing Partner
HIP (Blackstone Group) – κ. Alejandro Puertolas, Founding Partner & CEO
Intrum Hellas – κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, Managing Director
Orilina Properties REIC (Brevan Howard Group) – κ. Στυλιανός Ζαββός, Chairman , Founder & CEO – Zeus Group
Paulson & Co. – κ. Alex Blades, Partner
PIMCO – κ. Eric Clause, Executive Vice President
Trastor REIC (Varde)– κ. Τάσος Καζινός, CEO
Varde Global Real Estate – Anthony Iannazzo, Senior Managing Director, COO

Επικεφαλής Ελληνικών και Αµερικανικών Εταιρειών
Εκπρόσωποι Εταιρειών και Οργανισµών:

Aegean Airlines • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) • AVIS Greece • Bernitsas Law Firm •
Eldorado Gold • EY • Grant Thornton • Greek National Tourism Organization • Hellenic Petroleum • Lambadarios Law
Firm • Lamda Development • Machas & Partners Law Firm • Masouros & Partners Law Firm • McKinsey & Company
• Milbank LLP • Mytilineos • New York Community Bank • NN Hellas • Oliver Wyman • OPAP • Piraeus Real Estate •
Potamitis Vekris • Prodea Investments • Public Power Corporation of Greece • Reed Smith • Saplegal – A.S.
Papadimitriou & Partners Law Firm • Shaner Hotel Group • TEMES S.A • The Wall Street Journal • Titan Cement
Group • Värde Global Real Estate • Zepos & Yannopoulos Law Firm • Zeus Group

Global Shipping Companies:
Diana Shipping • Eurodry • Euroseas • Tsakos Energy Navigation • Performance Shipping
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Capital Link: Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική Οικονοµία
και τις Επενδύσεις

Το “21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum” – “Greece is Back” θα  πραγµατοποιηθεί στη Νέα
Υόρκη τη Δευτέρα , 9 Δεκεµβρίου, 2019.
Πρόκειται για  ένα  Διεθνές Συνέδριο για  την Ελλάδα  που πραγµατοποιείται σε συνεργασία
µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες.
Με προϊστορία 21 ετών επιτυχηµένης διοργάνωσης, το Συνέδριο παραδοσιακά προσελκύει περισσότερα
από 1,000 κορυφαία στελέχη – συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές
και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Με µια νέα κυβέρνηση µε ξεκάθαρη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και λαϊκή εντολή σε συνδυασµό µε µια
σαφή, ρεαλιστική και φιλική προς τις επιχειρήσεις στρατηγική, η Ελλάδα αναµένεται να ξεκινήσει µια
σταθερή πορεία ανάπτυξης.
Οι επενδύσεις προερχόµενες από επιχειρηµατίες του εξωτερικού είναι κρίσιµης σηµασίας για την
επανέναρξη της οικονοµίας.
Με ένα αποδεδειγµένο ιστορικό και ευρεία αποδοχή στις επιχειρηµατικές, οικονοµικές και επενδυτικές
κοινότητες, το Συνέδριο της Capital Link πραγµατοποιείται στην τέλεια χρονική στιγµή για να µεταδώσει το
σωστό µήνυµα σε ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα στοχευµένο κοινό, να ενισχύσει το ενδιαφέρον και την
εµπιστοσύνη των επενδυτών και να βοηθήσει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Η Ελληνική Αντιπροσωπεία απαρτίζεται από υψηλόβαθµα στελέχη της νέας Κυβέρνησης, καθώς και από
τους µεγαλύτερους και σηµαντικότερους επιχειρηµατίες της αγοράς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στους
Αµερικάνους Επενδυτές τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις που αφορούν στην Ελληνική Οικονοµία καθώς
και τις ευκαιρίες του µέλλοντος. Στο Συνέδριο επίσης θα συµµετάσχουν υψηλόβαθµα στελέχη από τις
µεγαλύτερες επενδυτικές Τράπεζες οι οποίες υποστηρίζουν το Συνέδριο, καθώς και άλλοι
εµπειρογνώµονες της αγοράς. Παράλληλα µε τις κύριες ενότητες, θα πραγµατοποιηθούν µια σειρά από
κατ’ ιδίαν συναντήσεις (1×1 meetings) µεταξύ των επενδυτών και  των διοικήσεων των εταιρειών που θα
συµµετάσχουν στο Συνέδριο και των κυβερνητικών εκπροσώπων.

Το Συνέδριο θα  τιµήσουν µε την παρουσία  τους:

Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος, θα πραγµατοποιήσει την
εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα απευθύνει το µήνυµα της Κυβέρνησης προς
τους Επενδυτές (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)

Επτά  Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι

Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονοµικών, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής που κηρύσσει την έναρξη
του Συνεδρίου και θα µιλήσει σχετικά µε το θέµα “Government Economic Policy & Objectives”,
Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής του
Μεσηµεριανού Γεύµατος,
Ο κ. Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισµού, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της ενότητας : “Tourism –
Investment & Business Opportunities”,
Ο κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής , είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της
ενότητας: “Greece as a Logistics & Transportation Hub – Greece a Global Maritime Force”,
Ο κ. Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της ενότητας:
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“Large Projects Transforming Greece – Business & Investment Opportunities”,
Ο κ. Γεράσιµος Θωµάς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της
ενότητας: “The New Landscape in Energy & Utilities – Greece as an Energy Gateway”,
Ο κ. Γιώργος Ζαββός, Υφυπουργός Οικονοµικών αρµόδιος για το Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα, είναι ο
Κεντρικός Οµιλητής της ενότητας: “Banking Sector – Strategy & Sector Outlook”.

Tο Συνέδριο κλείνει µε επίσηµο δείπνο του οποίου Kεντρικός Oµιλητής είναι ο Αξιότιµος Wilbur Ross,
Secretary of Commerce – U.S. Department of Commerce, που θα προλογίσει τον κ.  John Paulson, President and
Portfolio Manager of Paulson & Co. Inc., που θα τιµηθεί µε το “2019 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για
την εξαιρετική συµβολή του στην Ελλάδα. Το δείπνο χορηγούν η ΕΥ και η  AΧΙΑ Ventures Group.

“Ηµέρα  της Ελλάδος Στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”

Την Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, 2019, θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” κατά τη διάρκεια της οποίας η Ελληνική  Αποστολή, θα χτυπήσει το
καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 10 Δεκεµβρίου, 2019, του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, παρουσία των εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο. Η τελετή θα αναµεταδοθεί ζωντανά από
όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα
γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο.

Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες

• Citi • AXIA Ventures • BNP Paribas • Goldman Sachs International • Nomura International

Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες:

Alpha Bank:  κ. Βασίλειος Ψάλτης, CEO • κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Executive General Manager Non
Performing Loans Wholesale Banking
Eurobank: κ. Γιώργος Ζανιάς, Chairman • κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Deputy CEO, Head of Group Corporate &
Investment Banking
National Bank of Greece: κ. Παύλος Μυλωνάς, CEO • κ. Βασίλης Κώτσηρας, Head of Capital Markets and
Structured Finance
Piraeus Bank: κ. Χρήστος Μεγάλου, CEO • κ. Ηλίας Λεκκός, Chief Economist & Director • κα. Ελένη Βρεττού,
Executive General Manager, Corporate & Investment Banking
Piraeus Real Estate – κ. Γιώργος Κορµάς, CEO

Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαικούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς:

κ. Francesco Drudi, Principal Adviser – European Central Bank
κ.  Paul Kutos, Head of Unit,  Economies of the Member States I, Greece | Directorate – General for Economic &
Financial Affairs (ECFIN) – European Commission
Dr. Martin Czurda, CEO – Hellenic Financial Stability Fund
κ.  Riccardo Lambiris, CEO – Hellenic Republic Asset Development Fund
κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
κ. Δηµήτριος Τσάκωνας, Chief Executive – Οργανισµός Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους

Κορυφαίοι Διεθνείς και Ελληνες Επενδυτές

CVC Capital Partners – κ.  James Christopoulos, Senior Managing Director
DECA Investments – κ. Νίκος Κούλης, Partner & CEO
Eldorado Gold – Mr. George Burns, President & CEO
Elikonos Capital Partners – κ. Τάκης Σολωµός, Partner & Co-Founder
EOS Capital Partners – κ. Απόστολος Ταµβακάκης, Managing Partner
Grifon Capital Advisors (Fortress) – Mr. Samy David, Managing Partner
HIP (Blackstone Group) – κ. Alejandro Puertolas, Founding Partner & CEO
Intrum Hellas – κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, Managing Director
Orilina Properties REIC (Brevan Howard Group) – κ. Στυλιανός Ζαββός, Chairman , Founder & CEO – Zeus Group
Paulson & Co. – κ. Alex Blades, Partner
PIMCO – κ. Eric Clause, Executive Vice President
Trastor REIC (Varde)– κ. Τάσος Καζινός, CEO
Varde Global Real Estate – Anthony Iannazzo, Senior Managing Director, COO

Επικεφαλής Ελληνικών και Αµερικανικών Εταιρειών
Εκπρόσωποι Εταιρειών και Οργανισµών:
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Aegean Airlines • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) • AVIS Greece • Bernitsas Law Firm •
Eldorado Gold • EY • Grant Thornton • Greek National Tourism Organization • Hellenic Petroleum • Lambadarios Law
Firm • Lamda Development • Machas & Partners Law Firm • Masouros & Partners Law Firm • McKinsey & Company
• Milbank LLP • Mytilineos • New York Community Bank • NN Hellas • Oliver Wyman • OPAP • Piraeus Real Estate •
Potamitis Vekris • Prodea Investments • Public Power Corporation of Greece • Reed Smith • Saplegal – A.S.
Papadimitriou & Partners Law Firm • Shaner Hotel Group • TEMES S.A • The Wall Street Journal • Titan Cement
Group • Värde Global Real Estate • Zepos & Yannopoulos Law Firm • Zeus Group

Global Shipping Companies:
Diana Shipping • Eurodry • Euroseas • Tsakos Energy Navigation • Performance Shipping

https://www.dexia.gr/?p=12617


http://www.epirusblog.gr/

 Publication date: 04/12/2019 14:12

 Alexa ranking (Greece): 3617

 http://www.epirusblog.gr/2019/12/blog-post_515.html?utm_source=feedburner&ut...

Διαπραγµατευτικός πυρετός έως τον Μάρτιο για τη χρηµατοδότηση
επενδύσεων µε τα κέρδη των οµολόγων

Διαπραγµατευτικός πυρετός έως τον Μάρτιο
για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων µε τα
κέρδη των οµολόγων

οικονοµία, πολιτική
epirusblog.gr 12/04/2019

http://www.epirusblog.gr/2019/12/blog-post_515.html

Μαραθώνιο διαβουλεύσεων, µε στόχο να µπορούν να αξιοποιούνται από το 2020 οι επιστροφές των κερδών
από τα ελληνικά οµόλογα για επενδύσεις, ξεκινά η κυβέρνηση. 

Η επιδίωξη του Μεγάρου Μαξίµου και του οικονοµικού επιτελείου είναι να διευθετηθεί το θέµα έως τον
Μάρτιο, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για να διοχετευθούν τα χρήµατα (1,3 δισ. ευρώ ετησίως ή
τουλάχιστον µέρος του ποσού αυτού) σε συγκεκριµένες επενδύσεις, οι οποίες θα συµφωνηθούν µε τους
ευρωπαϊκούς θεσµούς.

Ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας αναµένεται να θέσει το θέµα κατά τις συζητήσεις του µε
Ευρωπαίους αξιωµατούχους στο σηµερινό Eurogroup, το οποίο εκτιµάται ότι θα δώσει το «πράσινο φως» για
να επιστραφούν στη χώρα µας 767 εκατ. ευρώ από τα κέρδη των ελληνικών οµολόγων (ANFAs και SMPs)
και τον µηδενισµό της αύξησης επιτοκίου σε τµήµα του ευρωπαϊκού δανείου του 2ου Μνηµονίου. 

Ο κ. Σταϊκούρας είχε χθες συνάντηση γνωριµίας στις Βρυξέλλες µε τον νέο Επίτροπο Οικονοµικών
Υποθέσεων Πάολο Τζεντιλόνι και σήµερα έχει προγραµµατισµένη συνάντηση, στο περιθώριο του Eurogroup,
µε τον Ιρλανδό οµόλογό του Πασκάλ Ντόνοχιου, καθώς και µε αξιωµατούχους των ευρωπαϊκών θεσµών. 

Την προσεχή Δευτέρα θα έχει την ευκαιρία να επανέλθει στο ζήτηµα στο περιθώριο του ετήσιου Capital Link
Forum στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, όπου θα δώσουν το «παρών» εκπρόσωποι των θεσµών και των
αγορών.

Η αλλαγή χρήσης των κερδών των οµολόγων, που σήµερα οδεύουν εξ ολοκλήρου στην εξυπηρέτηση του
χρέους, και η µείωση των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσµατα θεωρείται βέβαιο ότι θα
περιλαµβάνονται επίσης στο µενού της πρώτης συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη µε τη
νέα πρόεδρο της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ. 

Όπως ανέφερε χθες η στήλη Bunker του ΝΜ, το τετ-α-τετ θα πραγµατοποιηθεί στις 17 Δεκεµβρίου στη
Φρανκφούρτη µε αφορµή το αποχαιρετιστήριο δείπνο προς τιµήν του απερχόµενου µέλους του
Εκτελεστικού Συµβουλίου της ΕΚΤ Μπενουά Κερέ, που έπαιξε θετικό πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαχείριση
της ελληνικής κρίσης. 

Στο δείπνο θα µετάσχουν επίσης ο κ. Σταϊκούρας και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης
Στουρνάρας.

«Θέλουµε να αλλάξουµε τη χρήση των κερδών των οµολόγων, γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχει µεγάλη
αποεπένδυση. 

Με την κίνηση αυτή θα αυξηθεί η ανάπτυξη και θα βελτιωθεί η δυναµική του χρέους», ανέφερε ο πρόεδρος
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του Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων (ΣΟΕ) καθηγητής Μιχάλης Αργυρού σε χθεσινή εκδήλωση
του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) µε θέµα τον κρατικό προϋπολογισµό του 2020. 

«Θα θέλαµε να επιλέξουµε από µια ευρεία γκάµα δηµόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων µε µεγάλο
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα», πρόσθεσε ο κ. Αργυρού, ο οποίος εκπροσωπεί τη χώρα µας στις
συνεδριάσεις του Euro Working Group.

«Η µεγάλη αγωνία είναι τι θα αποφασίσει το Eurogroup για ANFAs και SMPs. Αν πετύχουµε να δοθούν για
επενδύσεις, θα είναι σηµαντικό βήµα για την ενίσχυση του ρυθµού ανάπτυξης. 

Χρειαζόµαστε µεγάλους ρυθµούς ανάπτυξης την επόµενη δεκαετία, για να καλύψουµε την κρίση», ανέφερε
στην ίδια εκδήλωση ο καθηγητής στο Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών
Παναγιώτης Πετράκης.

Τα  στοιχήµατα  και οι αβεβαιότητες του προϋπολογισµού του 2020

Στην εκτίµηση ότι ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ θα επιτευχθεί το 2020 συµφώνησαν οι
οικονοµολόγοι που συµµετείχαν στην εκδήλωση του ΟΕΕ, τονίζοντας τα µεγάλα στοιχήµατα του νέου
προϋπολογισµού.

«Μετά από µια περίοδο παρατεταµένης κρίσης, µε εύθραυστο τραπεζικό σύστηµα, σε καθεστώς
αποεπένδυσης και µε σηµαντικό παραγωγικό κενό, ο Προϋπολογισµός εµπνέει αισιοδοξία. 

Η ελάφρυνση της µεσαίας τάξης, η ανακούφιση των ευάλωτων οµάδων, τα κίνητρα για διεύρυνση της
φορολογικής βάσης, το αίσθηµα ανταποδοτικότητας των φόρων αποτελούν το µεγάλο στοίχηµα της
κυβέρνησης», τόνισε ο κ. Αργυρού και πρόσθεσε: «Η κατανοµή των ελαφρύνσεων ήταν µια δύσκολη
άσκηση. 

Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει ισχυρές και επίµονες ανισότητες. Καταλήξαµε σε τέσσερις προτεραιότητες:
να ελαφρυνθούν εκείνοι που σήκωσαν το µεγαλύτερο βάρος της προσαρµογής, δηλαδή η µεσαία τάξη, να
ενισχυθούν οι πιο αδύναµοι οικονοµικά, να τονωθεί η φορολογική συµµόρφωση και να πάψει η πολιτεία να
τιµωρεί την οικονοµική επιτυχία».

Ο πρόεδρος του ΣΟΕ υπογράµµισε ότι ο προϋπολογισµός του 2020 συµβάλλει στη «µετάβαση από ένα
καθεστώς αναιµικής ανάπτυξης σε ένα καθεστώς υψηλότερης µακροχρόνιας ανάπτυξης», αλλά διευκρίνισε
ότι χρειάζονται πρόσθετες δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή, όπως ιδιωτικοποιήσεις, αύξηση του
ανταγωνισµού, επιστροφή της κανονικότητας στο τραπεζικό σύστηµα, ευελιξία στην αγορά προϊόντων,
διαφάνεια, αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς και βελτίωση της Δικαιοσύνης και της
Παιδείας. 

Δήλωσε δε αισιόδοξος ότι «για πρώτη φορά µεταπολιτευτικά υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αλλαγή
οικονοµικού υποδείγµατος στη χώρα» και ότι «στο τέλος της τετραετίας η ελληνική κοινωνία θα έχει
αποκοµίσει σηµαντικότατα κέρδη».

Στις αβεβαιότητες και τα προβλήµατα που καλείται να αντιµετωπίσει ο προϋπολογισµός του 2020 εστίασε
την προσοχή του ο συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή Φραγκίσκος
Κουτεντάκης. 

Όπως είπε, ο προϋπολογισµός επιτυγχάνει τον δηµοσιονοµικό στόχο και είναι συµβατός µε τις υποχρεώσεις
της χώρας, αλλά συνιστάται επαγρύπνηση στο υπουργείο Οικονοµικών, διότι υπάρχουν τρεις αβεβαιότητες:
(α) τα προϋπολογισθέντα περιθώρια εσόδων από την επισκόπηση δαπανών και εσόδων και τη µείωση των
οροφών δαπανών των υπουργείων είναι µεγάλα –περίπου 500 εκατ. ευρώ, 
(β) πρέπει να φανεί στην πράξη πώς θα αντιδράσουν οι φορολογούµενοι στην ενίσχυση των ηλεκτρονικών
συναλλαγών και 
(γ) η πρόβλεψη για ρυθµό ανάπτυξης 2,8% είναι διπλάσια από την ανάπτυξη της ευρωζώνης. 

Ο κ. Κουτεντάκης υπογράµµισε ακόµα ότι «οι κίνδυνοι, όπως το υψηλό δηµόσιο χρέος, οι ληξιπρόθεσµες
οφειλές και η συρρίκνωση του ανθρώπινου κεφαλαίου, παραµένουν ορατοί».

Τα  υπερπλεονάσµατα  αχρείαστης λιτότητας

Για προϋπολογισµό «ρεαλιστικό και αναπτυξιακό» έκανε λόγο ο πρόεδρος του Κέντρου Προγραµµατισµού
και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας και επισήµανε: «Μετά από χρόνια, η
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κυβέρνηση θέτει τους στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσµατα εντός των δεσµεύσεων µε τους πιστωτές,
αλλά δεν αναζητεί τα υπερπλεονάσµατα, τα οποία ήταν συνειδητή επιλογή της προηγούµενης
κυβέρνησης». 

Όπως σηµείωσε, την περίοδο 2016-2018 υπήρξε συνολική υπέρβαση των στόχων για τα πρωτογενή
πλεονάσµατα κατά 11,4 δισ. ευρώ. «Αυτή η επιπλέον λιτότητα δηλητηρίασε την οικονοµία και δηµιούργησε
18,1 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσµων οφειλών των φορολογουµένων».

Απαντώντας στην κριτική αυτή, ο κ. Κουτεντάκης, που διετέλεσε Γενικός Γραµµατέας Δηµοσιονοµικής
Πολιτικής του υπουργείου Οικονοµικών την περίοδο 2015-2018, υποστήριξε ότι κανείς οικονοµολόγος δεν θα
επιδίωκε υπερπλεονάσµατα, αλλά η επίτευξή τους είχε τεράστια σηµασία για το χτίσιµο εµπιστοσύνης µε
τους Ευρωπαίους.

«Τα υπερπλεονάσµατα δεν βοήθησαν την ελληνική οικονοµία και οδήγησαν σε περαιτέρω δηµοσιονοµική
λιτότητα, περιορίζοντας αισθητά τους βαθµούς ελευθερίας», αντέτεινε από την πλευρά του ο καθηγητής
Οικονοµικών στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης και επικεφαλής της επιστηµονικής επιτροπής του ΟΕΕ
Διονύσης Χιόνης.

 Όπως ανέφερε, «το 2020 αποτελεί µια χρονιά εσωτερικών και εξωτερικών προκλήσεων. Οι επενδύσεις
αποτελούν τον κινητήριο µοχλό για την επίτευξη υψηλών ρυθµών µεγέθυνσης. Οι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης
θα βοηθήσουν στην περαιτέρω µείωση του χρέους».

Για προϋπολογισµό µε θετικό κοινωνικό πρόσηµο µίλησε ο πρόεδρος του ΟΕΕ Κωνσταντίνος Κόλλιας,
τονίζοντας ότι «υλοποιεί µικρά, σταθερά και κατάλληλα δοµηµένα βήµατα ενίσχυσης των οικονοµικά
ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, αλλά και των κοινωνικών κατηγοριών, που σήκωσαν επί µία δεκαετία το
βάρος της δηµοσιονοµικής προσαρµογής. 

Κυρίως, όµως, στηρίζει τη µεσαία τάξη, που είχε αρχίσει να εξαφανίζεται στα χρόνια της κρίσης». H
επιστηµονική επιτροπή του Οικονοµικού Επιµελητηρίου έχει συντάξει αναλυτική µελέτη 63 σελίδων µε τις
θέσεις του ΟΕΕ για τον κρατικό προϋπολογισµό του 2020.
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Capital Link: Κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη στο 21ο ετήσιο
Forum στις 9/12

Με προϊστορία 21 ετών επιτυχηµένης διοργάνωσης, το Συνέδριο παραδοσιακά προσελκύει περισσότερα
από 1,000 κορυφαία στελέχη
Το “21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum” – “Greece is Back” θα  πραγµατοποιηθεί στη Νέα
Υόρκη τη Δευτέρα , 9 Δεκεµβρίου, 2019. 
Πρόκειται για  ένα  Διεθνές Συνέδριο για  την Ελλάδα  που πραγµατοποιείται σε συνεργασία
µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες. 
Με προϊστορία 21 ετών επιτυχηµένης διοργάνωσης, το Συνέδριο παραδοσιακά προσελκύει περισσότερα
από 1,000 κορυφαία στελέχη - συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές
και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Με µια νέα κυβέρνηση µε ξεκάθαρη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και λαϊκή εντολή σε συνδυασµό µε µια
σαφή, ρεαλιστική και φιλική προς τις επιχειρήσεις στρατηγική, η Ελλάδα αναµένεται να ξεκινήσει µια
σταθερή πορεία ανάπτυξης. 
Οι επενδύσεις προερχόµενες από επιχειρηµατίες του εξωτερικού είναι κρίσιµης σηµασίας για την
επανέναρξη της οικονοµίας. 
Με ένα αποδεδειγµένο ιστορικό και ευρεία αποδοχή στις επιχειρηµατικές, οικονοµικές και επενδυτικές
κοινότητες, το Συνέδριο της Capital Link πραγµατοποιείται στην τέλεια χρονική στιγµή για να µεταδώσει το
σωστό µήνυµα σε ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα στοχευµένο κοινό, να ενισχύσει το ενδιαφέρον και την
εµπιστοσύνη των επενδυτών και να βοηθήσει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. 
Η Ελληνική Αντιπροσωπεία απαρτίζεται από υψηλόβαθµα στελέχη της νέας Κυβέρνησης, καθώς και από
τους µεγαλύτερους και σηµαντικότερους επιχειρηµατίες της αγοράς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στους
Αµερικάνους Επενδυτές τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις που αφορούν στην Ελληνική Οικονοµία καθώς
και τις ευκαιρίες του µέλλοντος. Στο Συνέδριο επίσης θα συµµετάσχουν υψηλόβαθµα στελέχη από τις
µεγαλύτερες επενδυτικές Τράπεζες οι οποίες υποστηρίζουν το Συνέδριο, καθώς και άλλοι
εµπειρογνώµονες της αγοράς. Παράλληλα µε τις κύριες ενότητες, θα πραγµατοποιηθούν µια σειρά από
κατ’ ιδίαν συναντήσεις (1x1 meetings) µεταξύ των επενδυτών και  των διοικήσεων των εταιρειών που θα
συµµετάσχουν στο Συνέδριο και των κυβερνητικών εκπροσώπων.

Το Συνέδριο θα  τιµήσουν µε την παρουσία  τους:

Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος, θα πραγµατοποιήσει την
εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα απευθύνει το µήνυµα της Κυβέρνησης προς
τους Επενδυτές (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)

Επτά  Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι

Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονοµικών, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής που κηρύσσει την έναρξη
του Συνεδρίου και θα µιλήσει σχετικά µε το θέµα “Government Economic Policy & Objectives”,
Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής του
Μεσηµεριανού Γεύµατος, 
Ο κ. Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισµού, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της ενότητας : “Tourism –
Investment & Business Opportunities”,
Ο κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής , είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της
ενότητας: “Greece as a Logistics & Transportation Hub – Greece a Global Maritime Force”,
Ο κ. Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της ενότητας:
“Large Projects Transforming Greece - Business & Investment Opportunities”,
Ο κ. Γεράσιµος Θωµάς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της
ενότητας: “The New Landscape in Energy & Utilities – Greece as an Energy Gateway”,
Ο κ. Γιώργος Ζαββός, Υφυπουργός Οικονοµικών αρµόδιος για το Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα, είναι ο
Κεντρικός Οµιλητής της ενότητας: “Banking Sector - Strategy & Sector Outlook”.

Tο Συνέδριο κλείνει µε επίσηµο δείπνο του οποίου Kεντρικός Oµιλητής είναι ο Αξιότιµος Wilbur Ross,
Secretary of Commerce - U.S. Department of Commerce, που θα προλογίσει τον κ.  John Paulson, President and
Portfolio Manager of Paulson & Co. Inc., που θα τιµηθεί µε το “2019 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για
την εξαιρετική συµβολή του στην Ελλάδα. Το δείπνο χορηγούν η ΕΥ και η  AΧΙΑ Ventures Group.

“Ηµέρα  της Ελλάδος Στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”

Την Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, 2019, θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” κατά τη διάρκεια της οποίας η Ελληνική  Αποστολή, θα χτυπήσει το
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καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 10 Δεκεµβρίου, 2019, του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, παρουσία των εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο. Η τελετή θα αναµεταδοθεί ζωντανά από
όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα
γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο.
  
Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες 

• Citi • AXIA Ventures • BNP Paribas • Goldman Sachs International • Nomura International

Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες:

Alpha Bank:  κ. Βασίλειος Ψάλτης, CEO • κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Executive General Manager Non
Performing Loans Wholesale Banking 
Eurobank: κ. Γιώργος Ζανιάς, Chairman • κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Deputy CEO, Head of Group Corporate &
Investment Banking 
National Bank of Greece: κ. Παύλος Μυλωνάς, CEO • κ. Βασίλης Κώτσηρας, Head of Capital Markets and
Structured Finance  
Piraeus Bank: κ. Χρήστος Μεγάλου, CEO • κ. Ηλίας Λεκκός, Chief Economist & Director • κα. Ελένη Βρεττού,
Executive General Manager, Corporate & Investment Banking 
Piraeus Real Estate – κ. Γιώργος Κορµάς, CEO

Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαικούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς:

κ. Francesco Drudi, Principal Adviser - European Central Bank 
κ.  Paul Kutos, Head of Unit,  Economies of the Member States I, Greece | Directorate – General for Economic &
Financial Affairs (ECFIN) - European Commission 
Dr. Martin Czurda, CEO - Hellenic Financial Stability Fund 
κ.  Riccardo Lambiris, CEO – Hellenic Republic Asset Development Fund 
κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων 
κ. Δηµήτριος Τσάκωνας, Chief Executive – Οργανισµός Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους

Κορυφαίοι Διεθνείς και Ελληνες Επενδυτές 

CVC Capital Partners – κ.  James Christopoulos, Senior Managing Director
DECA Investments – κ. Νίκος Κούλης, Partner & CEO
Eldorado Gold – Mr. George Burns, President & CEO
Elikonos Capital Partners – κ. Τάκης Σολωµός, Partner & Co-Founder
EOS Capital Partners – κ. Απόστολος Ταµβακάκης, Managing Partner
Grifon Capital Advisors (Fortress) – Mr. Samy David, Managing Partner
HIP (Blackstone Group) – κ. Alejandro Puertolas, Founding Partner & CEO
Intrum Hellas – κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, Managing Director
Orilina Properties REIC (Brevan Howard Group) – κ. Στυλιανός Ζαββός, Chairman , Founder & CEO - Zeus Group
Paulson & Co. – κ. Alex Blades, Partner
PIMCO – κ. Eric Clause, Executive Vice President
Trastor REIC (Varde)– κ. Τάσος Καζινός, CEO
Varde Global Real Estate – Anthony Iannazzo, Senior Managing Director, COO 

Επικεφαλής Ελληνικών και Αµερικανικών Εταιρειών
Εκπρόσωποι Εταιρειών και Οργανισµών:

Aegean Airlines • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) • AVIS Greece • Bernitsas Law Firm •
Eldorado Gold • EY • Grant Thornton • Greek National Tourism Organization • Hellenic Petroleum • Lambadarios Law
Firm • Lamda Development • Machas & Partners Law Firm • Masouros & Partners Law Firm • McKinsey & Company
• Milbank LLP • Mytilineos • New York Community Bank • NN Hellas • Oliver Wyman • OPAP • Piraeus Real Estate •
Potamitis Vekris • Prodea Investments • Public Power Corporation of Greece • Reed Smith • Saplegal – A.S.
Papadimitriou & Partners Law Firm • Shaner Hotel Group • TEMES S.A • The Wall Street Journal • Titan Cement
Group • Värde Global Real Estate • Zepos & Yannopoulos Law Firm • Zeus Group

Global Shipping Companies:
Diana Shipping • Eurodry • Euroseas • Tsakos Energy Navigation • Performance Shipping
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Energy deputy presenting NECP in Brussels, Paris, NYC

The country’s newly unveiled National Energy and Climate Plan will also be presented in Brussels today by deputy
energy minister Gerassimos Thomas at the council of EU energy ministers, the first stop in a series of presentations
abroad.

Over the next few days, Thomas will also be taking the plan to Paris and New York for official presentations.

In Brussels, today, the Greek energy deputy will present the NECP’s ambitious targets to peers and intends to
highlight that many of these goals will seek to exceed the expectations of the new European Commission.

The initial response to the NECP’s objectives, by Brussels and investors, has been extremely encouraging. The
Greek plan is seen as far more ambitious than those of many other EU member states.

All EU member states will be presenting the key aspects of their respective NECPs at today’s council meeting.

The European Commission will then determine whether proposals made by Brussels last June have been adopted by
member states for their NECPs, all revised.

The Greek energy deputy’s Paris sessions, later this week, include an International Energy Agency (IEA) event on the
climate.

In New York, Thomas is scheduled to attend an annual Capital Link forum on Monday, whose latest edition is focused
on Greece, for contact with investors, major investment banks and energy sector experts closely monitoring the
Greek market’s developments.

Besides Thomas, a host of other Greek ministers and deputies, as well as leading officials of the country’s four main
banks, are expected to participate at the New York event, titled “21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum –
Greece is Back”.
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Διαπραγµατευτικός πυρετός έως τον Μάρτιο για τη χρηµατοδότηση
επενδύσεων µε τα κέρδη των οµολόγων

Μαραθώνιο διαβουλεύσεων, µε στόχο να µπορούν να αξιοποιούνται από το 2020 οι επιστροφές των
κερδών από τα ελληνικά οµόλογα για επενδύσεις, ξεκινά η κυβέρνηση. 
Η επιδίωξη του Μεγάρου Μαξίµου και του οικονοµικού επιτελείου είναι να διευθετηθεί το θέµα έως τον
Μάρτιο, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για να διοχετευθούν τα χρήµατα (1,3 δισ. ευρώ ετησίως ή
τουλάχιστον µέρος του ποσού αυτού) σε συγκεκριµένες επενδύσεις, οι οποίες θα συµφωνηθούν µε τους
ευρωπαϊκούς θεσµούς.

Ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας αναµένεται να θέσει το θέµα κατά τις συζητήσεις του µε
Ευρωπαίους αξιωµατούχους στο σηµερινό Eurogroup, το οποίο εκτιµάται ότι θα δώσει το «πράσινο φως»
για να επιστραφούν στη χώρα µας 767 εκατ. ευρώ από τα κέρδη των ελληνικών οµολόγων (ANFAs και
SMPs) και τον µηδενισµό της αύξησης επιτοκίου σε τµήµα του ευρωπαϊκού δανείου του 2ου Μνηµονίου. Ο
κ. Σταϊκούρας είχε χθες συνάντηση γνωριµίας στις Βρυξέλλες µε τον νέο Επίτροπο Οικονοµικών Υποθέσεων
Πάολο Τζεντιλόνι και σήµερα έχει προγραµµατισµένη συνάντηση, στο περιθώριο του Eurogroup, µε τον
Ιρλανδό οµόλογό του Πασκάλ Ντόνοχιου, καθώς και µε αξιωµατούχους των ευρωπαϊκών θεσµών. Την
προσεχή Δευτέρα θα έχει την ευκαιρία να επανέλθει στο ζήτηµα στο περιθώριο του ετήσιου Capital Link
Forum στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, όπου θα δώσουν το «παρών» εκπρόσωποι των θεσµών και
των αγορών.
Η αλλαγή χρήσης των κερδών των οµολόγων, που σήµερα οδεύουν εξ ολοκλήρου στην εξυπηρέτηση του
χρέους, και η µείωση των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσµατα θεωρείται βέβαιο ότι θα
περιλαµβάνονται επίσης στο µενού της πρώτης συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη µε
τη νέα πρόεδρο της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ. Όπως ανέφερε χθες η στήλη Bunker του ΝΜ, το τετ-α-τετ θα
πραγµατοποιηθεί στις 17 Δεκεµβρίου στη Φρανκφούρτη µε αφορµή το αποχαιρετιστήριο δείπνο προς τιµήν
του απερχόµενου µέλους του Εκτελεστικού Συµβουλίου της ΕΚΤ Μπενουά Κερέ, που έπαιξε θετικό
πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαχείριση της ελληνικής κρίσης. Στο δείπνο θα µετάσχουν επίσης ο κ.
Σταϊκούρας και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

«Θέλουµε να αλλάξουµε τη χρήση των κερδών των οµολόγων, γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχει µεγάλη
αποεπένδυση. Με την κίνηση αυτή θα αυξηθεί η ανάπτυξη και θα βελτιωθεί η δυναµική του χρέους»,
ανέφερε ο πρόεδρος του Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων (ΣΟΕ) καθηγητής Μιχάλης Αργυρού
σε χθεσινή εκδήλωση του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) µε θέµα τον κρατικό προϋπολογισµό
του 2020. «Θα θέλαµε να επιλέξουµε από µια ευρεία γκάµα δηµόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων µε µεγάλο
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα», πρόσθεσε ο κ. Αργυρού, ο οποίος εκπροσωπεί τη χώρα µας στις
συνεδριάσεις του Euro Working Group.
«Η µεγάλη αγωνία είναι τι θα αποφασίσει το Eurogroup για ANFAs και SMPs. Αν πετύχουµε να δοθούν για
επενδύσεις, θα είναι σηµαντικό βήµα για την ενίσχυση του ρυθµού ανάπτυξης. Χρειαζόµαστε µεγάλους
ρυθµούς ανάπτυξης την επόµενη δεκαετία, για να καλύψουµε την κρίση», ανέφερε στην ίδια εκδήλωση ο
καθηγητής στο Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών Παναγιώτης Πετράκης.

Τα στοιχήµατα και οι αβεβαιότητες του προϋπολογισµού του 2020

Στην εκτίµηση ότι ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ θα επιτευχθεί το 2020 συµφώνησαν
οι οικονοµολόγοι που συµµετείχαν στην εκδήλωση του ΟΕΕ, τονίζοντας τα µεγάλα στοιχήµατα του νέου
προϋπολογισµού.

«Μετά από µια περίοδο παρατεταµένης κρίσης, µε εύθραυστο τραπεζικό σύστηµα, σε καθεστώς
αποεπένδυσης και µε σηµαντικό παραγωγικό κενό, ο Προϋπολογισµός εµπνέει αισιοδοξία. Η ελάφρυνση της
µεσαίας τάξης, η ανακούφιση των ευάλωτων οµάδων, τα κίνητρα για διεύρυνση της φορολογικής βάσης,
το αίσθηµα ανταποδοτικότητας των φόρων αποτελούν το µεγάλο στοίχηµα της κυβέρνησης», τόνισε ο κ.
Αργυρού και πρόσθεσε: «Η κατανοµή των ελαφρύνσεων ήταν µια δύσκολη άσκηση. Η Ελλάδα εξακολουθεί
να έχει ισχυρές και επίµονες ανισότητες. Καταλήξαµε σε τέσσερις προτεραιότητες: να ελαφρυνθούν
εκείνοι που σήκωσαν το µεγαλύτερο βάρος της προσαρµογής, δηλαδή η µεσαία τάξη, να ενισχυθούν οι πιο
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αδύναµοι οικονοµικά, να τονωθεί η φορολογική συµµόρφωση και να πάψει η πολιτεία να τιµωρεί την
οικονοµική επιτυχία».

Ο πρόεδρος του ΣΟΕ υπογράµµισε ότι ο προϋπολογισµός του 2020 συµβάλλει στη «µετάβαση από ένα
καθεστώς αναιµικής ανάπτυξης σε ένα καθεστώς υψηλότερης µακροχρόνιας ανάπτυξης», αλλά
διευκρίνισε ότι χρειάζονται πρόσθετες δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή, όπως ιδιωτικοποιήσεις,
αύξηση του ανταγωνισµού, επιστροφή της κανονικότητας στο τραπεζικό σύστηµα, ευελιξία στην αγορά
προϊόντων, διαφάνεια, αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς και βελτίωση της
Δικαιοσύνης και της Παιδείας. Δήλωσε δε αισιόδοξος ότι «για πρώτη φορά µεταπολιτευτικά υπάρχουν
όλες οι προϋποθέσεις για αλλαγή οικονοµικού υποδείγµατος στη χώρα» και ότι «στο τέλος της τετραετίας
η ελληνική κοινωνία θα έχει αποκοµίσει σηµαντικότατα κέρδη».

Στις αβεβαιότητες και τα προβλήµατα που καλείται να αντιµετωπίσει ο προϋπολογισµός του 2020 εστίασε
την προσοχή του ο συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή Φραγκίσκος
Κουτεντάκης. Όπως είπε, ο προϋπολογισµός επιτυγχάνει τον δηµοσιονοµικό στόχο και είναι συµβατός µε
τις υποχρεώσεις της χώρας, αλλά συνιστάται επαγρύπνηση στο υπουργείο Οικονοµικών, διότι υπάρχουν
τρεις αβεβαιότητες: (α) τα προϋπολογισθέντα περιθώρια εσόδων από την επισκόπηση δαπανών και
εσόδων και τη µείωση των οροφών δαπανών των υπουργείων είναι µεγάλα –περίπου 500 εκατ. ευρώ, (β)
πρέπει να φανεί στην πράξη πώς θα αντιδράσουν οι φορολογούµενοι στην ενίσχυση των ηλεκτρονικών
συναλλαγών και (γ) η πρόβλεψη για ρυθµό ανάπτυξης 2,8% είναι διπλάσια από την ανάπτυξη της
ευρωζώνης. Ο κ. Κουτεντάκης υπογράµµισε ακόµα ότι «οι κίνδυνοι, όπως το υψηλό δηµόσιο χρέος, οι
ληξιπρόθεσµες οφειλές και η συρρίκνωση του ανθρώπινου κεφαλαίου, παραµένουν ορατοί».

Τα υπερπλεονάσµατα αχρείαστης λιτότητας

Για προϋπολογισµό «ρεαλιστικό και αναπτυξιακό» έκανε λόγο ο πρόεδρος του Κέντρου Προγραµµατισµού
και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας και επισήµανε: «Μετά από χρόνια, η
κυβέρνηση θέτει τους στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσµατα εντός των δεσµεύσεων µε τους πιστωτές,
αλλά δεν αναζητεί τα υπερπλεονάσµατα, τα οποία ήταν συνειδητή επιλογή της προηγούµενης
κυβέρνησης». Όπως σηµείωσε, την περίοδο 2016-2018 υπήρξε συνολική υπέρβαση των στόχων για τα
πρωτογενή πλεονάσµατα κατά 11,4 δισ. ευρώ. «Αυτή η επιπλέον λιτότητα δηλητηρίασε την οικονοµία και
δηµιούργησε 18,1 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσµων οφειλών των φορολογουµένων».

Απαντώντας στην κριτική αυτή, ο κ. Κουτεντάκης, που διετέλεσε Γενικός Γραµµατέας Δηµοσιονοµικής
Πολιτικής του υπουργείου Οικονοµικών την περίοδο 2015-2018, υποστήριξε ότι κανείς οικονοµολόγος δεν
θα επιδίωκε υπερπλεονάσµατα, αλλά η επίτευξή τους είχε τεράστια σηµασία για το χτίσιµο εµπιστοσύνης
µε τους Ευρωπαίους.

«Τα υπερπλεονάσµατα δεν βοήθησαν την ελληνική οικονοµία και οδήγησαν σε περαιτέρω δηµοσιονοµική
λιτότητα, περιορίζοντας αισθητά τους βαθµούς ελευθερίας», αντέτεινε από την πλευρά του ο καθηγητής
Οικονοµικών στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης και επικεφαλής της επιστηµονικής επιτροπής του ΟΕΕ
Διονύσης Χιόνης. Όπως ανέφερε, «το 2020 αποτελεί µια χρονιά εσωτερικών και εξωτερικών προκλήσεων.
Οι επενδύσεις αποτελούν τον κινητήριο µοχλό για την επίτευξη υψηλών ρυθµών µεγέθυνσης. Οι υψηλοί
ρυθµοί ανάπτυξης θα βοηθήσουν στην περαιτέρω µείωση του χρέους».

Για προϋπολογισµό µε θετικό κοινωνικό πρόσηµο µίλησε ο πρόεδρος του ΟΕΕ Κωνσταντίνος Κόλλιας,
τονίζοντας ότι «υλοποιεί µικρά, σταθερά και κατάλληλα δοµηµένα βήµατα ενίσχυσης των οικονοµικά
ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, αλλά και των κοινωνικών κατηγοριών, που σήκωσαν επί µία δεκαετία το
βάρος της δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Κυρίως, όµως, στηρίζει τη µεσαία τάξη, που είχε αρχίσει να
εξαφανίζεται στα χρόνια της κρίσης». H επιστηµονική επιτροπή του Οικονοµικού Επιµελητηρίου έχει
συντάξει αναλυτική µελέτη 63 σελίδων µε τις θέσεις του ΟΕΕ για τον κρατικό προϋπολογισµό του 2020.
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Διαπραγµατευτικός πυρετός έως τον Μάρτιο για τη χρηµατοδότηση
επενδύσεων µε τα κέρδη των οµολόγων

Μαραθώνιο διαβουλεύσεων, µε στόχο να µπορούν να αξιοποιούνται από το 2020 οι επιστροφές των
κερδών από τα ελληνικά οµόλογα για επενδύσεις, ξεκινά η κυβέρνηση. Η επιδίωξη του Μεγάρου Μαξίµου
και του οικονοµικού επιτελείου είναι να διευθετηθεί το θέµα έως τον Μάρτιο, ώστε να υπάρχει επαρκής
χρόνος για να διοχετευθούν τα χρήµατα (1,3 δισ. ευρώ ετησίως ή τουλάχιστον µέρος του ποσού αυτού) σε
συγκεκριµένες επενδύσεις, οι οποίες θα συµφωνηθούν µε τους ευρωπαϊκούς θεσµούς. Ο υπουργός
Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας αναµένεται να θέσει το θέµα κατά τις συζητήσεις του µε Ευρωπαίους
αξιωµατούχους στο σηµερινό Eurogroup, το οποίο εκτιµάται ότι θα δώσει το «πράσινο φως» για να
επιστραφούν στη χώρα µας 767 εκατ. ευρώ από τα κέρδη των ελληνικών οµολόγων (ANFAs και SMPs) και
τον µηδενισµό της αύξησης επιτοκίου σε τµήµα του ευρωπαϊκού δανείου του 2ου Μνηµονίου. Ο κ.
Σταϊκούρας είχε χθες συνάντηση γνωριµίας στις Βρυξέλλες µε τον νέο Επίτροπο Οικονοµικών Υποθέσεων
Πάολο Τζεντιλόνι και σήµερα έχει προγραµµατισµένη συνάντηση, στο περιθώριο του Eurogroup, µε τον
Ιρλανδό οµόλογό του Πασκάλ Ντόνοχιου, καθώς και µε αξιωµατούχους των ευρωπαϊκών θεσµών . Την
προσεχή Δευτέρα θα έχει την ευκαιρία να επανέλθει στο ζήτηµα στο περιθώριο του ετήσιου Capital Link
Forum στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, όπου θα δώσουν το «παρών» εκπρόσωποι των θεσµών και
των αγορών. Η αλλαγή χρήσης των κερδών των οµολόγων, που σήµερα οδεύουν εξ ολοκλήρου στην
εξυπηρέτηση του χρέους, και η µείωση των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσµατα θεωρείται βέβαιο ότι
θα περιλαµβάνονται επίσης στο µενού της πρώτης συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
µε τη νέα πρόεδρο της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ. Όπως ανέφερε χθες η στήλη Bunker του ΝΜ, το τετ-α-τετ θα
πραγµατοποιηθεί στις 17 Δεκεµβρίου στη Φρανκφούρτη µε αφορµή το αποχαιρετιστήριο δείπνο προς τιµήν
του απερχόµενου µέλους του Εκτελεστικού Συµβουλίου της ΕΚΤ Μπενουά Κερέ, που έπαιξε θετικό
πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαχείριση της ελληνικής κρίσης. Στο δείπνο θα µετάσχουν επίσης ο κ.
Σταϊκούρας και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας. «Θέλουµε να αλλάξουµε τη
χρήση των κερδών των οµολόγων, γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχει µεγάλη αποεπένδυση. Με την κίνηση
αυτή θα αυξηθεί η ανάπτυξη και θα βελτιωθεί η δυναµική του χρέους», ανέφερε ο πρόεδρος του
Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων (ΣΟΕ) καθηγητής Μιχάλης Αργυρού σε χθεσινή εκδήλωση του
Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) µε θέµα τον κρατικό προϋπολογισµό του 2020. «Θα θέλαµε να
επιλέξουµε από µια ευρεία γκάµα δηµόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων µε µεγάλο πολλαπλασιαστικό
αποτέλεσµα», πρόσθεσε ο κ. Αργυρού, ο οποίος εκπροσωπεί τη χώρα µας στις συνεδριάσεις του Euro
Working Group. «Η µεγάλη αγωνία είναι τι θα αποφασίσει το Eurogroup για ANFAs και SMPs. Αν πετύχουµε
να δοθούν για επενδύσεις, θα είναι σηµαντικό βήµα για την ενίσχυση του ρυθµού ανάπτυξης.
Χρειαζόµαστε µεγάλους ρυθµούς ανάπτυξης την επόµενη δεκαετία, για να καλύψουµε την κρίση», ανέφερε
στην ίδια εκδήλωση ο καθηγητής στο Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών
Παναγιώτης Πετράκης. Τα στοιχήµατα και οι αβεβαιότητες του προϋπολογισµού του 2020 Στην εκτίµηση
ότι ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ θα επιτευχθεί το 2020 συµφώνησαν οι
οικονοµολόγοι που συµµετείχαν στην εκδήλωση του ΟΕΕ, τονίζοντας τα µεγάλα στοιχήµατα του νέου
προϋπολογισµού. «Μετά από µια περίοδο παρατεταµένης κρίσης, µε εύθραυστο τραπεζικό σύστηµα, σε
καθεστώς αποεπένδυσης και µε σηµαντικό παραγωγικό κενό, ο Προϋπολογισµός εµπνέει αισιοδοξία. Η
ελάφρυνση της µεσαίας τάξης, η ανακούφιση των ευάλωτων οµάδων, τα κίνητρα για διεύρυνση της
φορολογικής βάσης, το αίσθηµα ανταποδοτικότητας των φόρων αποτελούν το µεγάλο στοίχηµα της
κυβέρνησης», τόνισε ο κ. Αργυρού και πρόσθεσε: «Η κατανοµή των ελαφρύνσεων ήταν µια δύσκολη
άσκηση. Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει ισχυρές και επίµονες ανισότητες. Καταλήξαµε σε τέσσερις
προτεραιότητες: να ελαφρυνθούν εκείνοι που σήκωσαν το µεγαλύτερο βάρος της προσαρµογής, δηλαδή η
µεσαία τάξη, να ενισχυθούν οι πιο αδύναµοι οικονοµικά, να τονωθεί η φορολογική συµµόρφωση και να
πάψει η πολιτεία να τιµωρεί την οικονοµική επιτυχία». Ο πρόεδρος του ΣΟΕ υπογράµµισε ότι ο
προϋπολογισµός του 2020 συµβάλλει στη «µετάβαση από ένα καθεστώς αναιµικής ανάπτυξης σε ένα
καθεστώς υψηλότερης µακροχρόνιας ανάπτυξης», αλλά διευκρίνισε ότι χρειάζονται πρόσθετες δράσεις
προς την κατεύθυνση αυτή, όπως ιδιωτικοποιήσεις, αύξηση του ανταγωνισµού, επιστροφή της
κανονικότητας στο τραπεζικό σύστηµα, ευελιξία στην αγορά προϊόντων, διαφάνεια, αντιµετώπιση της
γραφειοκρατίας και της διαφθοράς και βελτίωση της Δικαιοσύνης και της Παιδείας. Δήλωσε δε
αισιόδοξος ότι «για πρώτη φορά µεταπολιτευτικά υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αλλαγή οικονοµικού
υποδείγµατος στη χώρα» και ότι «στο τέλος της τετραετίας η ελληνική κοινωνία θα έχει αποκοµίσει
σηµαντικότατα κέρδη». Στις αβεβαιότητες και τα προβλήµατα που καλείται να αντιµετωπίσει ο
προϋπολογισµός του 2020 εστίασε την προσοχή του ο συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισµού του
Κράτους στη Βουλή Φραγκίσκος Κουτεντάκης. Όπως είπε, ο προϋπολογισµός επιτυγχάνει τον
δηµοσιονοµικό στόχο και είναι συµβατός µε τις υποχρεώσεις της χώρας, αλλά συνιστάται επαγρύπνηση
στο υπουργείο Οικονοµικών, διότι υπάρχουν τρεις αβεβαιότητες: (α) τα προϋπολογισθέντα περιθώρια
εσόδων από την επισκόπηση δαπανών και εσόδων και τη µείωση των οροφών δαπανών των υπουργείων
είναι µεγάλα –περίπου 500 εκατ. ευρώ, (β) πρέπει να φανεί στην πράξη πώς θα αντιδράσουν οι
φορολογούµενοι στην ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και (γ) η πρόβλεψη για ρυθµό ανάπτυξης
2,8% είναι διπλάσια από την ανάπτυξη της ευρωζώνης. Ο κ. Κουτεντάκης υπογράµµισε ακόµα ότι «οι
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κίνδυνοι, όπως το υψηλό δηµόσιο χρέος, οι ληξιπρόθεσµες οφειλές και η συρρίκνωση του ανθρώπινου
κεφαλαίου, παραµένουν ορατοί». Τα υπερπλεονάσµατα αχρείαστης λιτότητας Για προϋπολογισµό
«ρεαλιστικό και αναπτυξιακό» έκανε λόγο ο πρόεδρος του Κέντρου Προγραµµατισµού και Οικονοµικών
Ερευνών (ΚΕΠΕ) καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας και επισήµανε: «Μετά από χρόνια, η κυβέρνηση θέτει
τους στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσµατα εντός των δεσµεύσεων µε τους πιστωτές, αλλά δεν
αναζητεί τα υπερπλεονάσµατα, τα οποία ήταν συνειδητή επιλογή της προηγούµενης κυβέρνησης». Όπως
σηµείωσε, την περίοδο 2016-2018 υπήρξε συνολική υπέρβαση των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσµατα
κατά 11,4 δισ. ευρώ. «Αυτή η επιπλέον λιτότητα δηλητηρίασε την οικονοµία και δηµιούργησε 18,1 δισ.
ευρώ ληξιπρόθεσµων οφειλών των φορολογουµένων». Απαντώντας στην κριτική αυτή, ο κ. Κουτεντάκης,
που διετέλεσε Γενικός Γραµµατέας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονοµικών την περίοδο
2015-2018, υποστήριξε ότι κανείς οικονοµολόγος δεν θα επιδίωκε υπερπλεονάσµατα, αλλά η επίτευξή τους
είχε τεράστια σηµασία για το χτίσιµο εµπιστοσύνης µε τους Ευρωπαίους. «Τα υπερπλεονάσµατα δεν
βοήθησαν την ελληνική οικονοµία και οδήγησαν σε περαιτέρω δηµοσιονοµική λιτότητα, περιορίζοντας
αισθητά τους βαθµούς ελευθερίας», αντέτεινε από την πλευρά του ο καθηγητής Οικονοµικών στο
Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης και επικεφαλής της επιστηµονικής επιτροπής του ΟΕΕ Διονύσης Χιόνης.
Όπως ανέφερε, «το 2020 αποτελεί µια χρονιά εσωτερικών και εξωτερικών προκλήσεων. Οι επενδύσεις
αποτελούν τον κινητήριο µοχλό για την επίτευξη υψηλών ρυθµών µεγέθυνσης. Οι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης
θα βοηθήσουν στην περαιτέρω µείωση του χρέους». Για προϋπολογισµό µε θετικό κοινωνικό πρόσηµο
µίλησε ο πρόεδρος του ΟΕΕ Κωνσταντίνος Κόλλιας, τονίζοντας ότι «υλοποιεί µικρά, σταθερά και
κατάλληλα δοµηµένα βήµατα ενίσχυσης των οικονοµικά ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, αλλά και των
κοινωνικών κατηγοριών, που σήκωσαν επί µία δεκαετία το βάρος της δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Κυρίως, όµως, στηρίζει τη µεσαία τάξη, που είχε αρχίσει να εξαφανίζεται στα χρόνια της κρίσης». H
επιστηµονική επιτροπή του Οικονοµικού Επιµελητηρίου έχει συντάξει αναλυτική µελέτη 63 σελίδων µε τις
θέσεις του ΟΕΕ για τον κρατικό προϋπολογισµό του 2020. anatakti
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Αυξηµένο το ρίσκο εκτέλεσης των τιτλοποιήσεων στην Ελλάδα
Oι τραπεζικές µετοχές θα αυξοµειώνονται µε βάση την πορεία εκτέλεσης των σχεδίων τους - Αν γυρίσουν
αρνητικά τα διεθνή χρηµατιστήρια δεν θα υπάρχουν επενδυτές για τιτλοποιήσεις και διαχείριση των
κόκκινων δανείων

Η χθεσινή πτώση του ελληνικού χρηµατιστηρίου ήταν περισσότερο συνδεδεµένη µε το αυξηµένο ρίσκο στις
τιτλοποιήσεις των ελληνικών τραπεζών, το οποίο προκλήθηκε από την αλλαγή στάσης του προέδρου
Τραµπ σε σχέση µε το εµπόριο µε την Κίνα .

Η αγορά αποµακρύνθηκε από τις 900 µονάδες και ο µοναδικός καταλύτης για να αλλάξει η εικόνα είναι να
«εξαφανιστεί» το ρίσκο που έχει δηµιουργηθεί στην Ελλάδα. Μπορεί η ελληνική αγορά να είναι η πρώτη
παγκοσµίως µε απόδοση 45% σε επίπεδο Δείκτη, ωστόσο η ρηχή αγορά  οδηγεί τα  επενδυτικά
τµήµατα  των funds να  αποφασίζουν τις πρώτες πωλήσεις στην Ελλάδα , όταν κάτι δεν
πηγαίνει καλά  διεθνώς.

Άλλωστε, επί τρεις µήνες, η ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά δεν αντιδρούσε στις ανόδους από το
εξωτερικό, διότι οι ξένοι επενδυτές είχαν αποφασίσει να  ξαναδούν την Ελλάδα  στις αρχές του
2020 και αφού έχει κλείσει µια  συµφωνία  µεταξύ ΗΠΑ- Κίνας. Η αισιοδοξία που καλλιεργήθηκε για
µια υπογραφή της α΄ φάσης της συµφωνίας µε την Κίνα ισορρόπησε την αγορά, αλλά το ρίσκο στην
Ελλάδα αυξήθηκε υπέρµετρα, όταν αποφασίστηκαν νέες τιτλοποιήσεις από ακόµα µια τράπεζα.

Εν ολίγοις, οι κύριοι κίνδυνοι για την ελληνική αγορά, είναι να γυρίσουν αρνητικά τα διεθνή
χρηµατιστήρια µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν αγορές και επενδυτές για τις τιτλοποιήσεις και την
διαχείριση των κόκκινων δανείων.

Οι τιµές των τραπεζικών µετοχών έχασαν τα  περισσότερα  από τα  κέρδη τους και
αποµακρύνθηκαν από τις τιµές της αύξησης κεφαλαίου του 2015. Η παγκόσµια αναταραχή που προκάλεσε
ο Trump απέδειξε ότι, οι τιµές των τραπεζών θα αυξοµειώνονται ανάλογα µε την πορεία εκτέλεσης των
σχεδίων τους. Το ρίσκο εκτέλεσης των τιτλοποιήσεων θα βαραίνει συνεπώς εκτός απο το σχέδιο Ηρακλής
θα χρειαστούν εναλλακτικές λύσεις, όπως αποφαίνεται και η Τράπεζα της Ελλάδος. Μέσα στο πρώτο
τρίµηνο οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστεί να προχωρήσουν γρήγορα καθώς προσώρας διαφαίνεται ότι,
ο εµπορικός πόλεµος µε την Κίνα θα κρατήσει περισσότερο.

Οι διαθέσεις των επενδυτών

Μια πρώτη εικόνα για τις πραγµατικές διαθέσεις των επενδυτών θα δοθεί στο συνέδριο της Capital Link
στη Νέα Υόρκη που πραγµατοποιείται τη Δευτέρα. Το συνέδριο είναι το πρώτο που γίνεται µε την παρούσα
κυβέρνηση και εκεί τα Αµερικανικά κεφάλαια θα εκδηλώσουν τις προθέσεις τους, σχετικά µε την µείωση
των κόκκινων δανείων, τις τιτλοποιήσεις.

΄
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Οι παρουσιάσεις των τραπεζών και η «επέτειος» της Ρεβυθούσας!

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Τέτοιες µέρες πριν από 9 χρόνια, το 2010, όταν απελευθερώθηκε η αγορά φυσικού αερίου,
η Mytilineos σε συνεργασία τότε µε την Motor Oil επιχειρούσαν µέσω της M&M Gas να φέρουν το πρώτο
ιδιωτικό φορτίο LNG στον τερµατικό σταθµό της Ρεβυθούσας.

Η ΔΕΠΑ που είχε το µονοπώλιο στο φυσικό αέριο επιδίωκε µέσω της κατά 100% θυγατρικής της, τον
ΔΕΣΦΑ, να εµποδίσει το εισαγόµενο φορτίο της εταιρείας. Οι µέρες εκείνες έχουν χαρακτηριστεί από την
αγορά ιστορικές χαρακτηρίζοντας τη διαµάχη ΔΕΠΑ – M&M Gas ως τη «ναυµαχία της Ρεβυθούσας».

Τα χρόνια πέρασαν και το κρατικό µονοπώλιο συµµορφώθηκε µε τη νοµοθεσία και «έσπασε» κατόπιν και
της δυναµικής της αγοράς. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos Ευάγγελος
Μυτιληναίος, πάντα θυµάται αυτές τις µέρες και µε κάθε ευκαιρία τις µνηµονεύει. Κι αυτό καθώς ήταν η
εταιρεία του που άνοιξε την αγορά και διέβλεψε την ανταγωνιστικότητα του LNG.

Χθες στη διάρκεια παρουσίασης της εταιρείας στους θεσµικούς επενδυτές, έκανε αναφορά και σε µία νέα
«ναυµαχία της Ρεβυθούσας». Την τωρινή όπου οι ενεργειακοί όµιλοι διαγκωνίζονται, όπως έγραψε η στήλη
στις 25 Νοεµβρίου, για το ποιος θα φέρει τα περισσότερα φορτία και θα κλείσει όλες τις θέσεις
αποθήκευσης στη Ρεβυθούσα του ΔΕΣΦΑ.  Και αυτό καθώς πλέον το LNG είναι ανταγωνιστικότερο σε
σχέση µε το φυσικό αέριο των αγωγών. Και όπως είπε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στους αναλυτές, η
απεξάρτηση του LNG από την τιµή του αργού πετρελαίου και η έκρηξη της παραγωγής από Αυστραλία και
ΗΠΑ, προκάλεσαν και στην Ελλάδα «επανάσταση»…

 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Μπαράζ παρουσιάσεων σε ξένους επενδυτές διενεργούν οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες. 

Χθες, παρουσιάστηκαν σε επενδυτές πελάτες της Wood& Co, ενώ Πέµπτη και Παρασκευή θα βρίσκονται
στο Λονδίνο για εκδηλώσεις, τις οποίες διοργανώνουν Goldman Sachs και Autonomous.

Την άλλη εβδοµάδα θα µεταβούν στη Ν. Υόρκη για το event της Capital Link. Φέτος, µάλιστα, θα
παραστούν οι CEOs τριών (Πειραιώς, Εθνική, Alpha) εκ των τεσσάρων τραπεζών, ενώ επικεφαλής του
κλιµακίου της Eurobank θα είναι ο πρόεδρός της.
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Βρυξέλλες - Παρίσι - Νέα Υόρκη - Επαφές Θωµά για παρουσίαση του ΕΣΕΚ και
προσέλκυση επενδυτών

Πρεµιέρα εκτός συνόρων, και συγκεκριµένα στις Βρυξέλλες, κάνει σήµερα το νέο ΕΣΕΚ, που πρόκειται να
παρουσιαστεί από τον υφυπουργό ΠΕΝ στο Συµβούλιο Υπουργών Ενέργειας.

Ενώπιον των οµολόγων του, ο Γ. Θωµάς θα  παραθέσει τους βασικούς στόχους του νέου
Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίµα, δίνοντας έµφαση στο γεγονός ότι πολλοί από αυτούς,
φιλοδοξούν να ξεπεράσουν ακόµη και τις προτεραιότητες της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύµφωνα µάλιστα µε πληροφορίες, τα πρώτα σχόλια για τους στόχους του ελληνικού σχεδίου, τόσο σε
επίπεδο Επιτροπής, όσο και από πλευράς επενδυτών, είναι άκρως ενθαρρυντικά, µε τις παρατηρήσεις να
στέκονται στο γεγονός ότι σε πολλά επίπεδα, το κείµενο των 307 σελίδων, είναι αρκετά πιο τολµηρό απ’ ότι
τα αντίστοιχα αρκετών ευρωπαϊκών χωρών.

Στόχος πάντως της σηµερινής συνεδρίασης είναι οι 28 υπουργοί των χωρών-µελών της ΕΕ να
παρουσιάσουν τους βασικούς άξονες των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίµα, προκειµένου η
Κοµισιόν να εξετάσει κατά πόσο αυτά, συνάδουν µε την πολιτική αναθεώρησης των υφιστάµενων στόχων.

Εν προκειµένω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλείται να διαπιστώσει κατά  πόσο τα  αναθεωρηµένα  ΕΣΕΚ
των κρατών-µελών, έχουν ενσωµατώσει τις συστάσεις που αυτή τους είχε απευθύνει τον
περασµένο Ιούνιο, καθώς επίσης και το "European Green Deal". Εννοείται ότι το ελληνικό σχέδιο που θα
παρουσιαστεί σήµερα είναι αυτό που έχει βγει σε διαβούλευση µέχρι και τις 16 Δεκεµβρίου, προκειµένου
αµέσως µόλις ενσωµατωθούν κάποιες από τις παρατηρήσεις των φορέων της αγοράς, να σταλεί προς
έγκριση στην Κοµισιόν.

Η παρουσίαση του ΕΣΕΚ δεν σταµατά  στις Βρυξέλλες. Τις αµέσως επόµενες ηµέρες, ο κ. Θωµάς θα
ταξιδέψει στο Παρίσι, προκειµένου να ενηµερώσει για τους ελληνικούς στόχους µέχρι το 2030, και την
διυπουργική για το κλίµα, του Διεθνούς Οργανισµού Ενέργειας, ενώ τη Δευτέρα θα βρεθεί στη Νέα Υόρκη
για το ετήσιο διεθνές συνέδριο "Capital Link", που αφορά στην Ελλάδα και στην προσέλκυση επενδύσεων.
Εκεί θα έχει την ευκαιρία για σειρά συναντήσεων µε επενδυτές, στελέχη από τις µεγαλύτερες επενδυτικές
τράπεζες, καθώς και εµπειρογνώµονες, που παρακολουθούν στενά την ελληνική αγορά ενέργειας.

Στο φετινό "21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum"– "Greece is Back", την ελληνική
αντιπροσωπεία θα απαρτίζουν, σύµφωνα τουλάχιστον µε τον αρχικό προγραµµατισµό, οι υπουργοί
Οικονοµικών Χρ.Σταϊκούρας, Ανάπτυξης Αδ. Γεωργιάδης, Τουρισµού Χ. Θεοχάρης, και Ναυτιλίας
Ι.Πλακιωτάκης, καθώς επίσης οι υφυπουργοί Ανάπτυξης Ι.Τσακίρης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας Γ.Θωµάς,
και Οικονοµικών Γ.Ζαββός.

Το παρών τους θα δώσουν επίσης οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες µε αντιπροσώπηση σε υψηλό επίπεδο,
καθώς επίσης στελέχη και επικεφαλής ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων, αρκετές εκ των οποίων έχουν
παρουσία στη χώρα µας.
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Ξεκινά διαπραγµατευτικός πυρετός για επενδύσεις µε τα κέρδη των οµολόγων
Στις Βρυξέλλες ο Σταϊκούρας - Το Μαξίµου επιδιώκει τη διευθέτηση του θέµατος ως τον Μάρτιο ώστε €1,3
δισ. ετησίως να πηγαίνουν σε συγκεκριµένες επενδύσεις

Μαραθώνιο διαβουλεύσεων, µε στόχο να µπορούν να αξιοποιούνται από το 2020 οι επιστροφές των
κερδών από τα ελληνικά  οµόλογα  για επενδύσεις, ξεκινά η κυβέρνηση. Η επιδίωξη του Μεγάρου
Μαξίµου και του οικονοµικού επιτελείου είναι να διευθετηθεί το θέµα έως τον Μάρτιο, ώστε να υπάρχει
επαρκής χρόνος για να διοχετευθούν τα χρήµατα (1,3 δισ. ευρώ ετησίως ή τουλάχιστον µέρος του ποσού
αυτού) σε συγκεκριµένες επενδύσεις, οι οποίες θα συµφωνηθούν µε τους ευρωπαϊκούς θεσµούς.

Ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας αναµένεται να θέσει το θέµα κατά τις συζητήσεις του
µε Ευρωπαίους αξιωµατούχους στο σηµερινό Eurogroup, το οποίο εκτιµάται ότι θα δώσει το «πράσινο
φως» για να επιστραφούν στη χώρα µας 767 εκατ. ευρώ από τα κέρδη των ελληνικών οµολόγων (ANFAs
και SMPs) και τον µηδενισµό της αύξησης επιτοκίου σε τµήµα του ευρωπαϊκού δανείου του 2ου
Μνηµονίου.

Ο κ. Σταϊκούρας είχε χθες συνάντηση γνωριµίας στις Βρυξέλλες µε τον νέο Επίτροπο Οικονοµικών
Υποθέσεων Πάολο Τζεντιλόνι και σήµερα έχει προγραµµατισµένη συνάντηση, στο περιθώριο του
Eurogroup, µε τον Ιρλανδό οµόλογό του Πασκάλ Ντόνοχιου, καθώς και µε αξιωµατούχους των
ευρωπαϊκών θεσµών. Την προσεχή Δευτέρα θα έχει την ευκαιρία να επανέλθει στο ζήτηµα στο περιθώριο
του ετήσιου Capital Link Forum στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, όπου θα δώσουν το «παρών»
εκπρόσωποι των θεσµών και των αγορών.

Η αλλαγή χρήσης των κερδών των οµολόγων, που σήµερα οδεύουν εξ ολοκλήρου στην εξυπηρέτηση του
χρέους, και η µείωση των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσµατα  θεωρείται βέβαιο ότι θα
περιλαµβάνονται επίσης στο µενού της πρώτης συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη µε
τη νέα πρόεδρο της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ. Όπως ανέφερε χθες η στήλη Bunker του ΝΜ, το τετ-α-τετ θα
πραγµατοποιηθεί στις 17 Δεκεµβρίου στη Φρανκφούρτη µε αφορµή το αποχαιρετιστήριο δείπνο προς τιµήν
του απερχόµενου µέλους του Εκτελεστικού Συµβουλίου της ΕΚΤ Μπενουά  Κερέ, που έπαιξε θετικό
πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαχείριση της ελληνικής κρίσης. Στο δείπνο θα µετάσχουν επίσης ο κ.
Σταϊκούρας και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

«Θέλουµε να αλλάξουµε τη χρήση των κερδών των οµολόγων, γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχει
µεγάλη αποεπένδυση. Με την κίνηση αυτή θα αυξηθεί η ανάπτυξη και θα βελτιωθεί η δυναµική του
χρέους», ανέφερε ο πρόεδρος του Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων (ΣΟΕ) καθηγητής Μιχάλης
Αργυρού σε χθεσινή εκδήλωση του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) µε θέµα τον κρατικό
προϋπολογισµό του 2020. «Θα θέλαµε να επιλέξουµε από µια ευρεία γκάµα δηµόσιων και ιδιωτικών
επενδύσεων µε µεγάλο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα», πρόσθεσε ο κ. Αργυρού, ο οποίος εκπροσωπεί τη
χώρα µας στις συνεδριάσεις του Euro Working Group.

«Η µεγάλη αγωνία είναι τι θα αποφασίσει το Eurogroup για ANFAs και SMPs. Αν πετύχουµε να δοθούν για
επενδύσεις, θα είναι σηµαντικό βήµα για την ενίσχυση του ρυθµού ανάπτυξης. Χρειαζόµαστε µεγάλους
ρυθµούς ανάπτυξης την επόµενη δεκαετία, για να καλύψουµε την κρίση», ανέφερε στην ίδια εκδήλωση ο
καθηγητής στο Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών Παναγιώτης Πετράκης.

Τα  στοιχήµατα  και οι αβεβαιότητες του προϋπολογισµού του 2020

Στην εκτίµηση ότι ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ θα επιτευχθεί το 2020 συµφώνησαν
οι οικονοµολόγοι που συµµετείχαν στην εκδήλωση του ΟΕΕ, τονίζοντας τα µεγάλα στοιχήµατα του νέου
προϋπολογισµού.

«Μετά από µια περίοδο παρατεταµένης κρίσης, µε εύθραυστο τραπεζικό σύστηµα, σε καθεστώς
αποεπένδυσης και µε σηµαντικό παραγωγικό κενό, ο Προϋπολογισµός εµπνέει αισιοδοξία. Η ελάφρυνση
της µεσαίας τάξης, η ανακούφιση των ευάλωτων οµάδων, τα κίνητρα για διεύρυνση της φορολογικής
βάσης, το αίσθηµα ανταποδοτικότητας των φόρων αποτελούν το µεγάλο στοίχηµα της κυβέρνησης»,
τόνισε ο κ. Αργυρού και πρόσθεσε: «Η κατανοµή των ελαφρύνσεων ήταν µια δύσκολη άσκηση. Η Ελλάδα
εξακολουθεί να έχει ισχυρές και επίµονες ανισότητες. Καταλήξαµε σε τέσσερις προτεραιότητες: να
ελαφρυνθούν εκείνοι που σήκωσαν το µεγαλύτερο βάρος της προσαρµογής, δηλαδή η µεσαία τάξη, να
ενισχυθούν οι πιο αδύναµοι οικονοµικά, να τονωθεί η φορολογική συµµόρφωση και να πάψει η πολιτεία
να τιµωρεί την οικονοµική επιτυχία».

Ο πρόεδρος του ΣΟΕ υπογράµµισε ότι ο προϋπολογισµός του 2020 συµβάλλει στη «µετάβαση από ένα
καθεστώς αναιµικής ανάπτυξης σε ένα καθεστώς υψηλότερης µακροχρόνιας ανάπτυξης», αλλά
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διευκρίνισε ότι χρειάζονται πρόσθετες δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή, όπως ιδιωτικοποιήσεις,
αύξηση του ανταγωνισµού, επιστροφή της κανονικότητας στο τραπεζικό σύστηµα, ευελιξία στην αγορά
προϊόντων, διαφάνεια, αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς και βελτίωση της
Δικαιοσύνης και της Παιδείας. Δήλωσε δε αισιόδοξος ότι «για πρώτη φορά µεταπολιτευτικά υπάρχουν
όλες οι προϋποθέσεις για αλλαγή οικονοµικού υποδείγµατος στη χώρα» και ότι «στο τέλος της τετραετίας
η ελληνική κοινωνία θα έχει αποκοµίσει σηµαντικότατα κέρδη».

Στις αβεβαιότητες και τα προβλήµατα που καλείται να αντιµετωπίσει ο προϋπολογισµός του 2020 εστίασε
την προσοχή του ο συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή Φραγκίσκος
Κουτεντάκης.

Όπως είπε, ο προϋπολογισµός επιτυγχάνει τον δηµοσιονοµικό στόχο και είναι συµβατός µε τις
υποχρεώσεις της χώρας, αλλά συνιστάται επαγρύπνηση στο υπουργείο Οικονοµικών, διότι υπάρχουν
τρεις αβεβαιότητες: (α) τα προϋπολογισθέντα περιθώρια εσόδων από την επισκόπηση δαπανών και
εσόδων και τη µείωση των οροφών δαπανών των υπουργείων είναι µεγάλα –περίπου 500 εκατ. ευρώ, (β)
πρέπει να φανεί στην πράξη πώς θα αντιδράσουν οι φορολογούµενοι στην ενίσχυση των ηλεκτρονικών
συναλλαγών και (γ) η πρόβλεψη για ρυθµό ανάπτυξης 2,8% είναι διπλάσια από την ανάπτυξη της
ευρωζώνης. Ο κ. Κουτεντάκης υπογράµµισε ακόµα ότι «οι κίνδυνοι, όπως το υψηλό δηµόσιο χρέος, οι
ληξιπρόθεσµες οφειλές και η συρρίκνωση του ανθρώπινου κεφαλαίου, παραµένουν ορατοί».

Τα  υπερπλεονάσµατα  αχρείαστης λιτότητας

Για προϋπολογισµό «ρεαλιστικό και αναπτυξιακό» έκανε λόγο ο πρόεδρος του Κέντρου Προγραµµατισµού
και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας και επισήµανε: «Μετά από
χρόνια, η κυβέρνηση θέτει τους στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσµατα εντός των δεσµεύσεων µε
τους πιστωτές, αλλά δεν αναζητεί τα υπερπλεονάσµατα, τα οποία ήταν συνειδητή επιλογή της
προηγούµενης κυβέρνησης». Όπως σηµείωσε, την περίοδο 2016-2018 υπήρξε συνολική υπέρβαση των
στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσµατα κατά 11,4 δισ. ευρώ. «Αυτή η επιπλέον λιτότητα δηλητηρίασε
την οικονοµία και δηµιούργησε 18,1 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσµων οφειλών των φορολογουµένων».

Απαντώντας στην κριτική αυτή, ο κ. Κουτεντάκης, που διετέλεσε Γενικός Γραµµατέας Δηµοσιονοµικής
Πολιτικής του υπουργείου Οικονοµικών την περίοδο 2015-2018, υποστήριξε ότι κανείς οικονοµολόγος δεν
θα επιδίωκε υπερπλεονάσµατα, αλλά η επίτευξή τους είχε τεράστια σηµασία για το χτίσιµο εµπιστοσύνης
µε τους Ευρωπαίους.

«Τα υπερπλεονάσµατα δεν βοήθησαν την ελληνική οικονοµία και οδήγησαν σε περαιτέρω δηµοσιονοµική
λιτότητα, περιορίζοντας αισθητά τους βαθµούς ελευθερίας», αντέτεινε από την πλευρά του ο
καθηγητής Οικονοµικών στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης και επικεφαλής της επιστηµονικής
επιτροπής του ΟΕΕ Διονύσης Χιόνης. Όπως ανέφερε, «το 2020 αποτελεί µια χρονιά εσωτερικών και
εξωτερικών προκλήσεων. Οι επενδύσεις αποτελούν τον κινητήριο µοχλό για την επίτευξη υψηλών
ρυθµών µεγέθυνσης. Οι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης θα βοηθήσουν στην περαιτέρω µείωση του χρέους».

Για προϋπολογισµό µε θετικό κοινωνικό πρόσηµο µίλησε ο πρόεδρος του ΟΕΕ Κωνσταντίνος Κόλλιας,
τονίζοντας ότι «υλοποιεί µικρά, σταθερά και κατάλληλα δοµηµένα βήµατα ενίσχυσης των οικονοµικά
ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, αλλά και των κοινωνικών κατηγοριών, που σήκωσαν επί µία δεκαετία
το βάρος της δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Κυρίως, όµως, στηρίζει τη µεσαία τάξη, που είχε αρχίσει να
εξαφανίζεται στα χρόνια της κρίσης». H επιστηµονική επιτροπή του Οικονοµικού Επιµελητηρίου έχει
συντάξει αναλυτική µελέτη 63 σελίδων µε τις θέσεις του ΟΕΕ για τον κρατικό προϋπολογισµό του 2020.
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Διαπραγµατευτικός πυρετός έως τον Μάρτιο για τη χρηµατοδότηση
επενδύσεων µε τα κέρδη των οµολόγων

Μαραθώνιο διαβουλεύσεων, µε στόχο να µπορούν να αξιοποιούνται από το 2020 οι επιστροφές των
κερδών από τα ελληνικά οµόλογα για επενδύσεις, ξεκινά η κυβέρνηση. Η επιδίωξη του Μεγάρου Μαξίµου
και του οικονοµικού επιτελείου είναι να διευθετηθεί το θέµα έως τον Μάρτιο, ώστε να υπάρχει επαρκής
χρόνος για να διοχετευθούν τα χρήµατα (1,3 δισ. ευρώ ετησίως ή τουλάχιστον µέρος του ποσού αυτού) σε
συγκεκριµένες επενδύσεις, οι οποίες θα συµφωνηθούν µε τους ευρωπαϊκούς θεσµούς.
Ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας αναµένεται να θέσει το θέµα κατά τις συζητήσεις του µε
Ευρωπαίους αξιωµατούχους στο σηµερινό Eurogroup, το οποίο εκτιµάται ότι θα δώσει το «πράσινο φως»
για να επιστραφούν στη χώρα µας 767 εκατ. ευρώ από τα κέρδη των ελληνικών οµολόγων (ANFAs και
SMPs) και τον µηδενισµό της αύξησης επιτοκίου σε τµήµα του ευρωπαϊκού δανείου του 2ου Μνηµονίου. Ο
κ. Σταϊκούρας είχε χθες συνάντηση γνωριµίας στις Βρυξέλλες µε τον νέο Επίτροπο Οικονοµικών Υποθέσεων
Πάολο Τζεντιλόνι και σήµερα έχει προγραµµατισµένη συνάντηση, στο περιθώριο του Eurogroup, µε τον
Ιρλανδό οµόλογό του Πασκάλ Ντόνοχιου, καθώς και µε αξιωµατούχους των ευρωπαϊκών θεσµών. Την
προσεχή Δευτέρα θα έχει την ευκαιρία να επανέλθει στο ζήτηµα στο περιθώριο του ετήσιου Capital Link
Forum στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, όπου θα δώσουν το «παρών» εκπρόσωποι των θεσµών και
των αγορών.
Η αλλαγή χρήσης των κερδών των οµολόγων, που σήµερα οδεύουν εξ ολοκλήρου στην εξυπηρέτηση του
χρέους, και η µείωση των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσµατα θεωρείται βέβαιο ότι θα
περιλαµβάνονται επίσης στο µενού της πρώτης συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη µε
τη νέα πρόεδρο της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ. Όπως ανέφερε χθες η στήλη Bunker του ΝΜ, το τετ-α-τετ θα
πραγµατοποιηθεί στις 17 Δεκεµβρίου στη Φρανκφούρτη µε αφορµή το αποχαιρετιστήριο δείπνο προς τιµήν
του απερχόµενου µέλους του Εκτελεστικού Συµβουλίου της ΕΚΤ Μπενουά Κερέ, που έπαιξε θετικό
πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαχείριση της ελληνικής κρίσης. Στο δείπνο θα µετάσχουν επίσης ο κ.
Σταϊκούρας και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.
«Θέλουµε να αλλάξουµε τη χρήση των κερδών των οµολόγων, γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχει µεγάλη
αποεπένδυση. Με την κίνηση αυτή θα αυξηθεί η ανάπτυξη και θα βελτιωθεί η δυναµική του χρέους»,
ανέφερε ο πρόεδρος του Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων (ΣΟΕ) καθηγητής Μιχάλης Αργυρού
σε χθεσινή εκδήλωση του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) µε θέµα τον κρατικό προϋπολογισµό
του 2020. «Θα θέλαµε να επιλέξουµε από µια ευρεία γκάµα δηµόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων µε µεγάλο
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα», πρόσθεσε ο κ. Αργυρού, ο οποίος εκπροσωπεί τη χώρα µας στις
συνεδριάσεις του Euro Working Group.
«Η µεγάλη αγωνία είναι τι θα αποφασίσει το Eurogroup για ANFAs και SMPs. Αν πετύχουµε να δοθούν για
επενδύσεις, θα είναι σηµαντικό βήµα για την ενίσχυση του ρυθµού ανάπτυξης. Χρειαζόµαστε µεγάλους
ρυθµούς ανάπτυξης την επόµενη δεκαετία, για να καλύψουµε την κρίση», ανέφερε στην ίδια εκδήλωση ο
καθηγητής στο Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών Παναγιώτης Πετράκης.Τα
στοιχήµατα και οι αβεβαιότητες του προϋπολογισµού του 2020
Στην εκτίµηση ότι ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ θα επιτευχθεί το 2020 συµφώνησαν
οι οικονοµολόγοι που συµµετείχαν στην εκδήλωση του ΟΕΕ, τονίζοντας τα µεγάλα στοιχήµατα του νέου
προϋπολογισµού.
«Μετά από µια περίοδο παρατεταµένης κρίσης, µε εύθραυστο τραπεζικό σύστηµα, σε καθεστώς
αποεπένδυσης και µε σηµαντικό παραγωγικό κενό, ο Προϋπολογισµός εµπνέει αισιοδοξία. Η ελάφρυνση της
µεσαίας τάξης, η ανακούφιση των ευάλωτων οµάδων, τα κίνητρα για διεύρυνση της φορολογικής βάσης,
το αίσθηµα ανταποδοτικότητας των φόρων αποτελούν το µεγάλο στοίχηµα της κυβέρνησης», τόνισε ο κ.
Αργυρού και πρόσθεσε: «Η κατανοµή των ελαφρύνσεων ήταν µια δύσκολη άσκηση. Η Ελλάδα εξακολουθεί
να έχει ισχυρές και επίµονες ανισότητες. Καταλήξαµε σε τέσσερις προτεραιότητες: να ελαφρυνθούν
εκείνοι που σήκωσαν το µεγαλύτερο βάρος της προσαρµογής, δηλαδή η µεσαία τάξη, να ενισχυθούν οι πιο
αδύναµοι οικονοµικά, να τονωθεί η φορολογική συµµόρφωση και να πάψει η πολιτεία να τιµωρεί την
οικονοµική επιτυχία».
Ο πρόεδρος του ΣΟΕ υπογράµµισε ότι ο προϋπολογισµός του 2020 συµβάλλει στη «µετάβαση από ένα
καθεστώς αναιµικής ανάπτυξης σε ένα καθεστώς υψηλότερης µακροχρόνιας ανάπτυξης», αλλά
διευκρίνισε ότι χρειάζονται πρόσθετες δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή, όπως ιδιωτικοποιήσεις,
αύξηση του ανταγωνισµού, επιστροφή της κανονικότητας στο τραπεζικό σύστηµα, ευελιξία στην αγορά
προϊόντων, διαφάνεια, αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς και βελτίωση της
Δικαιοσύνης και της Παιδείας. Δήλωσε δε αισιόδοξος ότι «για πρώτη φορά µεταπολιτευτικά υπάρχουν
όλες οι προϋποθέσεις για αλλαγή οικονοµικού υποδείγµατος στη χώρα» και ότι «στο τέλος της τετραετίας
η ελληνική κοινωνία θα έχει αποκοµίσει σηµαντικότατα κέρδη».
Στις αβεβαιότητες και τα προβλήµατα που καλείται να αντιµετωπίσει ο προϋπολογισµός του 2020 εστίασε
την προσοχή του ο συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή Φραγκίσκος
Κουτεντάκης. Όπως είπε, ο προϋπολογισµός επιτυγχάνει τον δηµοσιονοµικό στόχο και είναι συµβατός µε
τις υποχρεώσεις της χώρας, αλλά συνιστάται επαγρύπνηση στο υπουργείο Οικονοµικών, διότι υπάρχουν
τρεις αβεβαιότητες: (α) τα προϋπολογισθέντα περιθώρια εσόδων από την επισκόπηση δαπανών και
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τρεις αβεβαιότητες: (α) τα προϋπολογισθέντα περιθώρια εσόδων από την επισκόπηση δαπανών και
εσόδων και τη µείωση των οροφών δαπανών των υπουργείων είναι µεγάλα –περίπου 500 εκατ. ευρώ, (β)
πρέπει να φανεί στην πράξη πώς θα αντιδράσουν οι φορολογούµενοι στην ενίσχυση των ηλεκτρονικών
συναλλαγών και (γ) η πρόβλεψη για ρυθµό ανάπτυξης 2,8% είναι διπλάσια από την ανάπτυξη της
ευρωζώνης. Ο κ. Κουτεντάκης υπογράµµισε ακόµα ότι «οι κίνδυνοι, όπως το υψηλό δηµόσιο χρέος, οι
ληξιπρόθεσµες οφειλές και η συρρίκνωση του ανθρώπινου κεφαλαίου, παραµένουν ορατοί».Τα
υπερπλεονάσµατα αχρείαστης λιτότητας
Για προϋπολογισµό «ρεαλιστικό και αναπτυξιακό» έκανε λόγο ο πρόεδρος του Κέντρου Προγραµµατισµού
και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας και επισήµανε: «Μετά από χρόνια, η
κυβέρνηση θέτει τους στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσµατα εντός των δεσµεύσεων µε τους πιστωτές,
αλλά δεν αναζητεί τα υπερπλεονάσµατα, τα οποία ήταν συνειδητή επιλογή της προηγούµενης
κυβέρνησης». Όπως σηµείωσε, την περίοδο 2016-2018 υπήρξε συνολική υπέρβαση των στόχων για τα
πρωτογενή πλεονάσµατα κατά 11,4 δισ. ευρώ. «Αυτή η επιπλέον λιτότητα δηλητηρίασε την οικονοµία και
δηµιούργησε 18,1 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσµων οφειλών των φορολογουµένων».
Απαντώντας στην κριτική αυτή, ο κ. Κουτεντάκης, που διετέλεσε Γενικός Γραµµατέας Δηµοσιονοµικής
Πολιτικής του υπουργείου Οικονοµικών την περίοδο 2015-2018, υποστήριξε ότι κανείς οικονοµολόγος δεν
θα επιδίωκε υπερπλεονάσµατα, αλλά η επίτευξή τους είχε τεράστια σηµασία για το χτίσιµο εµπιστοσύνης
µε τους Ευρωπαίους.
«Τα υπερπλεονάσµατα δεν βοήθησαν την ελληνική οικονοµία και οδήγησαν σε περαιτέρω δηµοσιονοµική
λιτότητα, περιορίζοντας αισθητά τους βαθµούς ελευθερίας», αντέτεινε από την πλευρά του ο καθηγητής
Οικονοµικών στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης και επικεφαλής της επιστηµονικής επιτροπής του ΟΕΕ
Διονύσης Χιόνης. Όπως ανέφερε, «το 2020 αποτελεί µια χρονιά εσωτερικών και εξωτερικών προκλήσεων.
Οι επενδύσεις αποτελούν τον κινητήριο µοχλό για την επίτευξη υψηλών ρυθµών µεγέθυνσης. Οι υψηλοί
ρυθµοί ανάπτυξης θα βοηθήσουν στην περαιτέρω µείωση του χρέους».
Για προϋπολογισµό µε θετικό κοινωνικό πρόσηµο µίλησε ο πρόεδρος του ΟΕΕ Κωνσταντίνος Κόλλιας,
τονίζοντας ότι «υλοποιεί µικρά, σταθερά και κατάλληλα δοµηµένα βήµατα ενίσχυσης των οικονοµικά
ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, αλλά και των κοινωνικών κατηγοριών, που σήκωσαν επί µία δεκαετία το
βάρος της δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Κυρίως, όµως, στηρίζει τη µεσαία τάξη, που είχε αρχίσει να
εξαφανίζεται στα χρόνια της κρίσης». H επιστηµονική επιτροπή του Οικονοµικού Επιµελητηρίου έχει
συντάξει αναλυτική µελέτη 63 σελίδων µε τις θέσεις του ΟΕΕ για τον κρατικό προϋπολογισµό του 2020.
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Ξεκινά διαπραγµατευτικός πυρετός για επενδύσεις µε τα κέρδη των οµολόγων
Στις Βρυξέλλες ο Σταϊκούρας - Το Μαξίµου επιδιώκει τη διευθέτηση του θέµατος ως τον Μάρτιο ώστε €1,3
δισ. ετησίως να πηγαίνουν σε συγκεκριµένες επενδύσεις

Μαραθώνιο διαβουλεύσεων, µε στόχο να µπορούν να αξιοποιούνται από το 2020 οι επιστροφές των
κερδών από τα ελληνικά  οµόλογα  για επενδύσεις, ξεκινά η κυβέρνηση. Η επιδίωξη του Μεγάρου
Μαξίµου και του οικονοµικού επιτελείου είναι να διευθετηθεί το θέµα έως τον Μάρτιο, ώστε να υπάρχει
επαρκής χρόνος για να διοχετευθούν τα χρήµατα (1,3 δισ. ευρώ ετησίως ή τουλάχιστον µέρος του ποσού
αυτού) σε συγκεκριµένες επενδύσεις, οι οποίες θα συµφωνηθούν µε τους ευρωπαϊκούς θεσµούς.

Ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας αναµένεται να θέσει το θέµα κατά τις συζητήσεις του
µε Ευρωπαίους αξιωµατούχους στο σηµερινό Eurogroup, το οποίο εκτιµάται ότι θα δώσει το «πράσινο
φως» για να επιστραφούν στη χώρα µας 767 εκατ. ευρώ από τα κέρδη των ελληνικών οµολόγων
(ANFAs και SMPs) και τον µηδενισµό της αύξησης επιτοκίου σε τµήµα του ευρωπαϊκού δανείου του 2ου
Μνηµονίου.

Ο κ. Σταϊκούρας είχε χθες συνάντηση γνωριµίας στις Βρυξέλλες µε τον νέο Επίτροπο Οικονοµικών
Υποθέσεων Πάολο Τζεντιλόνι και σήµερα έχει προγραµµατισµένη συνάντηση, στο περιθώριο του
Eurogroup, µε τον Ιρλανδό οµόλογό του Πασκάλ Ντόνοχιου, καθώς και µε αξιωµατούχους των
ευρωπαϊκών θεσµών. Την προσεχή Δευτέρα θα έχει την ευκαιρία να επανέλθει στο ζήτηµα στο περιθώριο
του ετήσιου Capital Link Forum στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, όπου θα δώσουν το «παρών»
εκπρόσωποι των θεσµών και των αγορών.

Η αλλαγή χρήσης των κερδών των οµολόγων, που σήµερα οδεύουν εξ ολοκλήρου στην εξυπηρέτηση του
χρέους, και η µείωση των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσµατα  θεωρείται βέβαιο ότι θα
περιλαµβάνονται επίσης στο µενού της πρώτης συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη µε
τη νέα πρόεδρο της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ. Όπως ανέφερε χθες η στήλη Bunker του ΝΜ, το τετ-α-τετ θα
πραγµατοποιηθεί στις 17 Δεκεµβρίου στη Φρανκφούρτη µε αφορµή το αποχαιρετιστήριο δείπνο προς τιµήν
του απερχόµενου µέλους του Εκτελεστικού Συµβουλίου της ΕΚΤ Μπενουά  Κερέ, που έπαιξε θετικό
πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαχείριση της ελληνικής κρίσης. Στο δείπνο θα µετάσχουν επίσης ο κ.
Σταϊκούρας και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

«Θέλουµε να αλλάξουµε τη χρήση των κερδών των οµολόγων, γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχει
µεγάλη αποεπένδυση. Με την κίνηση αυτή θα αυξηθεί η ανάπτυξη και θα βελτιωθεί η δυναµική του
χρέους», ανέφερε ο πρόεδρος του Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων (ΣΟΕ) καθηγητής Μιχάλης
Αργυρού σε χθεσινή εκδήλωση του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) µε θέµα τον κρατικό
προϋπολογισµό του 2020. «Θα θέλαµε να επιλέξουµε από µια ευρεία γκάµα δηµόσιων και ιδιωτικών
επενδύσεων µε µεγάλο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα», πρόσθεσε ο κ. Αργυρού, ο οποίος εκπροσωπεί τη
χώρα µας στις συνεδριάσεις του Euro Working Group.
 
«Η µεγάλη αγωνία είναι τι θα αποφασίσει το Eurogroup για  ANFAs και SMPs. Αν πετύχουµε να δοθούν
για επενδύσεις, θα είναι σηµαντικό βήµα για την ενίσχυση του ρυθµού ανάπτυξης. Χρειαζόµαστε
µεγάλους ρυθµούς ανάπτυξης την επόµενη δεκαετία, για να καλύψουµε την κρίση», ανέφερε στην ίδια
εκδήλωση ο καθηγητής στο Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών Παναγιώτης
Πετράκης.

Τα  στοιχήµατα  και οι αβεβαιότητες του προϋπολογισµού του 2020

Στην εκτίµηση ότι ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ θα επιτευχθεί το 2020 συµφώνησαν
οι οικονοµολόγοι που συµµετείχαν στην εκδήλωση του ΟΕΕ, τονίζοντας τα µεγάλα στοιχήµατα του νέου
προϋπολογισµού.
 
«Μετά από µια περίοδο παρατεταµένης κρίσης, µε εύθραυστο τραπεζικό σύστηµα, σε καθεστώς
αποεπένδυσης και µε σηµαντικό παραγωγικό κενό, ο Προϋπολογισµός εµπνέει αισιοδοξία. Η ελάφρυνση
της µεσαίας τάξης, η ανακούφιση των ευάλωτων οµάδων, τα κίνητρα για διεύρυνση της φορολογικής
βάσης, το αίσθηµα ανταποδοτικότητας των φόρων αποτελούν το µεγάλο στοίχηµα της κυβέρνησης»,
τόνισε ο κ. Αργυρού και πρόσθεσε: «Η κατανοµή των ελαφρύνσεων ήταν µια δύσκολη άσκηση. Η Ελλάδα
εξακολουθεί να έχει ισχυρές και επίµονες ανισότητες. Καταλήξαµε σε τέσσερις προτεραιότητες: να
ελαφρυνθούν εκείνοι που σήκωσαν το µεγαλύτερο βάρος της προσαρµογής, δηλαδή η µεσαία τάξη, να
ενισχυθούν οι πιο αδύναµοι οικονοµικά, να τονωθεί η φορολογική συµµόρφωση και να πάψει η πολιτεία
να τιµωρεί την οικονοµική επιτυχία».

https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/oikonomia/xekina-diapragmateftikos-piretos-gia-ependisis-me-ta-kerdi-ton-omologon/


https://www.newmoney.gr/

 Publication date: 04/12/2019 07:47

 Alexa ranking (Greece): 201

 https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/oikonomia/xekina-diapragmate...

Ο πρόεδρος του ΣΟΕ υπογράµµισε ότι ο προϋπολογισµός του 2020 συµβάλλει στη «µετάβαση από ένα
καθεστώς αναιµικής ανάπτυξης σε ένα καθεστώς υψηλότερης µακροχρόνιας ανάπτυξης», αλλά
διευκρίνισε ότι χρειάζονται πρόσθετες δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή, όπως ιδιωτικοποιήσεις,
αύξηση του ανταγωνισµού, επιστροφή της κανονικότητας στο τραπεζικό σύστηµα, ευελιξία στην αγορά
προϊόντων, διαφάνεια, αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς και βελτίωση της
Δικαιοσύνης και της Παιδείας. Δήλωσε δε αισιόδοξος ότι «για πρώτη φορά µεταπολιτευτικά υπάρχουν
όλες οι προϋποθέσεις για αλλαγή οικονοµικού υποδείγµατος στη χώρα» και ότι «στο τέλος της τετραετίας
η ελληνική κοινωνία θα έχει αποκοµίσει σηµαντικότατα κέρδη».

Στις αβεβαιότητες και τα προβλήµατα που καλείται να αντιµετωπίσει ο προϋπολογισµός του 2020 εστίασε
την προσοχή του ο συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή Φραγκίσκος
Κουτεντάκης.

Όπως είπε, ο προϋπολογισµός επιτυγχάνει τον δηµοσιονοµικό στόχο και είναι συµβατός µε τις
υποχρεώσεις της χώρας, αλλά συνιστάται επαγρύπνηση στο υπουργείο Οικονοµικών, διότι υπάρχουν
τρεις αβεβαιότητες: (α) τα προϋπολογισθέντα περιθώρια εσόδων από την επισκόπηση δαπανών και
εσόδων και τη µείωση των οροφών δαπανών των υπουργείων είναι µεγάλα –περίπου 500 εκατ. ευρώ, (β)
πρέπει να φανεί στην πράξη πώς θα αντιδράσουν οι φορολογούµενοι στην ενίσχυση των ηλεκτρονικών
συναλλαγών και (γ) η πρόβλεψη για ρυθµό ανάπτυξης 2,8% είναι διπλάσια από την ανάπτυξη της
ευρωζώνης. Ο κ. Κουτεντάκης υπογράµµισε ακόµα ότι «οι κίνδυνοι, όπως το υψηλό δηµόσιο χρέος, οι
ληξιπρόθεσµες οφειλές και η συρρίκνωση του ανθρώπινου κεφαλαίου, παραµένουν ορατοί».

Τα  υπερπλεονάσµατα  αχρείαστης λιτότητας

Για προϋπολογισµό «ρεαλιστικό και αναπτυξιακό» έκανε λόγο ο πρόεδρος του Κέντρου Προγραµµατισµού
και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας και επισήµανε: «Μετά από
χρόνια, η κυβέρνηση θέτει τους στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσµατα εντός των δεσµεύσεων µε
τους πιστωτές, αλλά δεν αναζητεί τα υπερπλεονάσµατα, τα οποία ήταν συνειδητή επιλογή της
προηγούµενης κυβέρνησης». Όπως σηµείωσε, την περίοδο 2016-2018 υπήρξε συνολική υπέρβαση των
στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσµατα κατά 11,4 δισ. ευρώ. «Αυτή η επιπλέον λιτότητα δηλητηρίασε
την οικονοµία και δηµιούργησε 18,1 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσµων οφειλών των φορολογουµένων».

Απαντώντας στην κριτική αυτή, ο κ. Κουτεντάκης, που διετέλεσε Γενικός Γραµµατέας Δηµοσιονοµικής
Πολιτικής του υπουργείου Οικονοµικών την περίοδο 2015-2018, υποστήριξε ότι κανείς οικονοµολόγος δεν
θα επιδίωκε υπερπλεονάσµατα, αλλά η επίτευξή τους είχε τεράστια σηµασία για το χτίσιµο εµπιστοσύνης
µε τους Ευρωπαίους.

«Τα υπερπλεονάσµατα δεν βοήθησαν την ελληνική οικονοµία και οδήγησαν σε περαιτέρω δηµοσιονοµική
λιτότητα, περιορίζοντας αισθητά τους βαθµούς ελευθερίας», αντέτεινε από την πλευρά του ο
καθηγητής Οικονοµικών στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης και επικεφαλής της επιστηµονικής
επιτροπής του ΟΕΕ Διονύσης Χιόνης. Όπως ανέφερε, «το 2020 αποτελεί µια χρονιά εσωτερικών και
εξωτερικών προκλήσεων. Οι επενδύσεις αποτελούν τον κινητήριο µοχλό για την επίτευξη υψηλών
ρυθµών µεγέθυνσης. Οι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης θα βοηθήσουν στην περαιτέρω µείωση του χρέους».

Για προϋπολογισµό µε θετικό κοινωνικό πρόσηµο µίλησε ο πρόεδρος του ΟΕΕ Κωνσταντίνος Κόλλιας,
τονίζοντας ότι «υλοποιεί µικρά, σταθερά και κατάλληλα δοµηµένα βήµατα ενίσχυσης των οικονοµικά
ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, αλλά και των κοινωνικών κατηγοριών, που σήκωσαν επί µία δεκαετία
το βάρος της δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Κυρίως, όµως, στηρίζει τη µεσαία τάξη, που είχε αρχίσει να
εξαφανίζεται στα χρόνια της κρίσης». H επιστηµονική επιτροπή του Οικονοµικού Επιµελητηρίου έχει
συντάξει αναλυτική µελέτη 63 σελίδων µε τις θέσεις του ΟΕΕ για τον κρατικό προϋπολογισµό του 2020.
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Διαπραγµατευτικός πυρετός έως τον Μάρτιο για τη χρηµατοδότηση
επενδύσεων µε τα κέρδη των οµολόγων

Μαραθώνιο διαβουλεύσεων, µε στόχο να µπορούν να αξιοποιούνται από το 2020 οι επιστροφές των
κερδών από τα ελληνικά οµόλογα για επενδύσεις, ξεκινά η κυβέρνηση. Η επιδίωξη του Μεγάρου Μαξίµου
και του οικονοµικού επιτελείου είναι να διευθετηθεί το θέµα έως τον Μάρτιο, ώστε να υπάρχει επαρκής
χρόνος για να διοχετευθούν τα χρήµατα (1,3 δισ. ευρώ ετησίως ή τουλάχιστον µέρος του ποσού αυτού) σε
συγκεκριµένες επενδύσεις, οι οποίες θα συµφωνηθούν µε τους ευρωπαϊκούς θεσµούς.

Ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας αναµένεται να θέσει το θέµα κατά τις συζητήσεις του µε
Ευρωπαίους αξιωµατούχους στο σηµερινό Eurogroup, το οποίο εκτιµάται ότι θα δώσει το «πράσινο φως»
για να επιστραφούν στη χώρα µας 767 εκατ. ευρώ από τα κέρδη των ελληνικών οµολόγων (ANFAs και
SMPs) και τον µηδενισµό της αύξησης επιτοκίου σε τµήµα του ευρωπαϊκού δανείου του 2ου Μνηµονίου. Ο
κ. Σταϊκούρας είχε χθες συνάντηση γνωριµίας στις Βρυξέλλες µε τον νέο Επίτροπο Οικονοµικών Υποθέσεων
Πάολο Τζεντιλόνι και σήµερα έχει προγραµµατισµένη συνάντηση, στο περιθώριο του Eurogroup, µε τον
Ιρλανδό οµόλογό του Πασκάλ Ντόνοχιου, καθώς και µε αξιωµατούχους των ευρωπαϊκών θεσµών. Την
προσεχή Δευτέρα θα έχει την ευκαιρία να επανέλθει στο ζήτηµα στο περιθώριο του ετήσιου Capital Link
Forum στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, όπου θα δώσουν το «παρών» εκπρόσωποι των θεσµών και
των αγορών.

Η αλλαγή χρήσης των κερδών των οµολόγων, που σήµερα οδεύουν εξ ολοκλήρου στην εξυπηρέτηση του
χρέους, και η µείωση των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσµατα θεωρείται βέβαιο ότι θα
περιλαµβάνονται επίσης στο µενού της πρώτης συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη µε
τη νέα πρόεδρο της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ. Όπως ανέφερε χθες η στήλη Bunker του ΝΜ, το τετ-α-τετ θα
πραγµατοποιηθεί στις 17 Δεκεµβρίου στη Φρανκφούρτη µε αφορµή το αποχαιρετιστήριο δείπνο προς τιµήν
του απερχόµενου µέλους του Εκτελεστικού Συµβουλίου της ΕΚΤ Μπενουά Κερέ, που έπαιξε θετικό
πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαχείριση της ελληνικής κρίσης. Στο δείπνο θα µετάσχουν επίσης ο κ.
Σταϊκούρας και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

«Θέλουµε να αλλάξουµε τη χρήση των κερδών των οµολόγων, γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχει µεγάλη
αποεπένδυση. Με την κίνηση αυτή θα αυξηθεί η ανάπτυξη και θα βελτιωθεί η δυναµική του χρέους»,
ανέφερε ο πρόεδρος του Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων (ΣΟΕ) καθηγητής Μιχάλης Αργυρού
σε χθεσινή εκδήλωση του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) µε θέµα τον κρατικό προϋπολογισµό
του 2020. «Θα θέλαµε να επιλέξουµε από µια ευρεία γκάµα δηµόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων µε µεγάλο
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα», πρόσθεσε ο κ. Αργυρού, ο οποίος εκπροσωπεί τη χώρα µας στις
συνεδριάσεις του Euro Working Group.

«Η µεγάλη αγωνία είναι τι θα αποφασίσει το Eurogroup για ANFAs και SMPs. Αν πετύχουµε να δοθούν για
επενδύσεις, θα είναι σηµαντικό βήµα για την ενίσχυση του ρυθµού ανάπτυξης. Χρειαζόµαστε µεγάλους
ρυθµούς ανάπτυξης την επόµενη δεκαετία, για να καλύψουµε την κρίση», ανέφερε στην ίδια εκδήλωση ο
καθηγητής στο Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών Παναγιώτης Πετράκης.

Τα  στοιχήµατα  και οι αβεβαιότητες του προϋπολογισµού του 2020

Στην εκτίµηση ότι ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ θα επιτευχθεί το 2020 συµφώνησαν
οι οικονοµολόγοι που συµµετείχαν στην εκδήλωση του ΟΕΕ, τονίζοντας τα µεγάλα στοιχήµατα του νέου
προϋπολογισµού.

«Μετά από µια περίοδο παρατεταµένης κρίσης, µε εύθραυστο τραπεζικό σύστηµα, σε καθεστώς
αποεπένδυσης και µε σηµαντικό παραγωγικό κενό, ο Προϋπολογισµός εµπνέει αισιοδοξία. Η ελάφρυνση της
µεσαίας τάξης, η ανακούφιση των ευάλωτων οµάδων, τα κίνητρα για διεύρυνση της φορολογικής βάσης,
το αίσθηµα ανταποδοτικότητας των φόρων αποτελούν το µεγάλο στοίχηµα της κυβέρνησης», τόνισε ο κ.
Αργυρού και πρόσθεσε: «Η κατανοµή των ελαφρύνσεων ήταν µια δύσκολη άσκηση. Η Ελλάδα εξακολουθεί
να έχει ισχυρές και επίµονες ανισότητες. Καταλήξαµε σε τέσσερις προτεραιότητες: να ελαφρυνθούν
εκείνοι που σήκωσαν το µεγαλύτερο βάρος της προσαρµογής, δηλαδή η µεσαία τάξη, να ενισχυθούν οι πιο
αδύναµοι οικονοµικά, να τονωθεί η φορολογική συµµόρφωση και να πάψει η πολιτεία να τιµωρεί την
οικονοµική επιτυχία».

Ο πρόεδρος του ΣΟΕ υπογράµµισε ότι ο προϋπολογισµός του 2020 συµβάλλει στη «µετάβαση από ένα
καθεστώς αναιµικής ανάπτυξης σε ένα καθεστώς υψηλότερης µακροχρόνιας ανάπτυξης», αλλά
διευκρίνισε ότι χρειάζονται πρόσθετες δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή, όπως ιδιωτικοποιήσεις,
αύξηση του ανταγωνισµού, επιστροφή της κανονικότητας στο τραπεζικό σύστηµα, ευελιξία στην αγορά
προϊόντων, διαφάνεια, αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς και βελτίωση της
Δικαιοσύνης και της Παιδείας. Δήλωσε δε αισιόδοξος ότι «για πρώτη φορά µεταπολιτευτικά υπάρχουν
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όλες οι προϋποθέσεις για αλλαγή οικονοµικού υποδείγµατος στη χώρα» και ότι «στο τέλος της τετραετίας
η ελληνική κοινωνία θα έχει αποκοµίσει σηµαντικότατα κέρδη».

Στις αβεβαιότητες και τα προβλήµατα που καλείται να αντιµετωπίσει ο προϋπολογισµός του 2020 εστίασε
την προσοχή του ο συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή Φραγκίσκος
Κουτεντάκης. Όπως είπε, ο προϋπολογισµός επιτυγχάνει τον δηµοσιονοµικό στόχο και είναι συµβατός µε
τις υποχρεώσεις της χώρας, αλλά συνιστάται επαγρύπνηση στο υπουργείο Οικονοµικών, διότι υπάρχουν
τρεις αβεβαιότητες: (α) τα προϋπολογισθέντα περιθώρια εσόδων από την επισκόπηση δαπανών και
εσόδων και τη µείωση των οροφών δαπανών των υπουργείων είναι µεγάλα –περίπου 500 εκατ. ευρώ, (β)
πρέπει να φανεί στην πράξη πώς θα αντιδράσουν οι φορολογούµενοι στην ενίσχυση των ηλεκτρονικών
συναλλαγών και (γ) η πρόβλεψη για ρυθµό ανάπτυξης 2,8% είναι διπλάσια από την ανάπτυξη της
ευρωζώνης. Ο κ. Κουτεντάκης υπογράµµισε ακόµα ότι «οι κίνδυνοι, όπως το υψηλό δηµόσιο χρέος, οι
ληξιπρόθεσµες οφειλές και η συρρίκνωση του ανθρώπινου κεφαλαίου, παραµένουν ορατοί».

Τα  υπερπλεονάσµατα  αχρείαστης λιτότητας

Για προϋπολογισµό «ρεαλιστικό και αναπτυξιακό» έκανε λόγο ο πρόεδρος του Κέντρου Προγραµµατισµού
και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας και επισήµανε: «Μετά από χρόνια, η
κυβέρνηση θέτει τους στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσµατα εντός των δεσµεύσεων µε τους πιστωτές,
αλλά δεν αναζητεί τα υπερπλεονάσµατα, τα οποία ήταν συνειδητή επιλογή της προηγούµενης
κυβέρνησης». Όπως σηµείωσε, την περίοδο 2016-2018 υπήρξε συνολική υπέρβαση των στόχων για τα
πρωτογενή πλεονάσµατα κατά 11,4 δισ. ευρώ. «Αυτή η επιπλέον λιτότητα δηλητηρίασε την οικονοµία και
δηµιούργησε 18,1 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσµων οφειλών των φορολογουµένων».

Απαντώντας στην κριτική αυτή, ο κ. Κουτεντάκης, που διετέλεσε Γενικός Γραµµατέας Δηµοσιονοµικής
Πολιτικής του υπουργείου Οικονοµικών την περίοδο 2015-2018, υποστήριξε ότι κανείς οικονοµολόγος δεν
θα επιδίωκε υπερπλεονάσµατα, αλλά η επίτευξή τους είχε τεράστια σηµασία για το χτίσιµο εµπιστοσύνης
µε τους Ευρωπαίους.

«Τα υπερπλεονάσµατα δεν βοήθησαν την ελληνική οικονοµία και οδήγησαν σε περαιτέρω δηµοσιονοµική
λιτότητα, περιορίζοντας αισθητά τους βαθµούς ελευθερίας», αντέτεινε από την πλευρά του ο καθηγητής
Οικονοµικών στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης και επικεφαλής της επιστηµονικής επιτροπής του ΟΕΕ
Διονύσης Χιόνης. Όπως ανέφερε, «το 2020 αποτελεί µια χρονιά εσωτερικών και εξωτερικών προκλήσεων.
Οι επενδύσεις αποτελούν τον κινητήριο µοχλό για την επίτευξη υψηλών ρυθµών µεγέθυνσης. Οι υψηλοί
ρυθµοί ανάπτυξης θα βοηθήσουν στην περαιτέρω µείωση του χρέους».

Για προϋπολογισµό µε θετικό κοινωνικό πρόσηµο µίλησε ο πρόεδρος του ΟΕΕ Κωνσταντίνος Κόλλιας,
τονίζοντας ότι «υλοποιεί µικρά, σταθερά και κατάλληλα δοµηµένα βήµατα ενίσχυσης των οικονοµικά
ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, αλλά και των κοινωνικών κατηγοριών, που σήκωσαν επί µία δεκαετία το
βάρος της δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Κυρίως, όµως, στηρίζει τη µεσαία τάξη, που είχε αρχίσει να
εξαφανίζεται στα χρόνια της κρίσης». H επιστηµονική επιτροπή του Οικονοµικού Επιµελητηρίου έχει
συντάξει αναλυτική µελέτη 63 σελίδων µε τις θέσεις του ΟΕΕ για τον κρατικό προϋπολογισµό του 2020.
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Διαπραγµατευτικός πυρετός έως τον Μάρτιο για τη χρηµατοδότηση
επενδύσεων µε τα κέρδη των οµολόγων

Ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας αναµένεται να θέσει το θέµα
κατά τις συζητήσεις του µε Ευρωπαίους αξιωµατούχους στο σηµερινό
Eurogroup

Μαραθώνιο διαβουλεύσεων, µε στόχο να µπορούν να αξιοποιούνται από το 2020 οι επιστροφές των
κερδών από τα ελληνικά οµόλογα για επενδύσεις, ξεκινά η κυβέρνηση. Η επιδίωξη του Μεγάρου Μαξίµου
και του οικονοµικού επιτελείου είναι να διευθετηθεί το θέµα έως τον Μάρτιο, ώστε να υπάρχει επαρκής
χρόνος για να διοχετευθούν τα χρήµατα (1,3 δισ. ευρώ ετησίως ή τουλάχιστον µέρος του ποσού αυτού) σε
συγκεκριµένες επενδύσεις, οι οποίες θα συµφωνηθούν µε τους ευρωπαϊκούς θεσµούς.

Ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας αναµένεται να θέσει το θέµα κατά τις συζητήσεις του µε
Ευρωπαίους αξιωµατούχους στο σηµερινό Eurogroup, το οποίο εκτιµάται ότι θα δώσει το «πράσινο φως»
για να επιστραφούν στη χώρα µας 767 εκατ. ευρώ από τα κέρδη των ελληνικών οµολόγων (ANFAs και
SMPs) και τον µηδενισµό της αύξησης επιτοκίου σε τµήµα του ευρωπαϊκού δανείου του 2ου Μνηµονίου. Ο
κ. Σταϊκούρας είχε χθες συνάντηση γνωριµίας στις Βρυξέλλες µε τον νέο Επίτροπο Οικονοµικών Υποθέσεων
Πάολο Τζεντιλόνι και σήµερα έχει προγραµµατισµένη συνάντηση, στο περιθώριο του Eurogroup, µε τον
Ιρλανδό οµόλογό του Πασκάλ Ντόνοχιου, καθώς και µε αξιωµατούχους των ευρωπαϊκών θεσµών. Την
προσεχή Δευτέρα θα έχει την ευκαιρία να επανέλθει στο ζήτηµα στο περιθώριο του ετήσιου Capital Link
Forum στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, όπου θα δώσουν το «παρών» εκπρόσωποι των θεσµών και
των αγορών.

Η αλλαγή χρήσης των κερδών των οµολόγων, που σήµερα οδεύουν εξ ολοκλήρου στην εξυπηρέτηση του
χρέους, και η µείωση των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσµατα θεωρείται βέβαιο ότι θα
περιλαµβάνονται επίσης στο µενού της πρώτης συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη µε
τη νέα πρόεδρο της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ. Όπως ανέφερε χθες η στήλη Bunker του ΝΜ, το τετ-α-τετ θα
πραγµατοποιηθεί στις 17 Δεκεµβρίου στη Φρανκφούρτη µε αφορµή το αποχαιρετιστήριο δείπνο προς τιµήν
του απερχόµενου µέλους του Εκτελεστικού Συµβουλίου της ΕΚΤ Μπενουά Κερέ, που έπαιξε θετικό
πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαχείριση της ελληνικής κρίσης. Στο δείπνο θα µετάσχουν επίσης ο κ.
Σταϊκούρας και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

«Θέλουµε να αλλάξουµε τη χρήση των κερδών των οµολόγων, γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχει µεγάλη
αποεπένδυση. Με την κίνηση αυτή θα αυξηθεί η ανάπτυξη και θα βελτιωθεί η δυναµική του χρέους»,
ανέφερε ο πρόεδρος του Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων (ΣΟΕ) καθηγητής Μιχάλης Αργυρού
σε χθεσινή εκδήλωση του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) µε θέµα τον κρατικό προϋπολογισµό
του 2020. «Θα θέλαµε να επιλέξουµε από µια ευρεία γκάµα δηµόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων µε µεγάλο
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα», πρόσθεσε ο κ. Αργυρού, ο οποίος εκπροσωπεί τη χώρα µας στις
συνεδριάσεις του Euro Working Group.

«Η µεγάλη αγωνία είναι τι θα αποφασίσει το Eurogroup για ANFAs και SMPs. Αν πετύχουµε να δοθούν για
επενδύσεις, θα είναι σηµαντικό βήµα για την ενίσχυση του ρυθµού ανάπτυξης. Χρειαζόµαστε µεγάλους
ρυθµούς ανάπτυξης την επόµενη δεκαετία, για να καλύψουµε την κρίση», ανέφερε στην ίδια εκδήλωση ο
καθηγητής στο Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών Παναγιώτης Πετράκης.

Τα  στοιχήµατα  και οι αβεβαιότητες του προϋπολογισµού του 2020

Στην εκτίµηση ότι ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ θα επιτευχθεί το 2020 συµφώνησαν
οι οικονοµολόγοι που συµµετείχαν στην εκδήλωση του ΟΕΕ, τονίζοντας τα µεγάλα στοιχήµατα του νέου
προϋπολογισµού.

«Μετά από µια περίοδο παρατεταµένης κρίσης, µε εύθραυστο τραπεζικό σύστηµα, σε καθεστώς
αποεπένδυσης και µε σηµαντικό παραγωγικό κενό, ο Προϋπολογισµός εµπνέει αισιοδοξία. Η ελάφρυνση της
µεσαίας τάξης, η ανακούφιση των ευάλωτων οµάδων, τα κίνητρα για διεύρυνση της φορολογικής βάσης,
το αίσθηµα ανταποδοτικότητας των φόρων αποτελούν το µεγάλο στοίχηµα της κυβέρνησης», τόνισε ο κ.
Αργυρού και πρόσθεσε: «Η κατανοµή των ελαφρύνσεων ήταν µια δύσκολη άσκηση. Η Ελλάδα εξακολουθεί
να έχει ισχυρές και επίµονες ανισότητες. Καταλήξαµε σε τέσσερις προτεραιότητες: να ελαφρυνθούν
εκείνοι που σήκωσαν το µεγαλύτερο βάρος της προσαρµογής, δηλαδή η µεσαία τάξη, να ενισχυθούν οι πιο
αδύναµοι οικονοµικά, να τονωθεί η φορολογική συµµόρφωση και να πάψει η πολιτεία να τιµωρεί την
οικονοµική επιτυχία».
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Ο πρόεδρος του ΣΟΕ υπογράµµισε ότι ο προϋπολογισµός του 2020 συµβάλλει στη «µετάβαση από ένα
καθεστώς αναιµικής ανάπτυξης σε ένα καθεστώς υψηλότερης µακροχρόνιας ανάπτυξης», αλλά
διευκρίνισε ότι χρειάζονται πρόσθετες δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή, όπως ιδιωτικοποιήσεις,
αύξηση του ανταγωνισµού, επιστροφή της κανονικότητας στο τραπεζικό σύστηµα, ευελιξία στην αγορά
προϊόντων, διαφάνεια, αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς και βελτίωση της
Δικαιοσύνης και της Παιδείας. Δήλωσε δε αισιόδοξος ότι «για πρώτη φορά µεταπολιτευτικά υπάρχουν
όλες οι προϋποθέσεις για αλλαγή οικονοµικού υποδείγµατος στη χώρα» και ότι «στο τέλος της τετραετίας
η ελληνική κοινωνία θα έχει αποκοµίσει σηµαντικότατα κέρδη».

Στις αβεβαιότητες και τα προβλήµατα που καλείται να αντιµετωπίσει ο προϋπολογισµός του 2020 εστίασε
την προσοχή του ο συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή Φραγκίσκος
Κουτεντάκης. Όπως είπε, ο προϋπολογισµός επιτυγχάνει τον δηµοσιονοµικό στόχο και είναι συµβατός µε
τις υποχρεώσεις της χώρας, αλλά συνιστάται επαγρύπνηση στο υπουργείο Οικονοµικών, διότι υπάρχουν
τρεις αβεβαιότητες: (α) τα προϋπολογισθέντα περιθώρια εσόδων από την επισκόπηση δαπανών και
εσόδων και τη µείωση των οροφών δαπανών των υπουργείων είναι µεγάλα –περίπου 500 εκατ. ευρώ, (β)
πρέπει να φανεί στην πράξη πώς θα αντιδράσουν οι φορολογούµενοι στην ενίσχυση των ηλεκτρονικών
συναλλαγών και (γ) η πρόβλεψη για ρυθµό ανάπτυξης 2,8% είναι διπλάσια από την ανάπτυξη της
ευρωζώνης. Ο κ. Κουτεντάκης υπογράµµισε ακόµα ότι «οι κίνδυνοι, όπως το υψηλό δηµόσιο χρέος, οι
ληξιπρόθεσµες οφειλές και η συρρίκνωση του ανθρώπινου κεφαλαίου, παραµένουν ορατοί».

Τα  υπερπλεονάσµατα  αχρείαστης λιτότητας

Για προϋπολογισµό «ρεαλιστικό και αναπτυξιακό» έκανε λόγο ο πρόεδρος του Κέντρου Προγραµµατισµού
και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας και επισήµανε: «Μετά από χρόνια, η
κυβέρνηση θέτει τους στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσµατα εντός των δεσµεύσεων µε τους πιστωτές,
αλλά δεν αναζητεί τα υπερπλεονάσµατα, τα οποία ήταν συνειδητή επιλογή της προηγούµενης
κυβέρνησης». Όπως σηµείωσε, την περίοδο 2016-2018 υπήρξε συνολική υπέρβαση των στόχων για τα
πρωτογενή πλεονάσµατα κατά 11,4 δισ. ευρώ. «Αυτή η επιπλέον λιτότητα δηλητηρίασε την οικονοµία και
δηµιούργησε 18,1 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσµων οφειλών των φορολογουµένων».

Απαντώντας στην κριτική αυτή, ο κ. Κουτεντάκης, που διετέλεσε Γενικός Γραµµατέας Δηµοσιονοµικής
Πολιτικής του υπουργείου Οικονοµικών την περίοδο 2015-2018, υποστήριξε ότι κανείς οικονοµολόγος δεν
θα επιδίωκε υπερπλεονάσµατα, αλλά η επίτευξή τους είχε τεράστια σηµασία για το χτίσιµο εµπιστοσύνης
µε τους Ευρωπαίους.

«Τα υπερπλεονάσµατα δεν βοήθησαν την ελληνική οικονοµία και οδήγησαν σε περαιτέρω δηµοσιονοµική
λιτότητα, περιορίζοντας αισθητά τους βαθµούς ελευθερίας», αντέτεινε από την πλευρά του ο καθηγητής
Οικονοµικών στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης και επικεφαλής της επιστηµονικής επιτροπής του ΟΕΕ
Διονύσης Χιόνης. Όπως ανέφερε, «το 2020 αποτελεί µια χρονιά εσωτερικών και εξωτερικών προκλήσεων.
Οι επενδύσεις αποτελούν τον κινητήριο µοχλό για την επίτευξη υψηλών ρυθµών µεγέθυνσης. Οι υψηλοί
ρυθµοί ανάπτυξης θα βοηθήσουν στην περαιτέρω µείωση του χρέους».

Για προϋπολογισµό µε θετικό κοινωνικό πρόσηµο µίλησε ο πρόεδρος του ΟΕΕ Κωνσταντίνος Κόλλιας,
τονίζοντας ότι «υλοποιεί µικρά, σταθερά και κατάλληλα δοµηµένα βήµατα ενίσχυσης των οικονοµικά
ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, αλλά και των κοινωνικών κατηγοριών, που σήκωσαν επί µία δεκαετία το
βάρος της δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Κυρίως, όµως, στηρίζει τη µεσαία τάξη, που είχε αρχίσει να
εξαφανίζεται στα χρόνια της κρίσης». H επιστηµονική επιτροπή του Οικονοµικού Επιµελητηρίου έχει
συντάξει αναλυτική µελέτη 63 σελίδων µε τις θέσεις του ΟΕΕ για τον κρατικό προϋπολογισµό του 2020.
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IN BRIEF

Targeting stronger growth
and more tax cuts in 2020
Greece is confident of strong economic
growth next year Finance Minister Christos
Staikouras said yesterday promising further

tax cuts and more investment in 2020
Greece is returning to normality and that

is being recognized domestically and internationally

Staikouras said during an economic

conference The minister noted that
Athens and its international lenders have
agreed that there is fiscal room of 1.2 billion
euros for further tax relief next year Greek
central bank governor Yannis Stournaras
told the conference that despite adverse
economic conditions Greece could
achieve growth of 2.4-2.5 percent when in

the eurozone growth is projected at around
1 percent next year Stournaras said he believed

the European Central Bank's new
President Christine Lagarde who served as

managing director of the International

Monetary Fund during the Greek crisis
would support the country Lagarde is

very experienced knows very well what
happened in Greece and I believe she
will stand by Greece as did Mario Draghi
he said Reuters

Generali eyes Metlife's
activities in Greece
LONDON Reuters Italian insurer Assicu
razioni Generali has held talks with US rival
MetLife Inc to buy the bulk of its European
assets but discussions have stalled due to
differences over price four sources told
Reuters Generali which ranks as Europe's
third biggest insurer first approached
MetLife earlier this year offering to take on
most of its underperforming European business

whose adjusted earnings slipped 4
percent in the third quarter the sources
said But talks dragged on for more than six
months and were hampered by manage

can-Hellenic
t of Commerce

US interest Energy innovation entrepreneurship shipping and tourism are the
sectors that enhance American interest in the Greek economy US Ambassador in
Athens Geoffrey Pyatt said yesterday at the 30th Annual Greek Economic Summit
by the American-Hellenic Chamber of Commerce The summit concludes today

ment changes at MetLife they said The US

insurer runs the bulk of its European assets
out of Ireland where its main subsidiary has

operations in 11 countries including Britain
Italy Spain and France MetLife controls
three other subsidiaries active in Europe and
known as MetLife Europe Insurance MetLife
Greece SA and MetLife TUnZiR in Poland
The sources said Generali had carried out
due diligence on all the divisions aiming to
buy most of the operations including activities

in Greece and Poland

InvestGR Forum 2020 The Ministry of
Foreign Affairs has joined the Representation

of the European Commission in Greece
the Ministry of Development and Investments

and the Hellenic Federation of Enterprises

SEV in lending its auspices to the
3rd InvestGR Forum 2020 Greece is Back
The forum organized for the third consecutive

year by Public Affairs Networks will
take place on June 4 2020 at the Hilton Ho¬

tel in Athens and will discuss the highly relevant

issue of foreign investment in Greece

Turkish inflation Turkey's annual consumer

price index rose less than expected to
10.56 percent in November increasing the
chances of a sizable rate cut by the central
bank next week even as inflation rebounded
from a near three-year low Inflation surged
last year as Turkey's currency crisis which almost

halved the value of the lira at one point
sent the cost of imports soaring It has since
fallen as the economy showed signs of recovery

and eased to 8.55 percent in October its
lowest since December 2016 Reuters

Turkey-refinery The Turkish wealth
fund will invest around 10 billion for the
construction of a petrochemical refinery in
southern Turkey the state-run Anadolu
news agency said yesterday in a move it
said was aimed at alleviating the country's
trade deficit Reuters
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Is Συνεργασία
NYSE

Κύριοι ΧορηγοίGreece is Back
Monday December 9 2019
The Metropolitan Club One East 60th St New York City

Greece Is Back 21st Annual Capital Link Invest In Greece Forum

Cltl J TEN LTD

Για 21η συνεχόμενη χρονιά το ιδιαίτερα σημαντικό για την Ελληνική Οικονομία Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum
ανοίγει τις πόρτες του στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 συγκεντρώνοντας παραδοσιακά περισσότερα από 1,000
κορυφαία στελέχη εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού και επενδυτικού κόσμου και φέρνοντας σε επαφή πλήθος
διεθνών επιχειρηματιών επενδυτών τραπεζικών στελεχών τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωματούχων από την Ελλάδα την Ευρώπη
και την Αμερική Το Συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και μεγάλες διεθνείς
επενδυτικές τράπεζες

Με μια νέα κυβέρνηση με ξεκάθαρη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και λαϊκή εντολή σε συνδυασμό με μια σαφή ρεαλιστική και φιλική προς
τις επιχειρήσεις στρατηγική η Ελλάδα αναμένεται να ξεκινήσει μια σταθερή πορεία ανάπτυξης Οι επενδύσεις προερχόμενες από
επιχειρηματίες του εξωτερικού είναι κρίσιμης σημασίας για την επανέναρξη της οικονομίας Με ένα αποδεδειγμένο ιστορικό και ευρεία
αποδοχή στις επιχειρηματικές οικονομικές και επενδυτικές κοινότητες το Συνέδριο της Capital Link πραγματοποιείται στην τέλεια
χρονική στιγμή για να μεταδώσει το σωστό μήνυμα σε ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα στοχευμένο κοινό να ενισχύσει το ενδιαφέρον και την
εμπιστοσύνη των επενδυτών και να βοηθήσει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων Η Ελληνική Αντιπροσωπεία απαρτίζεται από
υψηλόβαθμα στελέχη της νέας Κυβέρνησης καθώς και από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους επιχειρηματίες της
αγοράς οι οποίοι θα παρουσιάσουν στους Αμερικάνους Επενδυτές τις εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην Ελληνική
Οικονομία καθώς και τις ευκαιρίες του μέλλοντος Στο Συνέδριο επίσης θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμα στελέχη από τις μεγαλύτερες
επενδυτικές Τράπεζες οι οποίες υποστηρίζουν το Συνέδριο καθώς και άλλοι εμπειρογνώμονες της αγοράς Παράλληλα με τις
κύριες ενότητες θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από κατ ιδίαν συναντήσεις 1x1 meetings μεταξύ των επενδυτών των
διευθυντών των εταιρειών που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο και των κυβερνητικών εκπροσώπων

Το Συνέδριο κλείνει με επίσημο δείπνο του οποίου κεντρικός ομιλητής είναι ο Αξιότιμος Wilbur Ross Secretary of Commerce
• U.S Department of Commerce που θα προλογίσει τον κ John Paulson President and Portfolio Manager of Paulson Co
Inc που θα τιμηθεί με το 2019 Capital Link Hellenic Leadership Award για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει το μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους Επενδυτές
μέσω τηλεοπτικού μηνύματος Το Συνέδριο ανοίγει ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κ Χάρης

Λαλάκος

Επτά Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι
• ο κ Χρήστος Σταικούρας Υπουργός Οικονομικών είναι ο Κεντρικός Ομιλητής των πρωινών ενοτήτων ο κ Άδωνις
Γεωργιάδης Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι ο Κεντρικός Ομιλητής του Γεύματος ο κ Γιάννης Πλακιωτάκης
Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ο κ Χάρης Θεοχάρης Υπουργός Τουρισμού ο κ Γεράσιμος Θωμάς Υφυπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο κ Γιάννης Τσακίρης Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ο κ Γιώργος Ζαββός Υφυπουργός
Οικονομικών αρμόδιος για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Πέντε Μεγάλες Διεθνείς τράπεζες ΑΧΙΑ Ventures BNP Paribas Citi Goldman Sachs International Nomura International

Τέσσερις Ελληνικές Συστημικές Τράπεζίς Alpha Bank κ Βασίλειος Ψάλτης CEO Alpha Bank κ Θεόδωρος
Αθανασόπουλος Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale Banking Eurobank κ Γιώργος Ζανιάς Chairman
• Eurobank κ Κωνσταντίνος Βασιλείου Deputy CEO Head of Group Corporate Investment Banking National Bank of Greece

κ Παύλος Μυλωνάς CEO National Bank of Greece κ Βασίλης Κώτσηρας Head of Capital Markets and Structured Finance
Piraeus Bank κ Χρήστος Μεγάλου CEO Piraeus Bank κ Ηλίας Λεκκός Chief Economist Director Piraeus Bank κα
Ελένη Βρεττού Executive General Manager Corporate Investment Banking Piraeus Real Estate κ Γιώργος Κορμός CEO

Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισμούς κ Francesco Drudi Principal Adviser
European Central Bank κ Paul Kutos Head of Unit Economies of the Member States I Greece Directorate General for Economic

Financial Affairs ECFIN European Commission Dr Martin Czurda CEO Hellenic Financial Stability Fund κ Riccardo
Lambiris CEO Hellenic Republic Asset Development Fund κ Γεώργιος Πιτσιλής Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

κ Δημήτριος Τσάκωνας Chief Executive Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους

Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές
CVC Capital Partners DEÇA Investments Elikonos Capital Partners EOS Capital Partners HIP Blackstone Group Intrum Hellas

Orilina Properties REIC Paulson Co PIMCO Trastor REIC

Επικεφαλείς Ελληνικών και Αμερικανικών Εταιρειών
Εκπρόσωποι Εταιρειών και Οργανισμών
Aegean Airlines Athens Water Supply Sewage Company EYDAP AVIS Greece Bernitsas Law Firm Eldorado Gold EY Grant
Thornton Grifon Capital Advisors FORTRESS Hellenic Petroleum Lambadarios Law Firm Lamda Development Machas
Partners Law Firm Masouros Partners Law Firm Milbank LLP Mytilineos New York Community Bank NN Hellas Oliver Wyman

OPAP Piraeus Real Estate Potamitis Vekris Prodea Investments Public Power Corporation of Greece Reed Smith Saplegal
A.S Papadimitriou Partners Law Firm Shaner Hotel Group TEMES S.A Titan Cement Group Värde Global Real Estate Zepos

Yannopoulos Law Firm Zeus Group

Global Shipping Companies Eurodry Euroseas Tsakos Energy Navigationirm
Χορηγός Επικοινωνίας j£ KATHIMERINI

Για τη συμμετοχή στο Συνέδρια είναι απαραίτητη η εγγραφή στο http://forums.capil:a!linkxam/greece/2019
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε κα Ολγα Μπορνόζη Managing Director οία obornozi@capitallinkxom f 1 212 661-7566 Νέα Υάρκη
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Eurogroup Πράσινο στην
εκταμίευση των 767.000.000€

Τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων θα fci ν 0
κατευθυνθούν στο χρέος Συζητηθείς για ν Ι

να αγιοποιούνται μελλοντικά σε επενδύσεις f m ÈL ι JËÈm

Συνομιλία τον Χρ Σταϊχονρα με τον γερμανόομόλογο τον Ολ Σολτς στη διάρκεια

τον χθεσινού Eurogroup

Την
έγκριση του για

να εκταμιευθούν τα
767.000.000 ευρώ
από τα κέρδη των ελληνικών

ομολόγων
έδωσε χθες το Eurogroup Το
πράσινο φως των υπουργών Οικονομικών

της ευρωζώνης δόθηκε
επί τη βάσει της θετικής 4ης

έκθεσης μεταμνημονιακής εποπτείας

που συνέταξε η Κομισιόν
Πλέον η εκταμίευση θα πρέπει
να εγκριθεί από έξι Κοινοβούλια
της ευρωζώνης μεταξύ των οποίων

και το γερμανικό ώστε ο Ευρωπαϊκός

Μηχανισμός Σταθερότητας
ESM να λάβει την τελική

τυπική απόφαση για την αποδέσμευση

των χρημάτων πιθανότατα

στις αρχές Ιανουαρίου
Η ελληνική πλευρά πέτυχε

τον στόχο της η εν λόγω απόφαση
να μην έχει αστερίσκους εν

αντιθέσει με το προηγούμενο πακέτο

δόσεων που ενεργοποιήθηκε
την άνοιξη Δηλαδή έγινε

εφικτό να θεωρηθούν επιτυχείς
όλοι οι στόχοι που έχουν τεθεί
από τους δανειστές Την προηγούμενη

φορά χρειάστηκε νέα
αξιολόγηση από την Κομισιόν
που να αποδεικνύει ότι έκλεισε
μία σειρά εκκρεμοτήτων προκειμένου

να συνεδριάσει ο ESM για
τη δόση

Το θετικό κλίμα για την έκθε¬

ση είχε φανεί από τις δηλώσεις
στις οποίες προχώρησαν οι εκπρόσωποι

των θεσμών εισερχόμενοι
στη σύνοδο

0 αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής Βάλντις Ντο
μπρόφσκις ανέφερε πως στην
έκθεση συνολικά βλέπουμε θετικές

εξελίξεις σε όρους εφαρμογής
των μεταρρυθμιστικών στόχων

και επίτευξης των δημοσιονομικών

στόχων που έχουν
τεθεί αν και τόνισε ότι είναι

σημαντικό να συνεχιστεί το
momentum των μεταρρυθμίσεων
στην Ελλάδα 0 επικεφαλής του
Eurogroup Μάριο Σεντένο ανέφερε

Η έκθεση της Κομισιόν είναι

αρκετά θετική βλέπουμε καλά

σημάδια

Νέα παρέμβαση
Τα 767.000.000 ευρώ θα

χρησιμοποιηθούν

για την αποπληρωμή

του χρέους καθώς η συζήτηση

για την αξιοποίηση των
κερδών των ομολόγων σε επενδύσεις

αφορά τις επόμενες δόσεις

ύψους 1 3 δισ ευρώ ετησίως
που θα εκταμιευθούν από τα

μέσα του 2020 έως τα μέσα του
2022

Την προσεχή Δευτέρα ο κ
Σταϊκούρας θα έχει την ευκαιρία
να επανέλθει στο ζήτημα στο περιθώριο

του ετήσιου Capital Link

Forum στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης όπου θα δώσουν
το παρών εκπρόσωποι των θεσμών

και των αγορών
Η αλλαγή χρήσης των κερδών

των ομολόγων που σήμερα
οδεύουν εξ ολοκλήρου στην

εξυπηρέτηση του χρέους και η
μείωση των στόχων για τα πρωτογενή

πλεονάσματα θεωρείται
βέβαιο ότι θα περιλαμβάνονται
επίσης στο μενού της πρώτης

συνάντησης του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη με τη

νέα πρόεδρο της ΕΚΤ Κριστίν Λα
γκάρντ

Την ίδια ώρα η Ελλάδα κατάφερε

ακόμη μία φορά να επιβεβαιώσει

την παρουσία της στο

κλαμπ των χωρών με αρνητικά
επιτόκια Το επιτόκιο σε χθεσινή
δημοπρασία εξάμηνων έντοκων
γραμματίων σημείωσε πτώση σε
αρνητικά επίπεδα για πρώτη φορά

στην ιστορία και στο 0,02°/ο
με την έκδοση να καλύπτεται κατά

2,11 φορές 0 ΟΔΔΗΧ άντλησε
812.500.000 ευρώ και οι προσφορές

διαμορφώθηκαν στο 1,32
δισ ευρώ ακολουθώντας έτσι τα
βήματα των εντόκων τριών μηνών

τα οποία μάλιστα δύο φορές
το τελευταίο δίμηνο στις 6 Νοεμβρίου

και τις 9 Οκτωβρίου είδαν

το επιτόκιό τους να βυθίζεται
στα αρνητικά κατά τις δημοπρασίες

του ΟΔΔΗΧ στο 0,08
στην πιο πρόσφατη
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8η Συνεδρίαση Επιτροπή Παρακολούθηση Προγράμματος

Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020 Την Τετάρτη
1 1 Δεκεμβρίου 201 9 θα πραγματοποιηθεί στο Βραχάτι

Κορινθίαε η 8η συνεδρίαση ms Επιτροπήε Παρακολούθη
ons ΕΠΠΑ του Προγράμματοε Αγροτικήε Ανάπτυξηε ΠΑΑ
2014-2020 στο ξενοδοχείο Alkyon oris 10 π μ υπό την
προεδρία του γενικού γραμματέα Αγροτικήε Πολιτική
Διαχείρισηε Κοινοτικών Πόρων Κωνσταντίνου Μπαγινέτα
Τα μέλη Tns Επιτροπήε Παρακολούθησηε θα ενημερωθούν
σχετικά με την πορεία υλοποίησηε του ΠΑΑ 2014-2020
Tis ενέργειεε δικτύωσηε και δημοσιότηταε του ΠΑΑ 201 4
2020 οι οποίεε στοχεύουν στην ευρεία ενημέρωση των
δυνητικών δικαιούχων καθώε και τη διάχυση των πληροφοριών

για το πρόγραμμα και την αύξηση Tns συμμετοχή
των εμπλεκόμενων φορέων η οποία έγκειται στην πορεία
για την έκδοση του κανονιστικού πλαισίου σε επίπεδο EE
Ο φάκελοε Tns 8ns Επιτροπήε Παρακολούθησηε ΠΑΑ
2014-2020 συμπεριλαμβανομένηε και Tns ημερήσιαε δι
άταξηε Tns συνεδρίασηε έχει αναρτηθεί στην ιστοσελί
δα του Προγράμματοε http://www.agrotikianaptixi.gr
el/synedriaseis καθώε και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
ΔΙΑΥΛΟΣ για τα μέλη ms EniTponns Παρακολούθησηε

2 1st Annual Capital Link Invest in Greece Forum
•Greece is Back Η Capital Link διοργανώνει το 21 st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum Greece is
Back τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 201 9 στο Metropolitan
Club ms Néas Υόρκηε Πρόκειται για ένα διεθνέε συνέδριο

για την Ελλάδα που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη
σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο ms Néas Υόρκηε

και μεγάλεε διεθνείε εηενδυτικέε τράπεζεε Ελληνική αντιπροσωπεία

απαρτίζεται από υψηλόβαθμα στελέχη Tns κυ
Bépvnons καθώε και από tous μεγαλύτερουε και σημαντι
κότερουε επιχειρηματίεε Tns αγοράε οι οποίοι θα παρουσιάσουν

CTOus αμερικανούε επενδυτέε Tis εξελίξειε και
Tis μεταρρυθμίσει που αφορούν την ελληνική οικονομία
καθώε και τιε ευκαιρίεε του μέλλοντοε Παράλληλα με Tis

κύριεε ενότητεε θα πραγματοποιηθεί μια σειρά από κατ
ιδίαν συναντήσειε 1x1 meeting8 μεταξύ των επενδυτών
και των διοικήσεων των εταιρειών που θα συμμετάσχουν
στο συνέδριο και των κυβερνητικών εκπροσώπων Για τη
συμμετοχή στο συνέδριο είναι απαραίτητη η εγγραφή στο
http://forum8.capitallink.com/greece/2019

Φόρουμ Κύπρου Ελλάδα με θέμα τα επενδυτικά
ταμεία και τη ναυτιλία
Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και
το υπουργείο Ενέργειαε Εμπορίου και Βιομηχανίαε Κύπρου

σε συνεργασία με την Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων
Ελλάδοε διοργανώνουν στιε 10 Δεκεμβρίου 2019

στιε 1 7.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΒΕΑ Ακαδη
μίαε 7 επενδυτικό φόρουμ με θέμα Επενδυτικά ταμεία
και ναυτιλία Συνεργασία για το μέλλον μαβ Στόχοε ms
εκδήλωσηε είναι η ενημέρωση των ελλήνων επιχειρηματιών

για τιε προοπτικέε και Tis δυνατότητεε που παρουσιάζει
η συνεργασία με ανάλογεε επιχειρήσειε από την Κύπρο

σε θέματα επενδυτικών ταμείων και ναυτιλίαβ
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Βαλίτσες για Νέα Υόρκη από τους CEO`s των τραπεζών, η ρουκέτα Στουρνάρα για κεφάλαια και
αναβαλλόµενο, έως τις 20 Δεκεµβρίου το deal της Eurobank και γιατί τα γήπεδα θα γεµίσουν µε Πίου.

Πτήσεις για  Νέα  Υόρκη

Πτήσεις για  Νέα  Υόρκη

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών πετούν για την Νέα Υόρκη προκειμένου να
παραστούν στο συνέδριο που διοργανώνει την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου η Capital Link… Η στήλη
πληροφορείται ότι ήδη κάποιοι βρίσκονται εν πτήση… Το συνέδριο αναμένεται φέτος να έχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον καθώς η Ελλάδα έχει νέα κυβέρνηση, περισσότερο φιλοεπενδυτική και ο τίτλος είναι
ενδεικτικός: «Invest in Greece».

Ποιος πιέζει τον Παύλο να  πάρει την Praxia;

Ποιος πιέζει τον Παύλο να  πάρει την Praxia;

Αφόρητη πίεση, πληροφορούμαι ότι ασκείται από συγκεκριμένο κέντρο αποφάσεων στον διευθύνοντα
σύµβουλο της Εθνικής Τράπεζας Παύλο Μυλωνά για να εξαγοράσει την Praxia Bank…

Η στήλη πληροφορείται ότι οι CEO`s των Eurobank, Alpha Bank και Πειραιώς  αρνήθηκαν ευγενικά στην
πρόταση.  Η πίεση στον Παύλο – ο οποίος έφυγε εχθές για την Νέα Υόρκη και τηρεί σιγή ιχθύος για το θέµα
– από τον… παράγοντα συνεχίζεται µετά µανίας…

«Ρουκέτα» Στουρνάρα  για  κεφάλαια  και αναβαλλόµενο

«Ρουκέτα» Στουρνάρα  για  κεφάλαια  και αναβαλλόµενο

Η έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος έχει μια σειρά από
προειδοποιήσεις για τις τράπεζες… Ο διοικητής Γιάννης Στουρνάρας συστήνει στους τραπεζίτες να
λάβουν προληπτικά μέτρα κεφαλαιακής ενίσχυσης για να μην βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων από το
αποτέλεσµα των επικείµενων stress tests…

Επίσης, βγάζει την είδηση ότι η ΤτΕ έχει συστήσει ομάδα που επεξεργάζεται βελτιώσεις και τροποποιήσεις
του σχεδίου Στουρνάρα για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων… Σας υπενθυμίζω ότι το σχέδιο
Στουρνάρα έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του μεγάλου αναβαλλόμενου φόρου που έχουν οι τράπεζες
στα εποπτικά τους κεφάλαια…

Βέβαια, δεν έγινε αποδεικτό – στις ανεπίσημες συζητήσεις – από την Κομισιόν και η κυβέρνηση το έχει
παγώσει…

Έως τις 20 Δεκεµβρίου το deal της Eurobank

Έως τις 20 Δεκεµβρίου το deal της Eurobank

Πληροφορούμαι ότι στην Eurobank όλα είναι under control – όπως μου είπαν επί λέξη – όσον αφορά το deal
για το project Cairo και την πώληση της εταιρείας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων FPS… και
αναμένεται να ανακοινωθεί ο προτιμητέος επενδυτής – το σχήμα doValue/Fortress – έως στις 20
Δεκεµβρίου…

Κοντά  στο 6,4% το επιτόκιο του ευρωοµολόγου της Ελλάκτωρ

Κοντά  στο 6,4% το επιτόκιο του ευρωοµολόγου της Ελλάκτωρ

Μεγάλη ζήτηση 1,2 δις ευρώ από τους επενδυτές για το ευρωομόλογο ύψους 600 εκατ ευρώ της
Ελλάκτωρ. Βέβαια, το επιτόκιο που κλειδώνει κοντά στο 6,4% είναι κάπως τσιμπημένο αλλά δικαιολογείται
από το γεγονός ότι τα 2/3 της έκδοσης καλύφθηκαν από ξένους επενδυτές…

Αυτό αποτελεί σημαντική διαφορά καθώς η διοίκηση Καλλιτσάντση δεν προτίμησε την εύκολη οδό της
προσέλκυσης ελληνικών-φίλιων κεφαλαίων… αλλά τους ξένους επενδυτές με στόχο την διεθνοποίηση της
µετοχικής βάσης της εταιρείας.
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Δεν ισιώνει µε τίποτα  το ΧΑ

Δεν ισιώνει µε τίποτα  το ΧΑ

Με σημαντική πτώση 3,07% έκλεισε εχθές ο Τραπεζικός Δείκτης στο χρηματιστήριο συμπαρασύροντας και
τον Γενικό, ο οποίος σημείωσε πτώση 1,14%. Το διεθνές κλίμα δεν βοηθά αλλά τα προβλήματα των
τραπεζών βγαίνουν στο προσκήνιο…

Τροπολογία-έκπληξη…

Τροπολογία-έκπληξη…

Στο 22% από 45% μειώνεται ο φόρος για τις μεταγραφές αθλητών μετά την τροπολογία που κατατέθηκε
χθες το βράδυ στην Βουλή στο πλαίσιο του φορολογικού νομοσχεδίου… Ετοιμαστείτε θα γεμίσουν τα
γήπεδα µε Πίου…

  Στην BC Partners η WIND;  

  Στην BC Partners η WIND;  

Στις 7 Σεπτεµβρίου ο  managing partner της εταιρείας, Νίκος Σταθόπουλος, µιλώντας στο mononews.gr
και στον Γιώργο Μανέττα, είχε επισηµάνει  πως θα υπάρξουν επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα τα
επόµενα χρόνια, µετά και την έλευση στην εξουσία της νέας κυβέρνησης, η οποία εµφανίζεται φιλική στην
επιχειρηµατικότητα και υπογράµµισε το ενδιαφέρον της BC Partners, µια από τις µεγαλύτερες ιδιωτικές
επενδυτικές εταιρείες διεθνώς, µε υπό διαχείριση κεφάλαια 25 δισ. ευρώ.

Όπως εκτιµούν τραπεζίτες που µίλησαν στο mononews.gr υπό τον όρο της ανωνυµίας κατά πάσα
πιθανότητα η BCP θα είναι ο µεγάλος κερδισµένος της κούρσας για την εξαγορά της WIND. Οι µη
δεσµευτικές προσφορές  θα κατατεθούν στις 11 Δεκεµβρίου ,όπως πρώτο αποκάλυψε το mononews.gr προ
ηµερών.

Στην ίδια συνέντευξη στο mononews.gr ο Έλληνας manager είχε επισηµάνει οτι , «Η δυναµική της χώρας
είναι µεγάλη. Είµαι έτοιµος να  βάλω χρήµατα  στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε
πως υπάρχουν µια σειρά από καλές ελληνικές εταιρείες, σε διάφορους κλάδους, οι οποίες έχουν εξαγωγική
δυναµική και σηµαντικό growth story. «Η Ελλάδα», συνέχισε, «δεν έχει µόνο µια Pharmathen. Υπάρχουν
αρκετές ελληνικές εταιρείες που, έχουν καλό µάνατζµεντ» και χαρακτήρισε εξαίρεση τις περιπτώσεις
της Creta Farms και της Folli Follie.

Καταλυτικό ρόλο στην προσέλκυση νέων επενδύσεων, σύµφωνα  µε τον κ. Σταθόπουλο, θα
παίξει η ανάπτυξη, επισηµαίνοντας πως τα χειρότερα για τη χώρα πέρασαν. Εξίσου σηµαντική
χαρακτήρισε την θέσπιση ενός σταθερού φορολογικού και θεσµικού πλαισίου, το οποίο θα επιτρέπει τον
µακροχρόνιο σχεδιασµό.

Σε κάθε περίπτωση, αναγνώρισε πως οι κινήσεις που έκανε µέχρι στιγµής η κυβέρνηση της ΝΔ είναι πάρα
πολύ θετικές και ενθαρρύνουν έναν ξένο επενδυτή.
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Eurogroup: «Πράσινο» στην εκταµίευση των 767.000.000 €

Τα  κέρδη των ελληνικών οµολόγων θα  κατευθυνθούν στο χρέος. Συζητήσεις για  να
αξιοποιούνται µελλοντικά  σε επενδύσεις

Την έγκρισή του για να εκταµιευθούν τα 767.000.000 ευρώ από τα κέρδη των ελληνικών οµολόγων έδωσε
χθες το Eurogroup. Το πράσινο φως των υπουργών Οικονοµικών της ευρωζώνης δόθηκε επί τη βάσει της
θετικής 4ης έκθεσης µεταµνηµονιακής εποπτείας που συνέταξε η Κοµισιόν. Πλέον η εκταµίευση θα πρέπει
να εγκριθεί από έξι Κοινοβούλια της ευρωζώνης, µεταξύ των οποίων και το γερµανικό, ώστε ο
Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας (ESM) να λάβει την τελική τυπική απόφαση για την αποδέσµευση
των χρηµάτων, πιθανότατα στις αρχές Ιανουαρίου.

Η ελληνική πλευρά πέτυχε τον στόχο της η εν λόγω απόφαση να µην έχει «αστερίσκους», εν αντιθέσει µε
το προηγούµενο πακέτο «δόσεων» που ενεργοποιήθηκε την άνοιξη. Δηλαδή έγινε εφικτό να θεωρηθούν
επιτυχείς όλοι οι στόχοι που έχουν τεθεί από τους δανειστές. Την προηγούµενη φορά χρειάστηκε νέα
αξιολόγηση από την Κοµισιόν που να αποδεικνύει ότι έκλεισε µία σειρά εκκρεµοτήτων προκειµένου να
συνεδριάσει ο ESM για τη «δόση».

Το θετικό κλίµα για την έκθεση είχε φανεί από τις δηλώσεις στις οποίες προχώρησαν οι εκπρόσωποι των
θεσµών εισερχόµενοι στη σύνοδο.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάλντις Ντοµπρόφσκις ανέφερε πως στην έκθεση «συνολικά
βλέπουµε θετικές εξελίξεις σε όρους εφαρµογής των µεταρρυθµιστικών στόχων και επίτευξης των
δηµοσιονοµικών στόχων που έχουν τεθεί», αν και τόνισε ότι «είναι σηµαντικό να συνεχιστεί το momentum
των µεταρρυθµίσεων στην Ελλάδα». Ο επικεφαλής του Eurogroup Μάριο Σεντένο ανέφερε: «Η έκθεση της
Κοµισιόν είναι αρκετά θετική, βλέπουµε καλά σηµάδια».

Νέα παρέµβαση

Τα 767.000.000 ευρώ θα χρησιµοποιηθούν για την αποπληρωµή του χρέους, καθώς η συζήτηση για την
αξιοποίηση των κερδών των οµολόγων σε επενδύσεις αφορά τις επόµενες δόσεις (ύψους 1,3 δισ. ευρώ
ετησίως) που θα εκταµιευθούν από τα µέσα του 2020 έως τα µέσα του 2022.

Την προσεχή Δευτέρα ο κ. Σταϊκούρας θα έχει την ευκαιρία να επανέλθει στο ζήτηµα στο περιθώριο του
ετήσιου Capital Link Forum στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, όπου θα δώσουν το «παρών» εκπρόσωποι
των θεσµών και των αγορών.

Η αλλαγή χρήσης των κερδών των οµολόγων, που σήµερα οδεύουν εξ ολοκλήρου στην εξυπηρέτηση του
χρέους, και η µείωση των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσµατα θεωρείται βέβαιο ότι θα
περιλαµβάνονται επίσης στο µενού της πρώτης συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη µε
τη νέα πρόεδρο της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ.

Την ίδια ώρα η Ελλάδα κατάφερε ακόµη µία φορά να επιβεβαιώσει την παρουσία της στο κλαµπ των
χωρών µε αρνητικά επιτόκια. Το επιτόκιο σε χθεσινή δηµοπρασία εξάµηνων έντοκων γραµµατίων σηµείωσε
πτώση σε αρνητικά επίπεδα για πρώτη φορά στην ιστορία και στο -0,02%, µε την έκδοση να καλύπτεται
κατά 2,11 φορές.

Ο ΟΔΔΗΧ άντλησε 812.500.000 ευρώ και οι προσφορές διαµορφώθηκαν στο 1,32 δισ. ευρώ, ακολουθώντας
έτσι τα βήµατα των εντόκων τριών µηνών, τα οποία µάλιστα δύο φορές το τελευταίο δίµηνο -στις 6
Νοεµβρίου και τις 9 Οκτωβρίου- είδαν το επιτόκιό τους να βυθίζεται στα αρνητικά κατά τις δηµοπρασίες
του ΟΔΔΗΧ (στο -0,08% στην πιο πρόσφατη).
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Το ΥΠΕΞ θέτει υπό την αιγίδα του το "3rd InvestGR Forum 2020: Greece is Back" -
[Capital.gr]

Μετά την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και τον ΣΕΒ, το 3rd InvestGR Forum 2020: Greece is Back τίθεται υπό την αιγίδα και του Υπουργείου
Εξωτερικών. Το 3rd InvestGR Forum 2020: Greece is Back, το οποίο οργανώνεται, για τρίτη συνεχόµενη
χρονιά, από την PUBLIC AFFAIRS AND NETWORKS, θα πραγµατοποιηθεί στις 4 Ιουνίου 2020, στο
ξενοδοχείο HILTON και θα πραγµατευθεί το εξόχως επίκαιρο θέµα των Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα.

Capital.gr   ·    πριν από  21 λεπτά  ·    

Μετά την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και τον ΣΕΒ, το 3rd InvestGR Forum 2020: Greece is Back τίθεται υπό την αιγίδα και του Υπουργείου
Εξωτερικών. Το 3rd InvestGR Forum 2020: Greece is Back, το οποίο οργανώνεται, για τρίτη συνεχόµενη
χρονιά, από την PUBLIC AFFAIRS AND NETWORKS, θα πραγµατοποιηθεί στις 4 Ιουνίου 2020, στο
ξενοδοχείο HILTON και θα πραγµατευθεί το εξόχως επίκαιρο θέµα των Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα.

http://www.palo.gr/oikonomika-nea/to-ypeks-thetei-ypo-tin-aigida-toy-to-3rd-investgr-forum-2020-greece-is-back/23222815/


http://www.capital.gr/

 Publication date: 05/12/2019 15:23

 Alexa ranking (Greece): 91

 https://www.capital.gr/story/3397733/to-upex-thetei-upo-tin-aigida-tou-to-3rd-inve...

Το ΥΠΕΞ θέτει υπό την αιγίδα του το "3rd InvestGR Forum 2020: Greece is Back"

Μετά την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και τον ΣΕΒ, το 3rd InvestGR Forum 2020: Greece is Back τίθεται υπό την αιγίδα και του Υπουργείου
Εξωτερικών.

Το 3rd InvestGR Forum 2020: Greece is Back, το οποίο οργανώνεται, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, από την
PUBLIC AFFAIRS AND NETWORKS, θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου 2020, στο ξενοδοχείο HILTON και θα
πραγµατευθεί το εξόχως επίκαιρο θέµα των Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα.
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«Πράσινο φως» από το Eurogroup για την εκταµίευση 767.000.000 ευρώ
Την έγκρισή του για να εκταµιευθούν τα 767.000.000 ευρώ από τα κέρδη των ελληνικών οµολόγων έδωσε
χθες το Eurogroup.

Το πράσινο φως των υπουργών Οικονοµικών της ευρωζώνης δόθηκε επί τη βάσει της θετικής 4ης
έκθεσης µεταµνηµονιακής εποπτείας που συνέταξε η Κοµισιόν. Πλέον η εκταµίευση θα πρέπει να εγκριθεί
από έξι Κοινοβούλια της ευρωζώνης, µεταξύ των οποίων και το γερµανικό, ώστε ο Ευρωπαϊκός
Μηχανισµός Σταθερότητας (ESM) να λάβει την τελική τυπική απόφαση για την αποδέσµευση των
χρηµάτων, πιθανότατα στις αρχές Ιανουαρίου.

Δείτε επίσης: Κοινωνικά επιδόµατα: Διπλασιάζεται το όριο νόµιµης διαµονής στη χώρα –
Αλλαγές στο ΚΕΑ

Η ελληνική πλευρά πέτυχε τον στόχο της η εν λόγω απόφαση να µην έχει «αστερίσκους», εν αντιθέσει µε
το προηγούµενο πακέτο «δόσεων» που ενεργοποιήθηκε την άνοιξη. Δηλαδή έγινε εφικτό να
θεωρηθούν επιτυχείς όλοι οι στόχοι που έχουν τεθεί από τους δανειστές. Την προηγούµενη φορά
χρειάστηκε νέα  αξιολόγηση από την Κοµισιόν που να αποδεικνύει ότι έκλεισε µία  σειρά
εκκρεµοτήτων προκειµένου να συνεδριάσει ο ESM για τη «δόση».

Το θετικό κλίµα  για την έκθεση είχε φανεί από τις δηλώσεις στις οποίες προχώρησαν οι εκπρόσωποι των
θεσµών εισερχόµενοι στη σύνοδο.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Bάλντις Ντοµπρόφσκις ανέφερε πως στην έκθεση
«συνολικά βλέπουµε θετικές εξελίξεις σε όρους εφαρµογής των µεταρρυθµιστικών στόχων και
επίτευξης των δηµοσιονοµικών στόχων που έχουν τεθεί», αν και τόνισε ότι «είναι σηµαντικό να
συνεχιστεί το momentum των µεταρρυθµίσεων στην Ελλάδα».

Ο επικεφαλής του Eurogroup Μάριο Σεντένο ανέφερε: «Η έκθεση της Κοµισιόν είναι αρκετά θετική,
βλέπουµε καλά σηµάδια». Τα 767.000.000 ευρώ θα χρησιµοποιηθούν για την αποπληρωµή του χρέους,
καθώς η συζήτηση για την αξιοποίηση των κερδών των οµολόγων σε επενδύσεις αφορά τις επόµενες
δόσεις (ύψους 1,3 δισ. ευρώ ετησίως) που θα εκταµιευθούν από τα µέσα του 2020 έως τα µέσα του 2022.

Την προσεχή Δευτέρα ο κ. Σταϊκούρας θα έχει την ευκαιρία να επανέλθει στο ζήτηµα στο περιθώριο του
ετήσιου Capital Link Forum στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, όπου θα δώσουν το «παρών»
εκπρόσωποι των θεσµών και των αγορών.

Η αλλαγή χρήσης των κερδών των οµολόγων, που σήµερα οδεύουν εξ ολοκλήρου στην εξυπηρέτηση του
χρέους, και η µείωση των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσµατα θεωρείται βέβαιο ότι θα
περιλαµβάνονται επίσης στο µενού της πρώτης συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
µε τη νέα  πρόεδρο της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ.
Την ίδια ώρα η Ελλάδα κατάφερε ακόµη µία φορά να επιβεβαιώσει την παρουσία της στο κλαµπ των
χωρών µε αρνητικά επιτόκια.

Το επιτόκιο σε χθεσινή δηµοπρασία εξάµηνων έντοκων γραµµατίων σηµείωσε πτώση σε αρνητικά επίπεδα
για πρώτη φορά στην ιστορία και στο -0,02%, µε την έκδοση να καλύπτεται κατά 2,11 φορές.

Ο ΟΔΔΗΧ άντλησε 812.500.000 ευρώ και οι προσφορές διαµορφώθηκαν στο 1,32 δισ. ευρώ,
ακολουθώντας έτσι τα βήµατα των εντόκων τριών µηνών, τα οποία µάλιστα δύο φορές το τελευταίο
δίµηνο -στις 6 Νοεµβρίου και τις 9 Οκτωβρίου– είδαν το επιτόκιό τους να βυθίζεται στα αρνητικά
κατά τις δηµοπρασίες του ΟΔΔΗΧ (στο -0,08% στην πιο πρόσφατη).
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21o Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum” – Η Ελλάδα Επέστρεψε
Νέα Υόρκη.- (GreekNewsOnLine)

Επτά µέλη της ελληνικής κυβέρνησης – συµπεριλαµβανοµένων των υπουργών Οικονοµικών Χρήστου
Σταϊκούρα και Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη – µαζί µε τους επικεφαλής των τεσσάρων ελληνικών
συστηµικών τραπεζών, επιχειρηµατίες, στελέχη επιχειρήσεις και επενδυτές και τραπεζίτες από την
Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική, θα συµµετάσχουν τη Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου, στο “21st Annual Capital
Link Invest in Greece Forum” – “Greece is Back” το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για
ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες.

Tο Συνέδριο κλείνει µε επίσηµο δείπνο, µε κεντρικό οµιλητή τον αµερικανό υπουργό Εµπορίου, Ουίλµπουρ
Ρος. Στο δείπνο θα τιµηθεί  ο John Paulson, πρόεδρος και διευθυντής χαρτοφυλακίου της εταιρείας of
Paulson & Co. Inc., µε το βραβείο  “2019 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για την εξαιρετική συµβολή
του στην Ελλάδα.

Με προϊστορία 21 ετών επιτυχηµένης διοργάνωσης, το Συνέδριο παραδοσιακά προσελκύει περισσότερα
από 1,000 κορυφαία στελέχη – συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες,

Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο, την Αθήνα και το Όσλο, η Capital Link δραστηριοποιείται
από το 1995 στον τοµέα των Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωνίας (Investor Relations & Financial
Communication) παρέχοντας συµβουλευτικές υπηρεσίες στο τοµέα των χρηµατοοικονοµικών επικοινωνιών
και των επιχειρήσεων µε στρατηγική εστίαση στους τοµείς της ναυτιλίας, των εµπορευµάτων και της
ενέργειας, των MLP, των Closed_End Funds καθώς και των ETF.

Η Capital Link είναι µέλος του Baltic Exchange και συνεργάζεται στενά µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης, το NASDAQ και το Χρηµατιστήριο του Λονδίνου καθώς και µε σηµαντικούς διεθνείς και
παγκόσµιους οργανισµούς του κλάδου, εστιάζοντας στους κύριους τοµείς της δραστηριότητος της.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση τύπου της Capital Link, «µε µια νέα κυβέρνηση µε ξεκάθαρη κοινοβουλευτική
πλειοψηφία και λαϊκή εντολή σε συνδυασµό µε µια σαφή, ρεαλιστική και φιλική προς τις επιχειρήσεις
στρατηγική, η Ελλάδα αναµένεται να ξεκινήσει µια σταθερή πορεία ανάπτυξης. Οι επενδύσεις
προερχόµενες από επιχειρηµατίες του εξωτερικού είναι κρίσιµης σηµασίας για την επανέναρξη της
οικονοµίας. Με ένα αποδεδειγµένο ιστορικό και ευρεία αποδοχή στις επιχειρηµατικές, οικονοµικές και
επενδυτικές κοινότητες, το Συνέδριο της Capital Link πραγµατοποιείται στην τέλεια χρονική στιγµή για να
µεταδώσει το σωστό µήνυµα σε ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα στοχευµένο κοινό, να ενισχύσει το ενδιαφέρον
και την εµπιστοσύνη των επενδυτών και να βοηθήσει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία απαρτίζεται από υψηλόβαθµα στελέχη της νέας Κυβέρνησης, καθώς και από
τους µεγαλύτερους και σηµαντικότερους επιχειρηµατίες της αγοράς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στους
Αµερικάνους Επενδυτές τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις που αφορούν στην Ελληνική Οικονοµία καθώς
και τις ευκαιρίες του µέλλοντος.

Στο Συνέδριο επίσης θα συµµετάσχουν υψηλόβαθµα στελέχη από τις µεγαλύτερες επενδυτικές Τράπεζες οι
οποίες υποστηρίζουν το Συνέδριο, καθώς και άλλοι εµπειρογνώµονες της αγοράς. Παράλληλα µε τις
κύριες ενότητες, θα πραγµατοποιηθούν µια σειρά από κατ’ ιδίαν συναντήσεις (1×1 meetings) µεταξύ των
επενδυτών και  των διοικήσεων των εταιρειών που θα συµµετάσχουν στο Συνέδριο και των κυβερνητικών
εκπροσώπων».

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Στο συνέδριο θα συµµετάσχουν:

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

�       Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα απευθύνει το µήνυµα της Κυβέρνησης
προς τους Επενδυτές (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)

�       Επτά µέλη της κυβέρνησης:

•        Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονοµικών, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής που κηρύσσει την
έναρξη του Συνεδρίου και θα µιλήσει σχετικά µε το θέµα “Government Economic Policy & Objectives”,

•        Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής του
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Μεσηµεριανού Γεύµατος,

•        Ο κ. Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισµού, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της ενότητας : “Tourism –
Investment & Business Opportunities”,

•        Ο κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής , είναι ο Κεντρικός
Οµιλητής της ενότητας: “Greece as a Logistics & Transportation Hub – Greece a Global Maritime Force”,

•        Ο κ. Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της
ενότητας: “Large Projects Transforming Greece – Business & Investment Opportunities”,

•        Ο κ. Γεράσιµος Θωµάς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της
ενότητας: “The New Landscape in Energy & Utilities – Greece as an Energy Gateway”,

•        Ο κ. Γιώργος Ζαββός, Υφυπουργός Οικονοµικών αρµόδιος για το Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα, είναι ο
Κεντρικός Οµιλητής της ενότητας: “Banking Sector – Strategy & Sector Outlook”.

ΣΤΗ ΓΟΥΟΛ ΣΤΡΙΤ

Την Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, 2019, θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” κατά τη διάρκεια της οποίας η Ελληνική  Αποστολή, θα χτυπήσει το
καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 10 Δεκεµβρίου, 2019, του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, παρουσία των εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο. Η τελετή θα αναµεταδοθεί ζωντανά από
όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα
γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο.
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21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum” – “Greece is Back

New York.- (GreekNewsOnline)

Seven members of the Greek Government – including Minister of Finance Christos Staikouras and Minister of
Development & Investments Adonis Georgiadis – along with the CEOs of the four Greek Systemic Banks and leaders
of major Greek companies and U.S. investors, will participate at the “21st Annual Capital Link Invest in Greece
Forum” – “Greece is Back” that will take place in New York City on Monday, December 9, 2019. This is an
International Summit about Greece in New York organized in cooperation with the New York Stock Exchange and
major global investment banks.

At the “Leadership Award Dinner” that will take place in the evening at the Union League Club in New York, U.S.
Secretary of Commerce Wilbur L. Ross will be the keynote speaker. John Paulson, President & Portfolio Manager of
Paulson & Co. will receive the “2019 Capital Link Hellenic Leadership Award”.

Founded in 1995, Capital Link is a New York based investor relations, financial communications and advisory firm
with a strategic focus on the maritime, commodities and energy sectors, MLPs, as well as Closed-End Funds and
ETFs.

With a 21-year track record of success, the Forum traditionally attracts well over 1,000 senior executives –
government and business leaders from Greece, Europe and the United States, and top executives from the
investment, financial and business communities.

Given the renewed interest of the business and investment community for Greece, this year’s forum will attract record
attendance; it will allow the international investment community to familiarize itself with the priorities of the new
government and will highlight the new opportunities in Greece and its attractiveness as an investment and business
destination.

A press release issued by “Capital Link” says “GREECE IS BACK! With a new government which has solid
parliamentary majority and popular mandate coupled with a clear, realistic and business friendly strategy, Greece is
expected to embark on a solid growth trajectory. Foreign investments are of critical significance for the re-launching of
the economy. With a proven track record and wide acceptance within the business, financial and investment
communities, the Capital Link Invest in Greece Forum offers the perfect timing to communicate the proper message
to a wider and highly targeted audience, enhance investor interest and confidence and help attract foreign
investments”.

THE PROGRAMM

This year’s Forum will be honored by the participation of:

�       H.E. Haris Lalacos, Ambassador of Greece to the United States will deliver the Opening Remarks to the Forum.

�       H.E. Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister, Hellenic Republic, will deliver the Government’s message to the
international investor Community via webcast.

�       Seven Greek Government Officials:

•        H.E. Christos Staikouras, Minister of Finance, will be the morning keynote speaker and will deliver keynote
remarks on:  “Government Economic Policy & Objectives”,

•        H.E. Adonis Georgiadis, Minister of Development & Investments, will be the luncheon keynote speaker,

•        H.E. Harry Theoharis, Minister of Tourism, will be the keynote speaker of the section: “Tourism – Investment &
Business Opportunities”,

•        H.E.  Ioannis Plakiotakis, Minister of Maritime Affairs & Insular Policy, will be the keynote speaker of the
section: “Greece as a Logistics & Transportation Hub – Greece a Global Maritime Force”,

•        H.E.  Yannis Tsakiris, Deputy Minister of Development & Investments, will be the keynote speaker of the
section: “Large Projects Transforming Greece – Business & Investment Opportunities”,

•        H.E.  Gerassimos Thomas, Deputy Minister of Environment & Energy, will be the keynote speaker of the
section:  “The New Landscape in Energy & Utilities – Greece as an Energy Gateway”,

•        H.E. George Zavvos, Deputy Minister of Finance, Responsible for the Financial System, will be the keynote
speaker of the section: “Banking Sector – Strategy & Sector Outlook”.
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GREEK DAY AT NYSE

On Tuesday, December 10th, 2019, Capital Link will celebrate “Greek Day at the New York Stock Exchange” where
the Greek Delegation, Greek companies listed on the NYSE 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.
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21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum" - "Greece is Back

New York.- (GreekNewsOnline) Seven members of the Greek Government - including Minister of Finance Christos
Staikouras and Minister of Development & Investments Adonis Georgiadis - along with the CEOs of the four Greek
Systemic Banks and leaders of major Greek companies and U.S. investors, will participate at the "21st Annual
Capital Link Invest in Greece Forum" - "Greece is Back" that will take place in New York City on Monday, December
9, 2019. This is an International Summit about Greece in New York organized in cooperation with the New York Stock
Exchange and major global investment banks. At the "Leadership Award Dinner" that will take place in the evening at
the Union League Club in New York, U.S. Secretary of Commerce Wilbur L. Ross will be the keynote speaker. John
Paulson, President & Portfolio Manager of Paulson & Co. will receive the "2019 Capital Link Hellenic Leadership
Award". Founded in 1995, Capital Link is a New York...
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21o Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum" - Η Ελλάδα Επέστρεψε
Νέα Υόρκη.- (GreekNewsOnLine) Επτά µέλη της ελληνικής κυβέρνησης - συµπεριλαµβανοµένων των
υπουργών Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα και Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη - µαζί µε τους επικεφαλής
των τεσσάρων ελληνικών συστηµικών τραπεζών, επιχειρηµατίες, στελέχη επιχειρήσεις και επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική, θα συµµετάσχουν τη Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου,
στο "21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum" - "Greece is Back" το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα
Υόρκη. Πρόκειται για ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες. Tο Συνέδριο κλείνει µε
επίσηµο δείπνο, µε κεντρικό οµιλητή τον αµερικανό υπουργό Εµπορίου, Ουίλµπουρ Ρος. Στο δείπνο θα
τιµηθεί ο John Paulson, πρόεδρος και διευθυντής χαρτοφυλακίου της εταιρείας of Paulson & Co. Inc., µε το
βραβείο "2019 Capital Link Hellenic Leadership Award", για...
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Τα έξι καυτά ερωτήµατα των ξένων στα road shows των ελληνικών τραπεζών -
Στο επίκεντρο τα NPEs

Την άλλη εβδοµάδα οι τράπεζες θα µεταβούν στη Ν. Υόρκη για το event της Capital Link
Τα  NPEs αποτελούν το βασικό αντικείµενο συζήτησης στα  road shows που ξεκίνησαν το γύρο
του Δεκεµβρίου στις 3 Δεκεµβρίου 2019 µε την Wood/CO στην Πράγα .  
Και µολονότι το συγκεκριµένο road show δεν πορσφέρει τα ενδεικτικά ερωτηµατολόγια από τους επενδυτές
εν τούτοις δόθηκε µια γεύση της ατζέντας που θα ακολουθήσει στις 5 και 6 Δεκεµβρίου 2019 ως προς το τι
ενδιαφέρει τους ξένους επενδυτές να µάθουν για τις ελληνικές  τράπεζες  που θα δώσουν το παρόν στα
συνέδρια που διοργανώνουν  στο Λονδίνο  οι Goldman Sachs και Autonomous.
Οπως σηµειώνουν έγκυροι τραπεζικοί κύκλοι τα κλασσικά θέµατα στην ατζέντα αλλάζουν µορφή ενώ
υπεισέρχονται και νέα.

-Σε ότι αφορά τα NPEs η ατζέντα επικεντρώνεται στην µπίζνα που γεννά η δευτερογενής αγορά και
εποµένως αυτό που ερωτώνται οι τράπεζες είναι πόσα περισσότερα NPEs µπορούν να τιτλοποιήσουν το
προσεχές χρονικό διάστηµα. 
Δεν ενδιαφέρει δηλαδή τους επενδυτές ο όγκος των NPEs που θα παραµείνει στα χαρτοφυλάκια των
τραπεζών αλλά πόσα θα οδηγηθούν στον Ηρακλή. 
Είναι λοιπόν προκύπτει το αβίαστο συµπέρασµα πως οι επενδυτές αυτό που ζητούν είναι τίτλους στους
οποίους µπορούν να επενδύσουν µε κίνδυνο αλλά και απόδοση.
 
- Σηµαντικό νέο θέµα στην ατζέντα είναι οι εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική, εξελίξεις άµεσα
συνυφασµένες και µε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις που έρχονται να βάλουν µια νέα παράµετρο ανησυχίας
στο τραπέζι των διεθνών οικονοµικών σχέσεων, παράµετρο η οποία πάντως δε λειτουργεί αυξητικά στο
υπαρκτό ενδιαφέρον των ξένων.

-Επόµενο κρίσιµο θέµα το οποίο θίγουν οι ξένοι επενδυτές είναι το ύψος αλλά και η ποιότητα των
κεφαλαίων των τραπεζών. Οπως αναφέρουν έγκυροι τραπεζικοί παράγοντες τα κεφάλαια "απειλούνται"
από τις τιτλοποιήσεις αλλά και από τα stress tests των οποίων τα δεδοµένα θα γίνουν γνωστά από τον
καινούριο χρόνο.

- Συνέχεια στην κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυµάτων αλλά και χρηµατοοικονοµική επέκταση και σε
ποιους κλάδους είναι ερωτήµατα στα οποία καλούνται να απαντήσουν οι τράπεζες.
Ως γνωστόν η φύση της ελληνικής οικονοµίας είναι η χρηµατοδότηση  µικροµεσαίων επιχειρήσεων που µε
βάση και τα νέα πρότυπα της EBA θεωρούνται υψηλού κινδύνου ακόµη και στην παρούσα φάση που η
οικονοµία βρίσκεται σε φάση ανάκαµψης.

- Η πορεία της ελληνικής οικονοµίας και οι ρυθµοί ανάπτυξης αποτελούν ένα ακόµη από τα σηµαντικά
θέµατα που θίγουν οι ξένοι επενδυτές.

- Πότε οι επιστροφές κερδών από τα οµόλογα των ελληνικών τραπεζών θα µπορέσουν να οδηγηθούν σε
επενδύσεις διότι οι επιστροφές που θα λάβει η χώρα τον Ιανουάριο και που εγκρίθηκαν χθες θα οδηγηθούν
εκ νέου για την αποπληρωµή του χρέους.

Την άλλη εβδοµάδα οι τράπεζες θα µεταβούν στη Ν. Υόρκη για το event της Capital Link. 
Για  το 2019, µάλιστα , θα  παραστούν οι CEOs τριών (Πειραιώς, Εθνική, Alpha) εκ των τεσσάρων
τραπεζών, ενώ επικεφαλής του κλιµακίου της Eurobank θα  είναι ο πρόεδρός της.
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Επτά κυβερνητικά στελέχη στο επενδυτικό φόρουµ του Capital Link

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Με την διά ζώσης συµµετοχή τεσσάρων υπουργών και τριών υφυπουργών, βιντεοσκοπηµένο
µήνυµα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και σηµαντικά στελέχη από τον χώρο των
τραπεζών, των επιχειρήσεων και του διεθνούς επενδυτικού παράγοντα, θα πραγµατοποιηθεί την προσεχή
Δευτέρα 9 Δεκεµβρίου, στο Metropolitan Club, το 21ο Επενδυτικό Φόρουµ της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.

Ειδικότερα, στη Νέα Υόρκη µεταβαίνουν, για τις εργασίες του Φόρουµ, ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Ναυτιλίας, Γιάννης
Πλακιωτάκης, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιµος Θωµάς και ο υφυπουργός
Οικονοµικών, Γεώργιος Ζαβός.

Ο Χρήστος Σταϊκούρας θα είναι ο κεντρικός οµιλητής των πρωινών συνεδριών, ενώ ο Αδωνις Γεωργιάδης
ο οµιλητής του γεύµατος. Παράλληλα, στο δείπνο, που θα κλείσει τις εργασίες του Φόρουµ, θα µιλήσει ο
υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Ουίλµπουρ Ρος (Wilbur Ross), ενώ θα τιµηθεί για την επενδυτική
δραστηριότητά του στην ελληνική οικονοµία ο Τζον Πόλσον (John Paulson).

Μιλώντας στον «Ε.Κ.» ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Capital Link, Νικόλαος Μπορνόζης,
επεσήµανε ότι κεντρικό σλόγκαν του συνεδρίου θα είναι το «Greece is Back» (σ.σ. Η Ελλάδα επιστρέφει),
τονίζοντας ότι οι αξιωµατούχοι και τα στελέχη που συµµετέχουν στις συνεδρίες, προσδίδουν, για 21η
συνεχόµενη χρονιά, µια ιδιαίτερη βαρύτητα στο φόρουµ.

«Είµαστε ιδιαίτερα περήφανοι που κάθε ελληνική κυβέρνηση, ανεξαρτήτως αποχρώσεων, έχει αξιολογήσει
την χρησιµότητα και αποτελεσµατικότητα αυτού του συνεδρίου σαν µια πλατφόρµα επικοινωνίας προς το
ευρύτερο επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό. Ως Συνέδριο, δώσαµε το ‘παρών’ κάθε χρόνο, ακόµη και σε
δύσκολους καιρούς. Αυτό έχει µοναδικότητα και σηµασία. Είναι ένα διεθνές συνέδριο για την Ελλάδα -και
όχι ένα ελληνικό συνέδριο- που συνδιοργανώνεται µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης µεγάλες
τράπεζες και οργανισµούς. Επίσης, πολλοί από τους οµιλητές είναι ξένοι, άρα δίνει µια σφαιρική άποψη
των εξελίξεων και προοπτικών για την ελληνική οικονοµία», δήλωσε ο κ. Μπορνόζης.

Σύµφωνα µε τον Νικόλαο Μπορνόζη, εκτός από τις οµιλίες και τις συµµετοχές στο κυρίως κοµµάτι του
Φόρουµ, υπάρχουν και κατ’ ιδίαν συναντήσεις (One – on – One meetings) τα οποία έχουν τη δική τους
βαρύτητα, στην προσπάθεια να προωθηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας για προσέλκυση
διεθνών επενδύσεων.

«Εχουµε και σηµαντικές συναντήσεις που έχουν οριστεί, ανάµεσα σε εταιρείες και εκπροσώπους της
Κυβέρνησης. Θα πρέπει να τονίσουµε ότι η ευρεία πλειοψηφία που εξασφάλισε η παρούσα Κυβέρνηση στις
πρόσφατες εκλογές είναι ένα µήνυµα πολιτικής σταθερότητας, ενώ το οικονοµικό πρόγραµµά της είναι
φιλικό προς τις επιχειρήσεις, µε αποτέλεσµα το ενδιαφέρον των επενδυτών να έχει ενταθεί», κατέληξε ο
πρόεδρος του Capital Link.

Την Τρίτη, στο πλαίσιο του 21ου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
διοργανώνει την «Ηµέρα της Ελλάδας», σε συνεργασία µε το Capital Link.
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Κρίσιµη εβδοµάδα για τις τράπεζες – Συνέδριο Νέας Υόρκης, θετική γνώµη ΕΚΤ
για Ηρακλή, deal Eurobank µε Fortress, κληρώνει για Praxia

Στις 9 Δεκεµβρίου η θετική γνώµη της ΕΚΤ για τον Ηρακλή και στις 13/12 κατατίθεται στην Βουλή το
προσχέδιο νόµου
Κρίσιµη είναι η νέα  εβδοµάδα  για  το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα  καθώς σηµαντικά
γεγονότα  θα  λάβουν χώρα  σηµαντικής σπουδαιότητας και βαρύτητας. 
-Στις 9 Δεκεµβρίου πραγµατοποιείται το συνέδριο της Capital Link στην Νέα  Υόρκη όπου ως
είθισται έχει έντονο οικονοµικό και τραπεζικό ενδιαφέρον 
-Στις 9 Δεκεµβρίου αναµένεται η ΕΚΤ να  γνωστοποιήσει την γνώµη της για  το σχέδιο
Ηρακλής όπου αναµένεται να  είναι θετική 
-Στις 9 Δεκεµβρίου έχει οριστεί ως καταληκτική ηµεροµηνία  για  την υποβολή µη δεσµευτικών
προσφορών για  την Praxia bank µε την πιθανότητα  να  εµφανιστεί κάποιο ξένο fund να  έχει
αυξηθεί. 
-Στις 13 ή 14 θα  κατατεθεί στην Βουλή ο νέος νόµος APS ή Ηρακλής για  τα  προβληµατικά
δάνεια  των τραπεζών 
-Στις 13 Δεκεµβρίου ή το αργότερο στις 18 µε 20 Δεκεµβρίου θα  οριστικοποιηθεί το deal µεταξύ
Eurobank και Fortress – dovalue για  τα  24 δισεκ. NPEs 

Στις 9 Δεκεµβρίου η θετική γνώµη της ΕΚΤ για  τον Ηρακλή και στις 13/12 κατατίθεται στην
Βουλή το προσχέδιο νόµου  

Την Δευτέρα 9 Δεκεµβρίου 2019 η ΕΚΤ θα δηµοσιοποιήσει την γνώµη της για το σχέδιο Ηρακλής ή APS που
αφορά την συλλογική αντιµετώπιση των προβληµατικών ανοιγµάτων των ελληνικών τραπεζών µε παροχή
εγγυήσεων από το ελληνικό δηµόσιο. 
Ακολούθως στις 13 Δεκεµβρίου θα υποβληθεί στην Βουλή για να ψηφιστεί ο νόµος που σε γενικές γραµµές
περιλαµβάνει 
1)Παροχή εγγυήσεων από το ελληνικό δηµόσιο, θα εκδοθούν 12 δισεκ. κρατικά οµόλογα που θα εγγυώνται
τα κύρια οµόλογα – senior bond – που θα εκδώσουν οι ελληνικές τράπεζες για τις τιτλοποιήσεις
προβληµατικών ανοιγµάτων NPEs.
2)Συνολικά οι τιτλοποιήσεις θα φθάσουν τα 33,5 δισεκ. ευρώ προβληµατικών ανοιγµάτων και δοµούνται ως
εξής 
Eurobank 7,5 δισεκ. τιτλοποίηση NPEs 
Alpha bank 12 δισεκ τιτλοποίηση NPEs 
Εθνική τράπεζα θα φθάσει σωρευτικά τα 8 δισεκ. τιτλοποίηση NPΕs
Πειραιώς 4-6 δισεκ. τιτλοποίηση NPEs 
Συνολικά οι τιτλοποιήσεις προβληµατικών ανοιγµάτων θα µπορούσαν να φθάσουν τα 33,5 δισεκ. ευρώ. 
3)Παρ΄ ότι οι διαπραγµατεύσεις συνεχίζονται τελικώς η ελληνική κυβέρνηση θα πετύχει να µην υπάρχουν
εγγυήσεις µετρητά.
Για το ελληνικό δηµόσιο η διαδικασία έκδοσης οµολόγων που λειτουργούν ως εγγύηση δεν µπορεί να
επιβάλλει πρόσθετη εγγύηση µετρητά.
Η επειδή δεν είναι επενδυτικής βαθµίδας τα ελληνικά οµόλογα και λόγω εποπτικών κανόνων µε βάση την
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή θα πρέπει για τα οµόλογα που θα εκδώσει και τα οποία θα λειτουργήσουν ως
µηχανισµός εγγύησης των κύριων οµολόγων των τραπεζών να φέρουν πρόσθετη εγγύηση µετρητά. 
Η κυβέρνηση όµως υποστηρίζει ότι δεν µπορεί να υπάρξει εγγύηση της εγγύησης ακόµη και εάν δεν
πληρούνται τα κριτήρια της επενδυτικής βαθµίδας στα οµόλογα. 
Η Ελλάδα βαθµολογείται µε ΒΒ- και η επενδυτική βαθµίδα είναι τουλάχιστον ΒΒΒ- 
Για την ελληνική κυβέρνηση το ζήτηµα των παρεχόµενων εγγυήσεων µε µετρητά θα αποτραπεί.
4)Για τις εταιρίες διαχείρισης θα ισχύει το εξής ποσοστό απόκλισης από τους ετήσιους στόχους.
Αυτόνοµα θα ισχύει το όριο απόκλισης 30% και συνδυαστικά 20%. 
Μπορεί να ειπωθεί ότι τα όρια απόκλισης από τους ετήσιους στόχους στην διαχείριση των NPEs έχουν
καταστεί πιο ρεαλιστικά. 
Η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι δεν µπορεί εύκολα να αλλάζουν οι εταιρίες διαχείρισης NPEs 
5)Ο νέος νόµος για τα προβληµατικά ανοίγµατα των τραπεζών αποτελεί µια πρώτη σηµαντική θετική
παρέµβαση της κυβέρνησης στην κατεύθυνση εξυγίανσης των τραπεζών και ενίσχυσης της οικονοµίας. 
Ο αρµόδιος υφυπουργός Γ. Ζαββός έχει διαδραµατίσει ξεκάθαρα θετικό ρόλο στην γρήγορη ενεργοποίηση
του νόµου ώστε από το 2020 όλες οι τράπεζες να χρησιµοποιήσουν το σχέδιο Ηρακλής. 

Στις 9/12 κληρώνει για  την Praxia Bank – Πιθανή εκδήλωση ενδιαφέροντος από ξένο fund…σε
σύνολο 15 υποψηφίων 

Στις 9 Δεκεµβρίου 2019 κληρώνει για την Praxia Bank καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται διαδικασία αναζήτησης
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στρατηγικού συµµάχου.
Το bankingnews έχει αναφερθεί πολύ διεξοδικά στο παρασκήνιο έντονων διεργασιών που επιχειρήθηκαν –
ανεπιτυχώς – το προηγούµενο διάστηµα. 
Η Αναστασία Σακελλαρίου η διευθύνουσα σύµβουλος της Praxia bank βρέθηκε αντιµέτωπη εµπρός σε ένα
τετελεσµένο γεγονός. 
Ο βασικός και µοναδικός µέτοχος το Atlas Capital σταµάτησαν να χρηµατοδοτούν την ανάπτυξη της Praxia. 
Επένδυσαν συνολικά 90 εκατ ευρώ έχοντας αρχικώς δεσµευθεί ότι θα εισφέρουν 200 εκατ ευρώ. 
Η Atlas Capital επένδυσε τα τελευταία 50 εκατ τέλη Μαρτίου 2019 και έκτοτε διέκοψε οποιαδήποτε
χρηµατοδότηση. 
Η ΤτΕ ζήτησε από τον βασικό µέτοχο έως 31 Δεκεµβρίου 2019 να ξεκαθαρίσει τι θα πράξει µετά την
αποτυχηµένη διαδικασία συµµαχίας µε την Attica bank που δεν έκανε κανένα επιχειρηµατικό νόηµα. 
Η Αναστασία Σακελλαρίου ξεκίνησε µια διαδικασία ανεύρεσης νέου στρατηγικού συµµάχου που θα
αγοράσει τις µετοχές της Atlas Capital και εν συνεχεία θα επενδύσει νέα κεφάλαια. 
Η Praxia Bank θα κλείσει στο τέλος του 2019 µε καθαρά κεφάλαια 14 εκατ ευρώ και προφανώς χρειάζεται
απαραιτήτως νέα κεφάλαια. 
Στις 9 Δεκεµβρίου το απόγευµα έχει οριστεί ως ηµεροµηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε την υποβολή µη
δεσµευτικών προσφορών.
Από τους 15 ενδιαφερόµενους που έχουν εµφανιστεί 
1)Ένα funds από το εξωτερικό εµφανίζεται να ενδιαφέρεται να εξαγοράσει την Praxia Bank 
2)H Bain Capital συµµετέχει στην διαδικασία αλλά επικρατεί προβληµατισµός 
3)Η Blackstone επίσης συµµετέχει στην διαδικασία
4)Από την Ελλάδα η παρουσία της Viva Payment είναι τυπική καθώς δεν διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια
µε 3,3 εκατ και µε µόλις 800 χιλιάδες κέρδη δεν υπάρχει καµία πιθανότητα 
5)Το σχέδιο µε την Attica bank κατέρρευσε 
6)Το σενάριο ενσωµάτωσης µε ανταλλαγή µετοχών από την Εθνική τράπεζα υπάρχει ακόµη στο τραπέζι ως
εναλλακτικό σενάριο. 
Ωστόσο µέλη του διοικητικού συµβουλίου της Εθνικής δεν συναινούν σε σχέδιο απορρόφησης της Praxia
Bank 

Ποια  είναι η πραγµατικότητα; 

Η Praxia bank έχει µέλλον µόνο εάν εµφανιστεί κάποιος διεθνής επενδυτής να αγοράσει τις µετοχές της
Atlas Capital και εν συνεχεία να υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου 
Η ελληνική λύση θα είναι καταστροφική εξέλιξη για το µέλλον της Praxia bank 
Με ρεαλιστικά κριτήρια πάντως οι πραγµατικές εναλλακτικές είναι δύο 
Α)Το διεθνές funds που εξετάζει την Praxia Bank τελικώς υποβάλλει προσφορά 
Β)Η Εθνική παρά τις εσωτερικές ενστάσεις απορροφάει την Praxia Bank.

Στις 13 ή µεταξύ 18-20 Δεκεµβρίου το deal της Euobank µε Fortress DoValue 

Έως τις 13 Δεκεµβρίου 2019 εκτιµάται ότι θα έχει κλείσει το deal µεταξύ της Eurobank και του Fortress –
DoValue για τα 24 δισεκ. NPEs.
Αν και ακόµη υπάρχουν ανοικτά ζητήµατα, ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχει εκατέρωθεν διάθεση να υπάρξει
συµφωνία. 
Το σχήµα Fortress – DoValue θα καταβάλλει 390 εκατ ευρώ µε την εξής δοµή 
1)Για το πρόγραµµα Cairo το τίµηµα διαµορφώνεται στα 60 εκατ 
2)Για την FPS την εταιρία διαχείρισης των προβληµατικών ανοιγµάτων συν το σύνολο των NPEs της
Eurobank προσφέρονται 280-290 εκατ 
3)Για λοιπά θέµατα 30 εκατ 
4)Εκτελεστικός Πρόεδρος της FPS και ο άνθρωπος που θα αναλάβει να τρέξει το project είναι ο Θεόδωρος
Καλαντώνης ο σηµερινός αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος της Eurobank.
Παράλληλα θα αναλάβει και την διαχείριση των περίπου 1200 εργαζοµένων που θα µεταφερθούν στην
εταιρία διαχείρισης. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Eurobank µέσα στο α΄ τρίµηνο του 2020 θα καταγράψει µεγάλη βελτίωση στα
NPEs λόγω της τιτλοποίησης και της συµφωνίας µε την Fortress. 
Έναντι αυτής της εξέλιξης θα δαπανήσει για την εξυγίανση 1,3 µε 1,5 δισεκ. κεφάλαια. 
Η Eurobank θα είναι η πρώτη τράπεζα που υλοποιεί τέτοιας κλίµακας µεγάλη εξυγίανση στον ισολογισµό
της. 

Σχέδια  για  έκδοση tier 2 µε επιτόκιο 4%.... το 2020 

Εν τω µεταξύ παρ΄ ότι η Eurobank είναι κεφαλαιακά ισχυρή σχεδιάζει κάποια στιγµή µέσα στο 2020 να
προχωρήσει στην έκδοση tier 2 ύψους 500 εκατ µε στόχο επιτόκιο κοντά στο 4%. 
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Η Eurobank και η Alpha bank είναι δύο τράπεζες που µπορούν να επιτύχουν καλή τιµολόγηση σε οµολογιακή
τους έκδοση. 

www.bankingnews.gr
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Διαβάστε στο «Βήµα της Κυριακής»: Τα µυστικά των θαλασσίων ζωνών

Ελλάδα – Τουρκία σε τεντωµένο σκοινί
Τα µυστικά των θαλασσίων ζωνών

Ελλάδα – Τουρκία σε τεντωµένο σκοινί

ΤΟ ΒΗΜΑ: Το στοίχηµα της µείωσης των φόρων

5 σηµαντικές συνεντεύξεις:

Δ. Κουτσούµπας: Μεταλλαγµένο, µεταµοντέρνο ΠαΣοΚ ο Σύριζα του Τσίπρα

Αποπομπή Διαματάρη: Επικοινωνιακές επιλογές και πολιτικό κόστος

Μ. Βορίδης: Χρήσιµη η διεθνής στήριξη αλλά δεν εγγυάται τα σύνορά µας

Β. Κικίλιας: Μητρώο εµβολιασµών και σύνδεση µε ατοµικό φάκελο υγείας

Τζέιµς Ελρόι: Δεν υπάρχουν µεγαλύτερα θέµατα από τον πόλεµο και το έγκληµα

Κ. Ευαγγελάτου: Ολοι είµαστε Αµλετ όταν αναρωτιόµαστε για το νόηµα της ζωής

***

Αποκάλυψη: Το άγνωστο σκάνδαλο «Αετός» στην Πολεµική Αεροπορία

Ποδόσφαιρο: Ο Ιβάν, ο ανιψιός, ο σκτεινός ρόλος της ΕΠΟ και τα «Πηγάδια» της Ξάνθης

Παιδεία: Τα ΑΕΙ ανοίγουν στην αγορά

Μέρισµα: Από 17 έως 26 Δεκεµβρίου οι αιτήσεις από 250.000 οικογένειες

Πολιτικά

Το παρασκήνιο της συνάντσης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Ποντάρει σε διεθνή αποµόνωση της Αγκυρας

Αναζητώντας «αβλαβή διέλευση» στα ελληνοτουρκικά

Το λιβυκό σταυρόλεξο και οι ξένοι «παίκτες»

Σε αναζήτηση νέας εθνικής γραµµής

Στο µυαλό του Αντώνη Σαµαρά

Φουντώνουν οι φόβοι πασοκοποίησης στον ΣΥΡΙΖΑ

Ανάπτυξη

Πού έχουν τοποθετήσει τα λεφτά τους οι Ελληνες

Οι µισθοί στη µετά τα µνηµόνια εποχή

Εκλογές, εξαγωγές και τουρισµός ανέβασαν το ΑΕΠ στο 2,1%

Γιάννης Τσακίρης: Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται στη µεγάλη στροφή

Ξεκινά η αντίστροφη µέτρηση για τη ΛΑΡΚΟ

Επιχείρηση «Καθαρά Διυλιστήρια» στην Ευρώπη

70 funds αναζητούν ευκαιρίες στην Ελλάδα
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Πληρώνουµε φόρο 39%-49% στα πανάκριβα data των κινητών

Κέρδη από τις πιστοποιήσεις για επιχειρήσεις και καταναλωτές

Αποζηµίωση από τη VW ζητούν 100.000 Βρετανοί

«Greece is Back» στο ραντεβού της Νέας Υόρκης

Κοινωνία

Το «αύριο» των ελληνικών ΑΕΙ

Παγκόσµια πρωτιά για την Ελλάδα στην Ολυµπιάδα Εκπαιδευτικής Ροµποτικής

Βασίλης Κάλφας: «Στην τάξη πρέπει να είσαι ο εαυτός σου»

Από τον Φεβρουάριο (και βλέπουµε) θα πάει το τραµ στον Πειραιά

«Μέτωπο» κατά της γραφειοκρατίας

Το άγνωστο σκάνδαλο «Αετός» στην Πολεµική Αεροπορία

Η «Καλλιόπη» και οι διδαχές του Ηροδότου

Κόσµος

Τα προσχήµατα σώθηκαν, τα προβλήµατα παραµένουν στο ΝΑΤΟ

Οι εκλογές κρίνουν το Brexit

Δριµύ κατηγορώ κατά Τραµπ

Τριγµοί στη Γερµανία, δονήσεις στην Ευρώπη

Ο πρωθυπουργός, ο «µεσάζων» και η δολοφονία της Γκαλιζία

Αθλητισµός
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Επτά κυβερνητικά στελέχη στο επενδυτικό φόρουµ του Capital Link -
[Ekirikas.com]

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Με την διά ζώσης συµµετοχή τεσσάρων υπουργών και τριών υφυπουργών, βιντεοσκοπηµένο
µήνυµα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και σηµαντικά στελέχη από τον χώρο των
τραπεζών, των επιχειρήσεων και του διεθνούς επενδυτικού παράγοντα, θα πραγµατοποιηθεί την προσεχή
Δευτέρα 9 Δεκεµβρίου, στο Metropolitan Club, το 21ο Επενδυτικό Φόρουµ της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Ειδικότερα, στη Νέα Υόρκη µεταβαίνουν, για τις εργασίες του Φόρουµ, ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Ναυτιλίας, Γιάννης
Πλακιωτάκης, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιµος Θωµάς και ο υφυπουργός
Οικονοµικών, Γεώργιος Ζαβός. Ο Χρήστος Σταϊκούρας θα είναι ο κεντρικός οµιλητής των πρωινών
συνεδριών, ενώ ο Αδωνις Γεωργιάδης ο οµιλητής του γεύµατος. Παράλληλα, στο δείπνο, που θα...

Ekirikas.com   ·    πριν από  8 λεπτά  ·    

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Με την διά ζώσης συµµετοχή τεσσάρων υπουργών και τριών υφυπουργών, βιντεοσκοπηµένο
µήνυµα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και σηµαντικά στελέχη από τον χώρο των
τραπεζών, των επιχειρήσεων και του διεθνούς επενδυτικού παράγοντα, θα πραγµατοποιηθεί την προσεχή
Δευτέρα 9 Δεκεµβρίου, στο Metropolitan Club, το 21ο Επενδυτικό Φόρουµ της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Ειδικότερα, στη Νέα Υόρκη µεταβαίνουν, για τις εργασίες του Φόρουµ, ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Ναυτιλίας, Γιάννης
Πλακιωτάκης, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιµος Θωµάς και ο υφυπουργός
Οικονοµικών, Γεώργιος Ζαβός. Ο Χρήστος Σταϊκούρας θα είναι ο κεντρικός οµιλητής των πρωινών
συνεδριών, ενώ ο Αδωνις Γεωργιάδης ο οµιλητής του γεύµατος. Παράλληλα, στο δείπνο, που θα...
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Μπαράζ επαφών Γεωργιάδη µε Αµερικανούς επενδυτές - Τα τετ α τετ του
υπουργού Ανάπτυξης στη Νέα Υόρκη - [News.makedonias.gr]

Στο https://www.cnn.gr διαβάσαµε: Μπαράζ επαφών µε κορυφαίους Αµερικανούς επενδυτές θα έχει την
επόµενη εβδοµάδα στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης στο
πλαίσιο του 21ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία
µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στο συνέδριο θα συµµετάσχουν... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο
στο https://www.cnn.gr

News.makedonias.gr   ·    πριν από  1 ώρα 5 λεπτά  ·    

Στο https://www.cnn.gr διαβάσαµε: Μπαράζ επαφών µε κορυφαίους Αµερικανούς επενδυτές θα έχει την
επόµενη εβδοµάδα στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης στο
πλαίσιο του 21ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία
µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στο συνέδριο θα συµµετάσχουν... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο
στο https://www.cnn.gr
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Συνέδριο Goldman Sachs: Στο επίκεντρο η αγορά ακινήτων και η επιρροή της
στις τράπεζες

Σηµαντικό ενδιαφέρον εκδηλώνεται για τις ελληνικές τράπεζες στο συνέδριο της Goldman Sachs στο
Λονδίνο, ενώ το βασικό ερωτηµατολόγιο στα στελέχη των συστηµικών τραπεζών εστιάζει στο real estate.
Οι επενδυτές ενδιαφέρονται πολύ για τις τιµές των ακινήτων στη χώρα µας και για το πώς αυτές
επηρεάζουν τα ενεργητικά των τραπεζών.

Όπως δηµοσιεύει σήµερα η «Ναυτεµπορική», η ελληνική κυβέρνηση δίνει σηµαντικά κίνητρα στην
κτηµαταγορά, ενώ το στοιχείο αυτό ή περίπου αυτό «µοχλεύθηκε» και σε προχθεσινό άρθρο των «Financial
Times» µε συναφές αντικείµενο, βάσει του οποίου η Αθήνα θα προσφέρει φορολογικά κίνητρα σε
πλούσιους που επιθυµούν να διαµείνουν στην Ελλάδα τουλάχιστον έξι µήνες τον χρόνο, σε ένα πρόγραµµα
«non-dom» (µη κατοίκων) που αποσκοπεί στην προσέλκυση πλοιοκτητών, επιτυχηµένων επιχειρηµατιών και
συνταξιούχων.

Η ατζέντα

Η ανοδική πορεία του real estate, που έχει βοηθήσει και τα ενεργητικά των τραπεζών, βρίσκεται στο
επενδυτικό «στόχαστρο» διεθνών funds, όπως προέκυψε από τις τετ α τετ συναντήσεις στη βρετανική
πρωτεύουσα.

Κατά τα λοιπά, η ατζέντα επεκτάθηκε στην πολιτική και την οικονοµία, δύο προσφιλή θέµατα, τα οποία
εσχάτως εµπλέκουν τις διπλωµατικές σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας, µιας και τούτο αποτελεί παράγοντα
ανησυχίας για την πορεία της χώρας.

Σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια, η ατζέντα διαρθρώνεται -πέρα από το ύψος και το πρόγραµµα- στο
σχέδιο «Ηρακλής» και κατά πόσον το σχήµα θα µπορέσει να αναπτύξει τη δευτερογενή αγορά, που είναι
και το ζητούµενο για τους διεθνείς οίκους. Οι ξένοι επενδυτές, άλλωστε, δεν ενδιαφέρονται για κατά
πόσον οι τράπεζες µειώνουν τα NPEs, αλλά για τις πωλήσεις που πραγµατοποιούν, ανέφερε
χαρακτηριστικά στέλεχος πιστωτικού ιδρύµατος.

Τα επιτόκια δανεισµού και η πιστωτική επέκταση αποτελούν άλλα δύο ζητήµατα καίριας σηµασίας στις
συνεντεύξεις µεταξύ των funds και των ελληνικών τραπεζών, γιατί καθορίζουν την ποιότητα της
επιχειρηµατικής επέκτασης στη χώρα και δίνουν λογική προοπτικής στην οικονοµία.

Οι προοπτικές

Παράλληλα, οι ξένοι επενδυτές συζήτησαν µε τα πιστωτικά ιδρύµατα την κεφαλαιακή προοπτική των
τραπεζών τόσο µέσα από τις τιτλοποιήσεις των κόκκινων δανείων, αλλά και όπως αυτή προκύπτει από τα
stress tests, ενώ υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το χαρτοφυλάκιο οµολόγων των τραπεζών και κατά
πόσον θα ξεµπλοκάρει το ποσοστό στο οποίο µπορούν να τοποθετούνται οι τράπεζες όπως αυτό
καθορίστηκε από την ΕΚΤ κατά την περίοδο των κεφαλαιακών περιορισµών.

Τα funds αναµένουν τις εξελίξεις που θα προάγουν οι ελληνικές τράπεζες µέσα στο 2020 και οι οποίες θα
σχετίζονται τόσο µε εκδόσεις Tier II όσο και µε τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων. Το ενδιαφέρον, πλέον,
στρέφεται στο συνέδριο της Capital Link την προσεχή Δευτέρα στη Νέα Υόρκη.
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Μπαράζ επαφών Γεωργιάδη µε Αµερικανούς επενδυτές – Τα τετ α τετ του
υπουργού Ανάπτυξης στη Νέα Υόρκη

Μπαράζ επαφών µε κορυφαίους Αµερικανούς επενδυτές θα έχει την επόµενη εβδοµάδα στη Νέα Υόρκη ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης στο πλαίσιο του 21ου Ετήσιου Capital Link
Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Στο συνέδριο θα συµµετάσχουν... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο https://www.cnn.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.
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Στο επίκεντρο η αγορά ακινήτων και η επιρροή της στις τράπεζες
Κυρίαρχο το real estate στις ερωτήσεις ξένων επενδυτών στα  road shows του Λονδίνου

Από την έντυπη έκδοση

Της Ειρήνης Σακελλάρη
esak@naftemporiki.gr

Σηµαντικό ενδιαφέρον εκδηλώνεται για τις ελληνικές τράπεζες στο συνέδριο της Goldman Sachs στο
Λονδίνο, ενώ το βασικό ερωτηµατολόγιο στα στελέχη των συστηµικών τραπεζών εστιάζει στο real estate.
Οι επενδυτές ενδιαφέρονται πολύ για τις τιµές των ακινήτων στη χώρα µας και για το πώς αυτές
επηρεάζουν τα ενεργητικά των τραπεζών.

Είναι προφανές ότι η ελληνική κυβέρνηση δίνει σηµαντικά κίνητρα στην κτηµαταγορά, ενώ το στοιχείο
αυτό ή περίπου αυτό «µοχλεύθηκε» και σε προχθεσινό άρθρο των «Financial Times» µε συναφές
αντικείµενο, βάσει του οποίου η Αθήνα θα προσφέρει φορολογικά κίνητρα σε πλούσιους που επιθυµούν να
διαµείνουν στην Ελλάδα τουλάχιστον έξι µήνες τον χρόνο, σε ένα πρόγραµµα «non-dom» (µη κατοίκων) που
αποσκοπεί στην προσέλκυση πλοιοκτητών, επιτυχηµένων επιχειρηµατιών και συνταξιούχων.

Η ατζέντα

Η ανοδική πορεία του real estate, που έχει βοηθήσει και τα ενεργητικά των τραπεζών, βρίσκεται στο
επενδυτικό «στόχαστρο» διεθνών funds, όπως προέκυψε από τις τετ α τετ συναντήσεις στη βρετανική
πρωτεύουσα.

Κατά τα λοιπά, η ατζέντα επεκτάθηκε στην πολιτική και την οικονοµία, δύο προσφιλή θέµατα, τα οποία
εσχάτως εµπλέκουν τις διπλωµατικές σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας, µιας και τούτο αποτελεί παράγοντα
ανησυχίας για την πορεία της χώρας.

Σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια, η ατζέντα διαρθρώνεται -πέρα από το ύψος και το πρόγραµµα- στο
σχέδιο «Ηρακλής» και κατά πόσον το σχήµα θα µπορέσει να αναπτύξει τη δευτερογενή αγορά, που είναι
και το ζητούµενο για τους διεθνείς οίκους. Οι ξένοι επενδυτές, άλλωστε, δεν ενδιαφέρονται για κατά
πόσον οι τράπεζες µειώνουν τα NPEs, αλλά για τις πωλήσεις που πραγµατοποιούν, ανέφερε
χαρακτηριστικά στέλεχος πιστωτικού ιδρύµατος.

Τα επιτόκια δανεισµού και η πιστωτική επέκταση αποτελούν άλλα δύο ζητήµατα καίριας σηµασίας στις
συνεντεύξεις µεταξύ των funds και των ελληνικών τραπεζών, γιατί καθορίζουν την ποιότητα της
επιχειρηµατικής επέκτασης στη χώρα και δίνουν λογική προοπτικής στην οικονοµία.

Οι προοπτικές

Παράλληλα, οι ξένοι επενδυτές συζήτησαν µε τα πιστωτικά ιδρύµατα την κεφαλαιακή προοπτική των
τραπεζών τόσο µέσα από τις τιτλοποιήσεις των κόκκινων δανείων, αλλά και όπως αυτή προκύπτει από τα
stress tests, ενώ υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το χαρτοφυλάκιο οµολόγων των τραπεζών και κατά
πόσον θα ξεµπλοκάρει το ποσοστό στο οποίο µπορούν να τοποθετούνται οι τράπεζες όπως αυτό
καθορίστηκε από την ΕΚΤ κατά την περίοδο των κεφαλαιακών περιορισµών.

Τα funds αναµένουν τις εξελίξεις που θα προάγουν οι ελληνικές τράπεζες µέσα στο 2020 και οι οποίες θα
σχετίζονται τόσο µε εκδόσεις Tier II όσο και µε τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων. Το ενδιαφέρον, πλέον,
στρέφεται στο συνέδριο της Capital Link την προσεχή Δευτέρα στη Νέα Υόρκη. 

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα  τη δουλειά  που σας ταιριάζει!
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Μπαράζ επαφών Γεωργιάδη µε Αµερικανούς επενδυτές – Τα τετ α τετ του
υπουργού Ανάπτυξης στη Νέα Υόρκη

Αµαλία Κάτζου , CNN Greece

Μπαράζ επαφών µε κορυφαίους Αµερικανούς επενδυτές θα έχει την επόµενη εβδοµάδα στη Νέα Υόρκη ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης στο πλαίσιο του 21ου Ετήσιου Capital
Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης. Στο συνέδριο θα συµµετάσχουν περί τους 200 fund managers.

Σύµφωνα µε αποκλειστικές πληροφορίες του CNN Greece, o υπουργός Ανάπτυξης θα συµµετάσχει σε
δύο πολύ σηµαντικά τραπέζια, στα οποία θα συµµετέχει η «αφρόκρεµα» των επενδυτικών κεφαλαίων από
την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Μάλιστα, στο ένα τραπέζι θα δώσει το «παρών» ο υπουργός Εµπορίου της κυβέρνησης του Τραµπ,
Γουίλµπορ Ρος.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης θα έχει επαφές µε κορυφαίους διαχειριστές αµερικανικών επενδυτικών οίκων, όπως
η Goldman Sachs µε τον επικεφαλής οικονοµολόγο Jan Hatzius, η Blackstone, η Citigroup, η PIMCO, η Morgan
Stanley. Eπίσης, στο συνέδριο θα παραβρεθούν ο Giulio Baratta, επικεφαλής χρηµατοοικονοµικών και
αγορών οµολόγων για την περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής της BNP Paribas, o
Piotr Mietkowski επικεφαλής επενδυτικής τραπεζικής της BNP Paribas, o Morven Jones, επικεφαλής αγοράς
οµολόγων της Nomura και o Antonios Tiplalexis γενικός διευθυντής της Nomura.

Πληροφορίες θέλουν και τους τρεις οίκους αξιολόγησης (Standard & Poor’s, Fitch και Μoody’s) να
µετέχουν το συνέδριο της Capital Link, γεγονός που έχει τη σηµασία του, αφού η ετυµηγορία τους για την
ελληνική οικονοµία  έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τις αγορές και τους επενδυτές.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και επενδύσεων θα έχει και… οne to one ραντεβού µε συγκεκριµένους επενδυτές,
στους οποίους θα παρουσιάσει τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα  αλλά και τα κίνητρα που έχει
θεσπίσει η κυβέρνηση για όσους επιλέξουν να τοποθετήσουν κεφάλαια στη χώρα µας.

Όλη η ελληνική αποστολή θα επιδιώξει να πείσει τους επενδυτές πως η Ελλάδα µπορεί να γίνει ένα από τα
κορυφαία  επενδυτικά  στόρι και πως αξίζει οι Αµερικανοί να έρθουν να επενδύσουν στη χώρα .

Στο 21ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum θα συµµετάσχουν Έλληνες επιχειρηµατίες, αλλά και
τραπεζικοί παράγοντες.

Οι κλάδοι που θα βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι ο τραπεζικός, τα ελληνικά κρατικά
οµόλογα , η ενέργεια , οι υποδοµές, τα ακίνητα , η ασφαλιστική αγορά  και ο τουρισµός. Δυναµικό
«παρών» θα δώσουν οι διοικήσεις κορυφαίων αµερικάνικων εταιρειών µε ενεργό ενδιαφέρον στην Ελλάδα,
θεσµικοί επενδυτές ελληνικών µετοχών και οµολόγων, διαχειριστές κεφαλαίων και αναλυτές, καθώς και
υψηλόβαθµα διεθνή τραπεζικά στελέχη.

Από πλευράς εγχώριων οµίλων, το παρών στη Νέα Υόρκη θα δώσουν οι 4 συστηµικές τράπεζες (Alpha Bank,
Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς), η Aegean Airlines, η ΕΥΔΑΠ, τα ΕΛΠΕ, η Lamda
Development, η Μυτιληναίος, ο ΟΠΑΠ, η ΔΕΗ, η Prodea Investments TEMES S.A και η Titan Cement Group.
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Διαβάστε στο «Βήµα της Κυριακής»: Τα µυστικά των θαλασσίων ζωνών

Ελλάδα – Τουρκία σε τεντωµένο σκοινί
ΤοΒΗΜΑ Team

Ελλάδα – Τουρκία σε τεντωµένο σκοινί

Τα µυστικά των θαλασσίων ζωνών

ΤΟ ΒΗΜΑ: Το στοίχηµα της µείωσης των φόρων

5 σηµαντικές συνεντεύξεις:

Δ. Κουτσούµπας: Μεταλλαγµένο, µεταµοντέρνο ΠαΣοΚ ο Σύριζα του Τσίπρα

Μ. Βορίδης: Χρήσιµη η διεθνής στήριξη αλλά δεν εγγυάται τα σύνορά µας

Β. Κικίλιας: Μητρώο εµβολιασµών και σύνδεση µε ατοµικό φάκελο υγείας

Τζέιµς Ελρόι: Δεν υπάρχουν µεγαλύτερα θέµατα από τον πόλεµο και το έγκληµα

Κ. Ευαγγελάτου: Ολοι είµαστε Αµλετ όταν αναρωτιόµαστε για το νόηµα της ζωής

Αποκάλυψη: Το άγνωστο σκάνδαλο «Αετός» στην Πολεµική Αεροπορία

Ποδόσφαιρο: Ο Ιβάν, ο ανιψιός, ο σκτεινός ρόλος της ΕΠΟ και τα «Πηγάδια» της Ξάνθης

Παιδεία: Τα ΑΕΙ ανοίγουν στην αγορά

Μέρισµα: Από 17 έως 26 Δεκεµβρίου οι αιτήσεις από 250.000 οικογένειες

Πολιτικά

Το παρασκήνιο της συνάντσης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Ποντάρει σε διεθνή αποµόνωση της Αγκυρας

Αναζητώντας «αβλαβή διέλευση» στα ελληνοτουρκικά

Το λιβυκό σταυρόλεξο και οι ξένοι «παίκτες»

Σε αναζήτηση νέας εθνικής γραµµής

Στο µυαλό του Αντώνη Σαµαρά

Φουντώνουν οι φόβοι πασοκοποίησης στον ΣΥΡΙΖΑ

Ανάπτυξη

Πού έχουν τοποθετήσει τα λεφτά τους οι Ελληνες

Οι µισθοί στη µετά τα µνηµόνια εποχή

Εκλογές, εξαγωγές και τουρισµός ανέβασαν το ΑΕΠ στο 2,1%

Γιάννης Τσακίρης: Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται στη µεγάλη στροφή

Ξεκινά η αντίστροφη µέτρηση για τη ΛΑΡΚΟ

Επιχείρηση «Καθαρά Διυλιστήρια» στην Ευρώπη

70 funds αναζητούν ευκαιρίες στην Ελλάδα

Πληρώνουµε φόρο 39%-49% στα πανάκριβα data των κινητών
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Κέρδη από τις πιστοποιήσεις για επιχειρήσεις και καταναλωτές

Αποζηµίωση από τη VW ζητούν 100.000 Βρετανοί

«Greece is Back» στο ραντεβού της Νέας Υόρκης

Κοινωνία

Το «αύριο» των ελληνικών ΑΕΙ

Παγκόσµια πρωτιά για την Ελλάδα στην Ολυµπιάδα Εκπαιδευτικής Ροµποτικής

Βασίλης Κάλφας: «Στην τάξη πρέπει να είσαι ο εαυτός σου»

Από τον Φεβρουάριο (και βλέπουµε) θα πάει το τραµ στον Πειραιά

«Μέτωπο» κατά της γραφειοκρατίας

Το άγνωστο σκάνδαλο «Αετός» στην Πολεµική Αεροπορία

Η «Καλλιόπη» και οι διδαχές του Ηροδότου

Κόσµος

Τα προσχήµατα σώθηκαν, τα προβλήµατα παραµένουν στο ΝΑΤΟ

Οι εκλογές κρίνουν το Brexit

Δριµύ κατηγορώ κατά Τραµπ

Τριγµοί στη Γερµανία, δονήσεις στην Ευρώπη

Ο πρωθυπουργός, ο «µεσάζων» και η δολοφονία της Γκαλιζία

Αθλητισµός

Μια φορά ένας ανιψιός αγόρασε µια εταιρεία…

Εξάσφαιρος Μέσι

Πολιτισµός

Κώστας Βίρβος: Η βιογραφία ενός θρύλου

ΑRT THERAPY στο Μέγαρο

Θεόδωρος Ορφανίδης: «Να φέρουµε τον κόσµο στην καλή µουσική»

Φατίχ Ακίν: «Οσοι αντέχουν ας δουν την ταινία µου. Οι άλλοι όχι»

Ματ Σαββόπουλου µε τρία αστέρια

Βιβλία

Μελέτη: Η συµβίωση δηµοκρατίας και καπιταλισµού

Πεζογραφία: Αναζητώντας τον πατέρα

Αντώνης Λιάκος: «Η Ελλάδα ξαναφτιάχνεται µεταξύ 1912 και 1922»

Κριτική: Οικολογική αλληγορία

Science

Εµβόλια για µεγάλα «παιδιά»
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ME 2,1% «ΤΡΕΧΕΙ» TO ΑΕΠ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΤΡΙΜΗΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

«ΤΖΟΚΕΡ» στην οικονομία
από Eurogroup, ΕΑΣΤΑΤ
& έσοδα
Υπέρβαση στα έσοδα του προϋπολογισμού
τον Νοέμβριο λόγω Black Friday

ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΤΖΟΥ
amaliakatzou@gmail.com

ΕΝΑ 

ΜΠΑΡΑΖ θετικών εξελίξεων
για τη χώρα και την οικονομία
δημιουργεί τις προϋποθέσεις
για ενίσχυση της οικονομικής
ανάκαμψης τους επόμενους μήνες, 

εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και δεν
υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις σε εγχώριο ή
διεθνές επίπεδο.

Η ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης 
της μεταμνημονιακής εποπτείας, η

επιστροφή στην Ελλάδα των κερδών ύψους
767 εκατ. ευρώ από τα ελληνικά ομόλογα,
που έχουν στην κατοχή τους η ΕΚΤ και κεντρικές 

τράπεζες χωρών της Ευρωζώνης,
αλλά και η επίσημη έναρξη της διαδικασίας 

αλλαγής χρήσης των κερδών ώστε, αντί
για την ελάφρυνση του χρέους, να διατεθούν 

για αναπτυξιακού χαρακτήρα επενδύσεις 

ενισχύουν την αξιοπιστία της χώρας.
Εκείνο όμως που στέλνει πολύ θετικά

μηνύματα για τη χώρα μας στις αγορές
και τους ξένους επενδυτές είναι το γεγονός
ότι η επιστροφή των χρημάτων εγκρίθηκε
από το Eurogroup χωρίς καθυστερήσεις,
αστερίσκους ή δεσμεύσεις από την πλευρά
της Ελλάδας. Κι αυτό είναι απόρροια της
πολύ καλής συνεργασίας της κυβέρνησης
με τους θεσμούς, την Κομισιόν και το EwG
αλλά και της έγκαιρης επίλυσης των εκκρεμοτήτων 

που αφορούσαν στην τέταρτη με-
ταμνημονιακή αξιολόγηση.

Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο -με
επικεφαλής τον Χρήστο Σταϊκούρα- κατόρθωσε 

να βάλει επισήμως στο τραπέζι για
πρώτη φορά το ζήτημα της αξιοποίησης
των κερδών των κεντρικών τραπεζών για
επενδυτικούς σκοπούς, κάτι που θα έχει
πολλαπλά οφέλη για την οικονομία.

Εύσημα
από τους Ευρωπαίους
Δεν είναι τυχαίο ότι κορυφαίοι Ευρωπαίοι 

αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τις αποφάσεις 
του Eurogroup για την ολοκλήρωση

της τέταρτης αξιολόγησης της ενισχυμένης 
μεταμνημονιακής εποπτείας και την

επιστροφή στην Ελλάδα κερδών ύψους
767 εκατ. ευρώ ως μια ιδιαίτερα θετική
εξέλιξη για την οικονομία. Ο πρόεδρος του
Eurogroup, Μάριο Σεντένο, επεσήμανε ότι
οι αποφάσεις για την Ελλάδα βασίζονται
στην έκθεση των θεσμών, που διαπιστώνει
ότι η κυβέρνηση τήρησε όλες τις δεσμεύσεις 

σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις και τους
δημοσιονομικούς στόχους, ενώ στέλνουν

ένα πολύ θετικό μήνυμα στις αγορές και
τους επενδυτές για την οικονομία. Επιπλέον, 

ο Ευρωπαίος αξιωματούχος χαρακτήρισε 

θετικές τις προοπτικές ανάπτυξης
στην Ελλάδα. Από την άλλη, ο νέος Επίτροπος 

για τις οικονομικές υποθέσεις, Πάολο
Τζεντιλόνι, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει
επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, 

ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η κυβέρνηση 

θα αντιμετωπίσει με επιτυχία τις
προκλήσεις που έχει μπροστά της.

Και, βεβαίως, το επόμενο μεγάλο στοίχημα 

για την κυβέρνηση είναι η μείωση
των πρωτογενών πλεονασμάτων από το
2021, θέμα που αναμένεται να ανοίξει τους
επόμενους μήνες και είναι κομβικής σημασίας 

για την οικονομία, καθώς, εφόσον
επιτευχθεί, θα απελευθερώσει μεγάλο δημοσιονομικό 

χώρο για επενδύσεις και μείωση 

της φορολογίας. Πάντως, η Citigroup,
σχολιάζοντας τις αποφάσεις του τελευταίου 

Eurogroup, αναφέρει ότι οι όροι που
συνδέονται με τα μέτρα ανακούφισης χρέους 

λειτουργούν ακόμη ως ισχυρό κίνητρο
για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων
στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, η Citi εκτιμά 

ότι αν συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις
και το 2020, το Eurogroup τελικά θα 

συμφωνήσει 

στη μείωση των στόχων για τα
πρωτογενή πλεονάσματα από τον τρέχοντα
στόχο του 3,5%.

Υπέρβαση
στα έσοδα Νοεμβρίου

υπερβεί και πάλι τον στόχο του 3,5% του
ΑΕΠ. Αρμόδιοι κύκλοι επισημαίνουν ότι
μια τέτοια εξέλιξη δεν μπορεί να αποκλειστεί, 

διαβεβαιώνοντας, ωστόσο, σε όλους
τους τόνους ότι, ακόμα κι αν πληρωθούν
στο σύνολο τους τα 2,7 δια ευρώ του 

Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ),
δεν τίθεται σε κίνδυνο ο στόχος του πλεονάσματος 

με τους όρους της ενισχυμένης
μεταμνημονιακής εποπτείας.

Η έκπληξη
από ΕΛΣΤΑΤ

Το κερασάκι στην τούρτα ήταν τα στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ του γ ' τριμήνου,
που κατέδειξαν μια σημαντικά βελτιωμένη
εικόνα για την ελληνική οικονομία. Συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η ανά¬

πτυξη στο γ ' τρίμηνο ήταν 0,6% σε σχέση 

με το β ' τρίμηνο του 2019 (τριμηνιαία
βάση), ενώ σε σύγκριση με το γ ' τρίμηνο
του 2018 η ανάπτυξη φτάνει το 2,3% (ετήσια 

βάση).
Αυτό όμως που αποτέλεσε έκπληξη και

δημιουργεί αισιοδοξία είναι το γεγονός ότι
με την αναθεώρηση των στοιχείων για τα
πρώτα δύο τρίμηνα η οικονομία φαίνεται
να αναπτύσσεται με ρυθμό 2,1% τα τρία
πρώτα τρίμηνα, ποσοστό που είναι
υψηλότερο από την εκτίμηση που
συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό 

για ανάπτυξη 2%. Βάσει
των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, το
ΑΕΠ έτρεξε με 2,8% στο β ' τρίμηνο, 

ενώ στο τρίτο παρουσίασε 
ένα μικρό φρενάρισμα στο

2,3%.

Ομως τα καλά νέα συνεχίστηκαν. Τα έσοδα 

του προϋπολογισμού τον Νοέμβριο κατέγραψαν 

υπέρβαση με οδηγό την Black
Friday. Η αύξηση του τζίρου των εμπορικών 

καταστημάτων κατά τη διάρκεια των
εκπτώσεων είχε ως αποτέλεσμα οι επιχειρηματίες 

να προχωρήσουν σε αυξημένες
εμπρόθεσμες πληρωμές και στα δημόσια
ταμεία να μπουν περισσότερα χρήματα.
Με βάση τα παραπάνω, ακόμα 

και μετά τη διανομή
κοινωνικού μερίσμα
τος ύψους 170 εκατ.
ευρώ, που ανακοί
νωσε ο Χρήστος
Σταϊκούρας από
το βήμα της Βουλής, 

το πρωτογενές 
πλεόνασματου 2019 δεν

αποκλείεται
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Στο τραπέζι για πρώτη
φορά το ζήτημα
της αξιοποίησης
των κερδών των
κεντρικών τραπεζών
για επενδυτικούς
σκοπούς

Επαφές Σταϊκούρα
Γεωργιάδη

στη Νέα Υόρκη
ΜΠΑΡΑΖ επαφών με κορυφαίους
Αμερικανούς επενδυτές θα έχουν ιην
επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη οι
υπουργοί Οικονομικών και Ανάπτυξης
Χρήστος Σταϊκούρας και Αδωνις Γεωρ
γιάδης στο πλαίσιο του 21ου Ετήσιου
Capital Link Invest in Greece Forum
που διοργανώνει η Capital Link σε
συνεργασία με το Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης Σύμφωνα με αποκλειστικές

πληροφορίες η ελληνική αποστολή
εκτός των υπόλοιπων συναντήσεων
θα συμμετάσχει σε δύο πολύ σημαντικά

τραπέζια στα οποία θα δώσει το
παρών η αφρόκρεμα των επενδυτικών

κεφαλαίων από την άλλη πλευρά
του Ατλαντικού Μάλιστα στο ένα από
αυτά θα μετέχει ο Αμερικανός υπουργός
Εμπορίου Γουίλμπορ Ρος
Οι υπουργοί θα έχουν επαφές με κορυφαίους

διαχειριστές αμερικανικών
επενδυτικών οίκων όπως η Goldman
Sachs με τον επικεφαλής οικονομολόγο
Jan Hatzius η Blackstone η Citigroup
η Pimco και η Morgan Stanley Επίσης

στο συνέδριο θα παρευρεθούν ο
Giulio Baratta επικεφαλής χρηματοοικονομικών

και αγορών ομολόγων για
την περιοχή της Ευρώπης της Μέσης
Ανατολής και της Αφρικής της BNP
Paribas ο Piotr Mietkowski επικεφαλής

επενδυτικής τραπεζικής της BNP
Paribas ο Morven Jones επικεφαλής
αγοράς ομολόγων της Nomura και ο
Antonios Tiplalexis γενικός διευθυντής
της Nomura
Πληροφορίες θέλουν και τους τρεις οίκους

αξιολόγησης Standard Poor's
Fitch και Moody's να μετέχουν στο
συνέδριο της Capital Link γεγονός που
έχει τη σημασία του αφού η ετυμηγορία

τους για την ελληνική οικονομία
έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τις αγορές
και τους επενδυτές Ολη η ελληνική
αποστολή θα επιδιώξει να πείσει τους
επενδυτές ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει
ένα από τα κορυφαία επενδυτικά stories
και ότι αξίζει οι Αμερικανοί να έρθουν
να επενδύσουν στη χώρα

Το παρών

Στο 21ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum θα συμμετάσχουν Ελληνες

επιχειρηματίες αλλά και τραπεζικοί
παράγοντες Οι κλάδοι που θα βρεθούν
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι
ο τραπεζικός τα ελληνικά κρατικά ομόλογα

η ενέργεια οι υποδομές τα ακίνητα
η ασφαλιστική αγορά και ο τουρισμός

Δυναμικό παρών θα δώσουν οι
διοικήσεις κορυφαίων αμερικανικών
εταιρειών με ενεργό ενδιαφέρον στην
Ελλάδα θεσμικοί επενδυτές ελληνικών
μετοχών και ομολόγων διαχειριστές κεφαλαίων

και αναλυτές καθώς και υψηλόβαθμα

διεθνή τραπεζικά στελέχη
Από πλευράς εγχώριων ομίλων

το παρών στη Νέα Υόρκη θα δώσουν

οι τέσσερις συστημικές τράπεζες
Alpha Bank Eurobank Εθνική Τράπεζα

και Τράπεζα Πειραιώς η Aegean
Airlines η ΕΥΔΑΠ τα ΕΛΠΕ η Lamda
Development η Mytilineos ο ΟΠΑΠ
η ΔΕΗ η Prodea Investments TEMES
S.A και η Titan Cement Group Τέλος
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η
παρουσία του John Paulson προέδρου
της Paulson Co ο οποίος θα βραβευτεί

για τη σημαντική του συμβολή στην
Ελλάδα

την επόμενη
εβδομάδα στο 21ο
ετήσιο Capital Link

Invest in Greece
στη Νέα Υόρκη
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Greece is Back στο
ραντεβού xns NéasYôpKns
Με τπ συμμετοχή 1.000 στελεχών τπς αγοράς αρχίζει αύριο το επενδυτικό
συνέδριο το οποίο παραδοσιακά προσελκύει την ελίτ της Wall Street
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ

Με το σύνθημα Greece is
Back η Ελλάδα επιστρέφει

και με τη συμμετοχή
1 000 στελεχών της αγοράς

κυβερνητικών αξιωματούχων

κορυφαίων
funds τραπεζιτών αλλά
και μεγάλων επιχειρήσεων

αρχίζει αύριο στη Νέα
Υόρκη το επενδυτικό συνέδριο

της Capital Link
το οποίο πραγματοποιείται

σε συνεργασία με το
Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης και μεγάλες δι¬

εθνείς επενδυτικές τράπεζες

και παραδοσιακά
προσελκύει την ελίτ της
Wall Street
Ο πρωθυπουργός Κ Μητσοτάκης

θα απευθύνει
τηλεοπτικό μήνυμα ενώ
ο υπουργός Οικονομικών
Χρ Στάικούρας θα είναι
ο κεντρικός ομιλητής Από
πλευράς κυβερνήσεως θα
συμμετάσχουν επίσης ο
υπουργός Ανάπτυξης Α
Γεωργιάδης ο υπουργός
Τουρισμού Χ θεοχάρης
ο υπουργός Ναυτιλίας I
ΠΛακιωτάκης ο υφυπουργός

Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γ Τσακίρης

ο υφυπουργός Περιβάλλοντος
Γ Θωμάς και ο

υφυπουργός Οικονομικών
Γ Ζαββός Επίσης

θα συμμετάσχουν και οι
Riccardo Lambiris διευθύνων

σύμβουλος του
ΤΑΙΠΕΔ Γ Πιτσιλής διοικητής

ΑΑΔΕ και ο Δ
Τσάκωνας του ΟΔΔΗΧ
Στη Ν Υόρκη θα βρίσκονται

και κορυφαία
στελέχη των συστημικών
τραπεζών Από την Alpha
Bank οι Β Ψάλτης και
Θ Αθανασόπουλος από
τη Eurobank οι Γ Ζαντάς
και Κ Βασιλείου από την
Εθνική οι Π Μυλωνάς

και Β Κώτσιρας και από
την Πειραιώς οι Χρ Μεγάλου

Η Λεκκός Ελένη
Βρεττοΰ και Γ Κορμάς
Με διεθνείς επενδυτές

θα συναντηθούν και
στελέχη από εταιρείες
όπως οι Aegean Airlines
ΕΥΔΑΠ AVIS Greece
Eldorado Gold ΕΑΠΕ
Lamda Development Μυτιληναίος

ΟΠΑΠ Piraeus
Real Estate Prodea
Investments ΔΕΗ Shaner
Hotel Group TEMES SA
Titan Cement Group Zeus
Group όπως και οι ναυτιλιακές

Diana Shipping
Eurodry Euroseas Tsakos

Energy Navigation
Performance Shipping
κ.ά Στο επίσημο δείπνο
θα μιλήσει ο υπουργός
Εμπορίου των ΗΠΑ Γου
ίλμπουρ Ρος ενώ θα τιμηθεί

για την επενδυτική
δραστηριότητά του στην
Ελλάδα ο Τζον Πόλσον
Την Τρίτη το Χρηματιστήριο

της Νέας Υόρκης
διοργανώνει την Ημέρα
της Ελλάδας με την ελληνική

κυβερνητική αποστολή

και τις ελληνικών
συμφερόντων εταιρείες
που είναι εισηγμένες στη
Wall Street να χτυπούν το
καμπανάκι της λήξης
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Ol ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ CAPITAL LINK ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Αύριο ξεκινά το συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη με θέμα Invest in Greece Το παρών

αναμένεται να δώσουν υπουργοίτης κυβέρνησης επιχειρηματίες και υψηλόβαθμα στελέχη των τραπεζών
Οι επενδυτές περιμένουν πώς και πώς το αυριανό γεύμα όπου κεντρικός ομιλητής θα είναι ο αρμόδιος

υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργάδης
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Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα  Υόρκη, µε τίτλο "21st Annual Capital Link
Invest in Greece Forum", θα  συµµετάσχει αύριο ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούραs.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.). Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε
τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Ενώ, την επόµενη ηµέρα, Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, θα παρευρεθεί
στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).

capital link
Χρήστος Σταϊκούραs
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Στο Capital Link Forum ο Χάρης Θεοχάρης
Το θέµα της οµιλίας του υπουργού Τουρισµού θα είναι: «Tourism – Investment and Business Opportunities».

Την Τρίτη, 10 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση, µεταξύ άλλων, µε εκπροσώπους αεροπορικών
εταιρειών, ενώ θα δώσει το παρών στην «Ηµέρα της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπου
η ελληνική αποστολή θα «χτυπήσει το καµπανάκι» της Wall Street.

Την Τετάρτη, 11 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Τουρισµού θα βρεθεί στη Βοστώνη, όπου θα συναντήσει τον
Πρύτανη του Boston University School of Management, ενώ θα µιλήσει στο γνωστό πανεπιστήµιο για τις
προτεραιότητες και τη στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Το
πρόγραµµα της Τετάρτης περιλαµβάνει επίσης συνάντηση µε καθηγητές που οργανώνουν εκπαιδευτικά
ταξίδια στην Ελλάδα.

Την Πέµπτη, 12 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση µε τον πρόεδρο της Οµοσπονδίας
Οµογενειακών Σωµατείων και µε στελέχη της Trip Advisor.
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Περίπου 5 δισ. ευρώ θα επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα των ελληνικών
τραπεζών το 2020 από τις τιτλοποιήσεις

Το ΥΠΟΙΚ διαβεβαίωσε τις τράπεζες πως δεν υπάρχει καµία περίπτωση να δοθεί εγγύηση επί της εγγύησης
και πως τα 12 δισ. ευρώ εγγυήσεις που θα εκδόσει το Δηµόσιο δεν πρόκειται να υποστηριχθούν περαιτέρω
Για ζηµία η οποία θα κινηθεί περί το 15% επί του χαρτοφυλακίου των NPEs που θα τιτλοποιηθούν και που
θα βαίνει προς το 20% όσο µαζικότερες θα είναι οι τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων έκαναν λόγο οι
τράπεζες στα roadshows που πραγµατοποιήθηκαν στην Ευρώπη επισηµαίνοντας πως κοµµάτι αυτής της
ζηµιάς θα αντισταθµιστεί µερικώς από τις εγγυήσεις σε ότι αφορά το σχέδιο Ηρακλής. 
Συγχρόνως το Υπουργείο διαβεβαίωσε τις τράπεζες σε όλους τόνους πως δεν υπάρχει καµία περίπτωση να
δοθεί εγγύηση επί της εγγύησης και πως τα 12 δισ. ευρώ εγγυήσεις που θα εκδόσει το Ελληνικό Δηµόσιο
δεν πρόκειται να υποστηριχθούν περαιτέρω.
Ας σηµειωθεί πως 12 δισ. ευρώ NPEs πρόκειται να  τιτλοποιήσει  η Alpha Bank που γι' αυτήν το
ποσοστό (σ.σ. ζηµίας)  υπολογίζεται στο 17% ,  ενώ 7,5 δισ. ευρώ τιτλοποιεί η Eurobank. Η
Εθνική που δεν έχει επίσηµα  ανακοινώσει, µίλησε στα  πρόσφατα  συνέδρια   για  5-6 δισ.
ευρώ  ΝPEs που θα  τιτλοποιήσει ενόψει του Ηρακλή ενώ η Τράπεζα  Πειραιώς έχει µιλήσει για
3 δισ. ευρώ µε προοπτική επιτάχυνσης . Η προοπτική αυτή που αναµένεται να  ξεδιπλωθεί το
καινούριο έτος, ενδέχεται να  οδηγήσει κόκκινα  δάνεια  στο APS ύψους περίπου 6 δισ. ευρώ. 
Με βάση τα παραπάνω  οι ζηµιές που θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αποτελέσµατα των τραπεζών πριν
την αντιστάθµιση των εγγυήσεων θα πλησιάσουν τα 5 δισ. ευρώ εφόσον οι τράπεζες προωθήσουν στο
Ηρακλή το maximum  ποσό κόκκινων δανείων  που προτίθενται τελικώς να τιτλοποιήσουν.
 Σε ότι αφορά τους servicers η απόκλισή τους δεν θα µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 30% το οποίο
σταδιακά θα υποχωρεί στο 20%
Ο Ηρακλής  και οι λοιπές εξελίξεις στις τράπεζες όπως αναφέρουν στο BN καλά
πληροφορηµένες πηγές έφεραν στα  σαλόνια  των  πιστωτικών ιδρυµάτων τους διάφορους
οίκους που ενδιαφέρονται για  τις επικείµενες εκδόσεις των τραπεζών τους
επονοµαζόµενους  Credit Guys οι οποίοι διερευνούν το περιβάλλον γι' αυτές τις εκδόσεις.
Το νοµοσχέδιο του Ηρακλή εκτιµάται- ή τουλάχιστον αυτή είναι η πληροφόρηση που υπάρχει- πως θα
κατατεθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 13.12.19 µολονότι ακόµη δεν έχει διατυπωθεί η γνώµη της ΕΚΤ, η
οποία πάντως αναµένεται στις 11.12.19.
Στα roadshows που έλαβαν χώρα οι επενδυτές χωρίζονται σε αυτούς που διαθέτουν κυρίως την ευρωπαϊκή
κουλτούρα και ενδιαφέρονται περισσότερο σε ότι αφορά τις τράπεζες για ρυθµίσεις και θέµατα
διακυβέρνησης θεσµικά κλπ και στους έχοντες την αµερικανική κουλτούρα και αναζητούν εκ νέου από τις
τράπεζες να ανοιχτούν σε νέες χρηµατοδοτήσεις.
Σήµερα ξεκινάει το συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη το οποίο πάντως έχει και πολιτικό χαρακτήρα και
υπ' αυτήν την έννοια θα παρουσιάστει κυρίως την αλλαγή σελίδας στη χώρα και µέσα από αυτό και οι
επικείµενες επιχειρηµατικές δραστηριότητες, ενώ σε ότι αφορά  την τράπεζα  Πειραιώς θα
πραγµατοποιήσει δικό της συνέδρίο στη Νέα  Υόρκη την Τρίτη 10.12.19 έχοντας οργανώσει
συναντήσεις µε µεγάλα  θεσµικά  ονόµατα .
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Συναντήσεις Σταϊκούρα µε επενδυτές στη Νέα Υόρκη
Ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, θα συµµετάσχει αύριο, 9 Δεκεµβρίου, στο ετήσιο
επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, µε τίτλο “21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum”, που γίνεται
στη Νέα Υόρκη.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, στο οποίο θα κάνει την εναρκτήρια ομιλία, θα συναντηθεί με εκπροσώπους
μεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισμών, όπως των PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Το απόγευµα της Δευτέρα, θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής Ελπιδοφόρο.

Την Τρίτη θα παρευρεθεί στην «Ημέρα της Ελλάδας» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at
NYSE).

http://www.enikos.gr/economy/689066/synantiseis-staikoura-me-ependytes-sti-nea-yorki


https://www.mononews.gr/

 Publication date: 08/12/2019 22:21

 Alexa ranking (Greece): 275

 https://www.mononews.gr/oikonomia/thewiseman/ti-simveni-me-ton-chrimatisti-k...

Τι συµβαίνει µε τον χρηµατιστή και την ΑΑΔΕ και τι θα διαβάσουν οι 4 CEO’s
των τραπεζών στην NYC

The Wiseman

Πλούσια σε τραπεζικές εξελίξεις είναι η εβδομάδα που ξεκινά και εφόσον όλα τα μέτωπα κλείσουν τότε
από τις αρχές του 2020 οι τραπεζίτες θα μπορούν να δράσουν αναπόσπαστοι για να επιτύχουν τις
δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει για την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων… Έχουμε, λοιπόν, και
λέµε:

Θα  διαβάσουν την γνωµοδότηση της ΕΚΤ στην Νέα  Υόρκη

Θα  διαβάσουν την γνωµοδότηση της ΕΚΤ στην Νέα  Υόρκη

Αν και όπως πληροφορείται η στήλη η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το σχέδιο
της κυβέρνησης Μητσοτάκη υπό τον τίτλο «Ηρακλής» για την αντιμετώπιση 30 δις ευρώ κόκκινων δανείων
αναμένεται θετική και όπως μαθαίνω ήδη το γνωρίζουν οι τραπεζίτες, η επίσημη ενημέρωση αναμένεται –
εκτός απροόπτου – για σήµερα…

Οπότε ο Φωκίωνας, ο Χρήστος, ο Παύλος και ο Βασίλης – οι CEO`s των τεσσάρων τραπεζών – θα
διαβάσουν την θέση της ΕΚΤ στην μακρινή Νέα Υόρκη, στην οποία βρίσκονται για το συνέδριο της Capital
Link. Στόχος της κυβέρνησης είναι το σχέδιο να έρθει για ψήφιση στην Βουλή στις 13 Δεκεµβρίου. 

Γεύµα  µε τον Άδωνι 

Γεύµα  µε τον Άδωνι 

Στην Νέα Υόρκη για το συνέδριο βρίσκεται και ο ιπτάμενος – ειδικά το τελευταίο τρίμηνο – Άδωνις
Γεωργιάδης. Οι επενδυτές και οι fund managers μαθαίνω ότι περιμένουν πως και πως τον υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων να μάθουν κυρίως τι γίνεται με το Ελληνικό… Το καλό είναι ότι η ομιλία του
Άδωνι συνδυάζεται µε γεύµα άρα όλοι θα είναι πιο χαλαροί…

Ταµβακάκης και Καραµούζης στο ίδιο πάνελ

Ταµβακάκης και Καραµούζης στο ίδιο πάνελ

Πέραν όμως από τους υπουργούς, του CEO`s των τραπεζών, στελέχη όπως η κ. Έλενα Βρεττού της
τράπεζας Πειραιώς αλλά και ο εκπρόσωπος του Τζον Πόλσον στο διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας
(Πειραιώς) Alex Blades, ενδιαφέρον παρουσιάζει το μεσημεριανό – σημερινό – πάνελ στο οποίο
συμμετέχουν ο Απόστολος Ταμβακάκης, του EOS Capital και ο Νικόλας Καραμούζης, ο οποίος όπως
αναφέρεται στην ατζέντα του συνεδρίου δεν εμφανίζεται ως ο επικεφαλής του fund που στήνει αλλά ως ο
πρόεδρος της Grant Thornton και µέλος του διοικητικού συµβουλίου του Ιδρύµατος Ωνάσση. 

Στο ίδιο πάνελ και ο Νίκος Κούλης της DECA, αλλά και ο Τάκης Σολωμός του fund Elikonos Jeremie
Capital. 

Εμείς να θυμίσουμε οτι ο “πολύς” Τάκης Σολωμός είχε επενδύσει αρκετά λεφτά στην εταιρία TRIPSTA  του
Φίλιπ Μπρίνκμαν, λίγο πριν καταρρεύσει η εταιρία του δηλαδή την περίοδο 2014-2015. Εκείνη ακριβώς
την χρονιά δηλαδή το 2015  ισολογισµός της εταιρίας  έδειχνε ότι ήταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης. 

Το  σύνολο των ιδίων κεφαλαίων έχει καταστεί ήδη αρνητικό με αποτέλεσμα να συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48  του Ν.2190/1920.  Αλλά ο «γίγας»  Σολωμός
επένδυσε , όπως είχε αποκαλύψει το mononews.gr τον Ιουνιο του 2018. 

Αλλά στην Ελλάδα όλα ξεχνιούνται!!!

Μη δεσµευτικές για  την Praxia

Μη δεσµευτικές για  την Praxia

Σήμερα αναμένονται οι μη δεσμευτικές προσφορές για την Praxia Bank… Μαθαίνω ότι η δυστοκία
εξεύρεσης επενδυτών είναι µεγάλη… 

Βέβαια, η τραπεζική άδεια είναι µαγνήτης! Ίδωµεν… 

Πλησιάζει η ώρα  της απόφασης για  την Εθνική Ασφαλιστική
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Πλησιάζει η ώρα  της απόφασης για  την Εθνική Ασφαλιστική

Η εβδομάδα έχει στο μενού και ολίγη από Εθνική Ασφαλιστική. Πληροφορούμαι ότι οι σύμβουλοι της
Εθνικής Τράπεζας Goldman Sachs και Morgan Stanley ετοιμάζουν το ενημερωτικό δελτίο για το IPO καθώς
οι προσφορές δεν είναι και ιδιαίτερα υψηλές… 

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας η ζυγαριά θα γύρει… καθώς μέχρι 31 Δεκεμβρίου η Εθνική πρέπει να έχει
αποφασίσει και να ενηµερώσει τους επόπτες αλλά και τους επενδυτές εφόσον επιλεγεί η λύση του IPO. 

Σαρώνει στους νέους 25-35 ετών η γερµανική N26 Bank

Σαρώνει στους νέους 25-35 ετών η γερµανική N26 Bank

Λοιπόν, σιγά-σιγά, αθόρυβα και κάτω από το ραντάρ η γερμανική fintech τράπεζα N26 ακούω ότι σαρώνει
στην Ελλάδα και την προτιμούν οι νέοι από 25 έως και 35 ετών… Το άνοιγμα λογαριασμού γίνεται με
βιντεοκλήση και με πληροφόρησαν ότι λογαριασμό στην τράπεζα έχει ανοίξει και πολύ γνωστό στέλεχος
της ελληνικής τραπεζικής αγοράς µε χιλιόµετρα εµπειρίας στην πλάτη του… 

Η γερμανική τράπεζα δεν έχει χρεώσεις και από την άρση των capital controls και μετά «κλέβει» μερίδια
από τις… ελληνικές. 

Ο χρηµατιστής που έκαψε κόσµο µε την Folli, πουλάει τώρα  Auto Hellas 

Ο χρηµατιστής που έκαψε κόσµο µε την Folli, πουλάει τώρα  Auto Hellas 

Η στήλη μαθαίνει ότι ο χρηματιστής – ξέρει εκείνος δεν χρειάζεται να πούμε το όνομά του – που κάποτε –
όχι πολύ παλαιά πριν 3 χρόνια – έπειθε με ιδιαίτερη ζέση αλλά και επιτυχία τους επενδυτές να αγοράσουν
την μετοχή της Folli Follie, τώρα πουλάει την μετοχή της Autohellas (ΟΤΟΕΛ)  προκαλώντας πίεση στην
χρηµατιστηριακή της συµπεριφορά… 

Καλέ µου, άστο παίξε µε κάτι άλλο… 

O Χρηµατιστής και η ΑΑΔΕ

O Χρηµατιστής και η ΑΑΔΕ

Επίσης άλλος χρηματιστής μαθαίνω οτι έχει ήδη προβλήματα με την ΑΑΔΕ. Ο έλεγχος που γίνεται για
ξέπλυμα χρηματος μετά απο καταγγελίες στην χρηματιστηρική του εταιρία (απο τις μεγάλες) ειναι
ενδελεχής.  Το ερώτημα είναι ποιος κάρφωσε τον επικεφαλής της χρηματιστηριακής εταιρίας και την
παρέα του. 

Η υπόθεση ενδιαφέρει το Υπουργείο Οικονομικών σε σημείο που ο αρμόδιος υπουργός και οι υφυπουργοί
του ενηµερώνονται συνεχώς.
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Οµιλητής στο Capital Link Forum και ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης

Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης. Ο κ. Θεοχάρης θα είναι οµιλητής τη
Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου, στο 21ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link.
Το θέµα της οµιλίας του Υπουργού Τουρισµού θα είναι: "Tourism - Investment and Business Opportunities".

Την Τρίτη, 10 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση, µεταξύ άλλων, µε εκπροσώπους αεροπορικών
εταιρειών, ενώ θα δώσει το παρών στην «Ηµέρα της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπου
η ελληνική αποστολή θα «χτυπήσει το καµπανάκι» της Wall Street.

Την Τετάρτη, 11 Δεκεµβρίου, ο Υπουργός Τουρισµού θα βρεθεί στη Βοστώνη, όπου θα συναντήσει τον
Πρύτανη του Boston University School of Management, ενώ θα µιλήσει στο γνωστό πανεπιστήµιο για τις
προτεραιότητες και τη στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Το
πρόγραµµα της Τετάρτης περιλαµβάνει επίσης συνάντηση µε καθηγητές που οργανώνουν εκπαιδευτικά
ταξίδια στην Ελλάδα. 

Την Πέµπτη, 12 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση µε τον Πρόεδρο της Οµοσπονδίας
Οµογενειακών Σωµατείων και µε στελέχη της Trip Advisor.
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Οµιλητής στο Capital Link Forum ο Χάρης Θεοχάρης

Την 10η Φεβρουαρίου 2019 η AcroBase έγινε 31 χρόνων! Χρόνια
Πολλά AcroBase!

Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης. Ο κ. Θεοχάρης θα είναι οµιλητής τη
Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου, στο 21ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link. Το
θέµα της οµιλίας του Υπουργού Τουρισµού θα είναι: «Tourism - Investment and Business Opportunities». 

Περισσότερα στην Ναυτεµπορική...

http://www.acrobase.eu/showthread.php?s=28b2c500e7cd7efe6bb44b90220d82aa&p=992912
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Ανδ. Γιαννόπουλος (InvestGR): «Η Ελλάδα επιστρέφει στον διεθνή επενδυτικό
χάρτη»

Στον Γιώργο Μανέττα

Μεγάλο ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο 3ο Invest GRForum που θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Ιούνιου
δείχνουν αρκετοί επικεφαλής ξένων εταιρειών. Όπως λέει σε συνέντευξη που παραχώρησε στο mononews
ο ιδρυτής του συνεδρίου, Ανδρέας Γιαννόπουλος, παρατηρείται ισχυρή ζήτηση για συμμετοχή στις
εργασίες του συνεδρίου που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του υπουργείου Εξωτερικών, κάτι που
δείχνει πόσο επίκαιρο είναι το θέμα των ξένων επενδύσεων. Ο κ. Γιαννόπουλος υπογραμμίζει πως η χώρα
έχει εισέλθει σε μια νέα ελπιδοφόρα πορεία και προσελκύει το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον ενώ τονίζει
πως εάν βοηθήσει το εξωτερικό περιβάλλον, και υπάρξει «ηρεμία στα εξωτερικά μας σύνορα, ίσως να
µπορούµε του χρόνου να µιλούµε για την Επιστροφή της Ελλάδας.

Πώς βλέπετε σήμερα  και αρκετούς μήνες πριν την έναρξη του 3rdInvestGR Forum που θα
πραγματοποιηθεί στις 4.6.2020την έως τώρα  ανταπόκριση των κοινών με τα  οποία  έρχεστε
σε επαφή;

Βρισκόμαστε ενώπιον ενός «ευχάριστου» καταναγκασμού: να βρούμε θέσεις για όλους τους επικεφαλής
ξένων εταιρειών, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής ως ομιλητές στο Forum. Προδήλως,
αυτό δείχνει πόσο επίκαιρο, ίσως περισσότερο από ποτέ, είναι το θέμα των Ξένων Επενδύσεων, το οποίο
πραγµατεύεται, για τρίτη συνεχόµενη χρονιά, το InvestGRForum.

Φέτος το θέμα  του Forum είναι «GreeceisBack». Αυτό συνδέεται κάπως με την αλλαγή στη
πολιτική ηγεσία  και τον νέο αφήγηµά  της ως προς την προσέλκυση των επενδύσεων;

Στο τέλος του 2nd InvestGR Forum 2019, τον περασμένο Ιούνιο, διατυπώσαμε την προσδοκία και την ευχή να
είναι τέτοια η κατάσταση στη χώρα έναν χρόνο μετά, ώστε να δικαιολογούσε την ιδέα μας να
τιτλοφορήσουμε το 3rdInvestGR Forum 2020: Greece is Back. Χωρίς αμφιβολία, η Ελλάδα και ο ελληνικός
λαός διανύσαμε ένα μακρύ και σκοτεινό τούνελ στη διάρκεια της υπερδεκαετούς αυτής κρίσης. Στο
διάστημα αυτό έγιναν πολλά, θετικά και αρνητικά. Δεν είναι, νομίζω η ώρα να κοιτάξουμε πίσω, αν και η
ανάγκη αυτογνωσίας και επίγνωσης παραμένει πάντοτε επιτακτική και σχεδόν λυτρωτική για την πορεία
μας προς το μέλλον. Με δυο λόγια, πιστεύω ότι έχουν αρχίσει να πνέουν ούριοι άνεμοι στη χώρα καθόσον
αφορά στις προθέσεις και τα σχέδια ξένων εταιρειών να επενδύσουν στην  Ελλάδα. Αν βοηθήσει λίγο και
το διεθνές περιβάλλον, καθώς και η ηρεμία στα εξωτερικά μας σύνορα, ίσως να μπορούμε του χρόνου να
µιλούµε για την «Επιστροφή της Ελλάδας».

Μια  από τις θεματικές ενότητες του φετινού forum αφορά  το Brain Drain. Πιστεύετε ότι η ροή
έχει αλλάξει; Οι προοπτικές για  τους νέους   είναι πλέον  κατάλληλες;

Πράγματι, ένα από τα πάνελ συζήτησης έχει τίτλο «Από το BrainDrain στο BrainGain». Πώς θα μπορούσαμε,
άλλωστε, να σηκώνουμε τον πήχυ, μιλώντας για “GreeceisBack”, χωρίς παράλληλη αντιστροφή της φυγής
τόσων νέων ανθρώπων στο εξωτερικό; Δεν γνωρίζω αν η ροή έχει αλλάξει. Αυτό που γνωρίζω, εξ ιδίας
αντίληψης και έχοντας ζήσει αρκετά χρόνια ως εργαζόμενος στο εξωτερικό, είναι ότι οι καρδιές των
Ελλήνων  του εξωτερικού κτυπούν διπλά για την Ελλάδα. Ένα νεύμα θα αρκούσε για να πάρουν την
απόφαση να ξανανοίξουν την πόρτα και να επιστρέψουν. Οψόµεθα.

Ποιο πιστεύεται ότι είναι ένα  απαραίτητο βήμα , που έπρεπε να  είχε ήδη γίνει, ώστε η χώρα
να  επιστρέψει στην ανάπτυξη;

Θα ήταν ευχής έργον αν αρκούσε «ένα μόνο βήμα». Η πραγματικότητα είναι ότι έχουν ήδη γίνει πολλά και
σημαντικά βήματα. Δεν θα σας έλεγα κάτι πολύ ρηξικέλευθο, αν σας δήλωνα ότι απομένουν πολλά ακόμη
να επισυμβούν. Σταθερότητα στο ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο, προβλεψιμότητα, λιγότεροι φόροι,
ταχύτητα στην απονομή δικαιοσύνης και επίλυσης διαφορών, κίνητρα για την Έρευνα και Ανάπτυξη είναι,
ίσως, τα πλέον απαραίτητα και επιτακτικά. Νοµίζω ότι διαφαίνονται θετικές προοπτικές.

Θεωρείτε πως η χώρα  έχει δημοσιοποιήσει επιτυχώς τη μεταστροφή της προς την ανάπτυξη;
Τα  συνέδρια  αυτά  βοηθούν ώστε να  δηµιουργηθούν οι κατάλληλες πλατφόρµες δικτύωσης ;

Νομίζω πως το μήνυμα εντός και εκτός συνόρων είναι διαφανές και σαφές: Η Ελλάδα θέλει διακαώς τις
ξένες επενδύσεις και είναι διατεθειμένη, σε πλαίσιο διαφάνειας και νομιμότητας, να διευκολύνει τους
ενδιαφερόμενους επενδυτές. Το InvestGRForum φιλοδοξεί να αποτελέσει τον κατεξοχήν χώρο διατύπωσης
θέσεων και προτάσεων, ένθεν κακείθεν, για το τι πρέπει να γίνει ώστε να αποτελέσει η Ελλάδα ελκυστικό
επενδυτικό προορισμό. Η εμπειρία μας δε των δύο προηγούμενων χρόνων καταδεικνύει ότι βρισκόμαστε
στη σωστή κατεύθυνση.

https://www.mononews.gr/business/and-giannopoulos-investgr-i-ellada-epistrefi-ston-diethni-ependitiko-charti
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Βλέπουμε ότι το συνέδριο γίνεται υπό την αιγίδα  και του Υπουργείου Εξωτερικών; Πιστεύτε
ότι η οικονομική διπλωματία  αποτελεί ένα  καινούργιο εργαλείο για  την αποτελεσματική
υποστήριξη των οικονοµικών συµφερόντων  της χώρας µας;

Πράγματι, μετά την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και τον ΣΕΒ, το 3rd InvestGR Forum 2020: Greeceis Back τίθεται υπό την αιγίδα και του
Υπουργείου Εξωτερικών, κάτι το οποίο μας τιμά ιδιαιτέρως και υποδηλώνει τη  εμπιστοσύνη σημαντικών
θεσµών στην πρωτοβουλία µας αυτή.

Είμαι αισιόδοξος ότι η νέα στρατηγική του Υπουργείου Εξωτερικών να δημιουργήσει κάτι σαν μια
«διπλωματική taskforce», με επαρκώς καταρτισμένα στελέχη και ποσοτικούς στόχους, για την προσέλκυση
ξένων επενδύσεων, αλλά και την παράλληλη προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, θα αποφέρει θετικά
αποτελέσµατα .

https://www.mononews.gr/business/and-giannopoulos-investgr-i-ellada-epistrefi-ston-diethni-ependitiko-charti
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Επίσκεψη του υπουργού Τουρισµού Χάρη Θεοχάρη στις ΗΠΑ
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης. Ο κ. Θεοχάρης θα είναι οµιλητής τη
Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου, στο 21ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link.
Το θέµα της οµιλίας του Υπουργού Τουρισµού θα είναι: “Tourism – Investment and Business Opportunities”.

Την Τρίτη, 10 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση, µεταξύ άλλων, µε εκπροσώπους αεροπορικών
εταιρειών, ενώ θα δώσει το παρών στην «Ηµέρα της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπου
η ελληνική αποστολή θα «χτυπήσει το καµπανάκι» της Wall Street.

Την Τετάρτη, 11 Δεκεµβρίου, ο Υπουργός Τουρισµού θα βρεθεί στη Βοστώνη, όπου θα συναντήσει τον
Πρύτανη του Boston University School of Management, ενώ θα µιλήσει στο γνωστό πανεπιστήµιο για τις
προτεραιότητες και τη στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Το
πρόγραµµα της Τετάρτης περιλαµβάνει επίσης συνάντηση µε καθηγητές που οργανώνουν εκπαιδευτικά
ταξίδια στην Ελλάδα.

Την Πέµπτη, 12 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση µε τον Πρόεδρο της Οµοσπονδίας
Οµογενειακών Σωµατείων και µε στελέχη της Trip Advisor.
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Οµιλητής στο Capital Link Forum ο υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης. Ο κ. Θεοχάρης θα είναι οµιλητής τη
Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου, στο 21ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link. Το
θέµα της οµιλίας του υπουργού Τουρισµού θα είναι: "Tourism - Investment and Business Opportunities".

Την Τρίτη, 10 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση, µεταξύ άλλων, µε εκπροσώπους αεροπορικών
εταιρειών, ενώ θα δώσει το παρών στην «Ηµέρα της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπου
η ελληνική αποστολή θα «χτυπήσει το καµπανάκι» της Wall Street.

Την Τετάρτη, 11 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Τουρισµού θα βρεθεί στη Βοστώνη, όπου θα συναντήσει τον
Πρύτανη του Boston University School of Management, ενώ θα µιλήσει στο γνωστό πανεπιστήµιο για τις
προτεραιότητες και τη στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Το
πρόγραµµα της Τετάρτης περιλαµβάνει επίσης συνάντηση µε καθηγητές που οργανώνουν εκπαιδευτικά
ταξίδια στην Ελλάδα.

Την Πέµπτη, 12 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση µε τον πρόεδρο της Οµοσπονδίας
Οµογενειακών Σωµατείων και µε στελέχη της Trip Advisor.

http://www.matrix24.gr/2019/12/omilitis-sto-capital-link-forum-o-ipourgos-tourismou-charis-theocharis/
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Οµιλητής στο Capital Link Forum ο Χάρης Θεοχάρης
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης. Ο κ. Θεοχάρης θα είναι οµιλητής τη
Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου, στο 21ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link. Το
θέµα της οµιλίας του Υπουργού Τουρισµού θα είναι: «Tourism - Investment and Business Opportunities»....

διαβάστε περισσότερα...

Δηµοσίευση από : Η Ναυτεµπορική - Σήµερα
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Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Χάρης Θεοχάρης - Θα είναι οµιλητής στο Capital
Link Forum

Parapolitika Newsroom Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης. Ο κ. Θεοχάρης
θα είναι οµιλητής τη Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου, στο 21ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που
διοργανώνει η Capital Link. Το θέµα της οµιλίας του Υπουργού Τουρισµού θα είναι: "Tourism - Investment and
Business Opportunities". Την Τρίτη, 10 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση, µεταξύ άλλων, µε
εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, ενώ θα δώσει το παρών στην «Ηµέρα της Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπου η ελληνική αποστολή θα «χτυπήσει το καµπανάκι» της Wall Street.
Την Τετάρτη, 11 Δεκεµβρίου, ο Υπουργός Τουρισµού θα βρεθεί στη Βοστώνη, όπου θα συναντήσει τον
Πρύτανη του Boston University School of Management, ενώ θα µιλήσει στο γνωστό πανεπιστήµιο για τις
προτεραιότητες και τη στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Το
πρόγραµµα της Τετάρτης περιλαµβάνει επίσης συνάντηση µε καθηγητές που οργανώνουν εκπαιδευτικά
ταξίδια στην Ελλάδα. Την Πέµπτη, 12 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση µε τον Πρόεδρο της
Οµοσπονδίας Οµογενειακών Σωµατείων και µε στελέχη της Trip Advisor.

https://www.parapolitika.gr/politiki/article/1027426/sti-nea-uorki-metavainei-o-haris-theoharis-tha-einai-omilitis-sto-capital-link-forum/
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Ο Χρήστος Σταϊκούρας πάει στη Νέα Υόρκη
Για συναντήσεις µε επενδυτές

Ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, θα  µετάσχει τη Δευτέρα  στο ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα  Υόρκη, µε τίτλο «21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum».

Πέρα από την εναρκτήρια οµιλία του, στο πλαίσιο του συνεδρίου ο κ. Σταϊκούρας θα συναντηθεί µε
εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών, ανάµεσά τους οι: PIMCO, Goldman Sachs,
Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point. Το απόγευµα της Δευτέρας, ο
υπουργός Οικονοµικών θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Τέλος, την Τρίτη ο
Χρήστος Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek Day at NYSE).

https://www.patrasevents.gr/article/454086-o-xristos-staikouras-paei-sti-nea-iorki
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Agenda

MONDAY

The 21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum is held at The Metropolitan Club in New York, with keynote
speakers including ministers of Finance Christos Staikouras, Development Adonis Georgiadis, Maritime Affairs
Ioannis Plakiotakis and Tourism Haris Theocharis. (Info: www.capitallin.com)

The Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) is organizing a public debate on “Is the
European Idea a Chimera?” The event starts at 6 p.m. at the Free Thinking Zone, 64 Skoufa, Athens. (Info:
europe.direct@eliamep.gr)

The Center for European Constitutional Law (CECL) holds an open event on “Who’s Afraid of the Expat Vote?” with
Interior Minister Takis Theodorikakos as the keynote speaker. At the Athens Bar Association, 60 Academias, at 6
p.m.,  (Info: www.cecl.gr)

The American-Hellenic Chamber of Commerce is holding an Agrotechnology Conference at the American Farm School
in Thessaloniki, 12 Marinou Antypa. (Info: www.amcham.gr)

The Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) will release its third-quarter data on the cost of wages and on turnover in
accommodation and food service activities, as well as the November figures on motor vehicle circulation licenses.

Listed companies GEK Terna, Sarantis, Nikas and Euroconsultants are holding extraordinary general meetings.

TUESDAY

The Athens Chamber of Commerce and Industry hosts a Greece-Cyprus Business Forum on Investment Funds and
Shipping, with Cypriot Foreign Minister Nikos Christodoulides as the keynote speaker. From 5 p.m., at 7 Academias.
(Info: 210.724.0160)

The 7th Digi.travel EMEA Conference & Expo is held at the Wyndham Grand Athens Hotel, 2 Megalou Alexandrou,
Metaxourghio. (Info: 2019.digi.travel)

Ecocity, in cooperation with the European Environmental Citizens’ Organization for Standardization, organizes a
conference on “Circular Economy & Standardization” at the Electra Palace Hotel, 18-20 Navarchou Nikodimou,
Athens. (Info: info@ecocity.gr)

The Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) will publish its third-quarter turnover data on transport and information and
communication, its October report on industrial production and the November readings of its consumer price index.

WEDNESDAY

The Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) organizes a public debate on “Streamlining
Public Finances: Fiscal reforms in the crisis” at the Athens Conservatoire, Rigillis and 17-19 Vassileos Georgiou B,
Athens, at 6.30 p.m. (Info: events@eliamep.gr)

The Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) will publicize the findings of its labor force survey for the year’s third
quarter and of its 2019 survey on the use of information and communication technologies and e-commerce in
enterprises. It will also issue its August statistics on museum and archaeological site attendance, its September data
on building activity and its 2019 report on e-commerce and internet security.

THURSDAY

Prime Minister Kyriakos Mitsotakis to attend the European Council in Brussels.

Christmas retail opening hours go into effect. Through December 31, shops will be open from 9 a.m. to 9 p.m., except
on holidays.

The British-Hellenic Chamber of Commerce holds a Christmas and UK Elections party at 8 p.m. (Info: www.bhcc.gr)

FRIDAY

The Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) will release its Q3 reports on turnover for specific activities in the
services sector, on persons employed in retail and on production in construction, and its October data on industrial
import prices and on input and output prices in agricultural and livestock production.

SUNDAY

http://www.ekathimerini.com/247320/article/ekathimerini/business/agenda
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Stores will open from 11 a.m. to 4 p.m.
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Ποιους µεγαλοεπενδυτές βλέπει στη Νέα Υόρκη ο Χ. Σταϊκούρας;

Ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, θα µετάσχει τη Δευτέρα στο ετήσιο Επενδυτικό
Συνέδριο της Capital Link στη Νέα  Υόρκη, µε τίτλο «21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum».

Πέρα από την εναρκτήρια οµιλία του, στο πλαίσιο του συνεδρίου ο κ. Σταϊκούρας θα συναντηθεί µε
εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών, ανάµεσά  τους οι: PIMCO,
Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point.

Το απόγευµα της Δευτέρας, ο υπουργός Οικονοµικών θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ.
Ελπιδοφόρο. Τέλος, την Τρίτη ο Χρήστος Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).

https://banks.com.gr/poious-megaloependytes-vlepei-sti-nea-yorki-ch-staikouras/
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Οµιλητής στο Capital Link Forum ο Χάρης Θεοχάρης
www.naftemporiki.gr

 Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης. Ο κ. Θεοχάρης θα είναι οµιλητής
τη Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου, στο 21ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link.
Το θέµα της οµιλίας του Υπουργού Τουρισµού θα είναι: «Tourism - Investment and Business Opportunities». 

 Την Τρίτη, 10 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση, µεταξύ άλλων, µε εκπροσώπους αεροπορικών
εταιρειών, ενώ θα δώσει το παρών στην «Ηµέρα της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπου
η ελληνική αποστολή θα «χτυπήσει το καµπανάκι» της Wall Street. 

 Την Τετάρτη, 11 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Τουρισµού θα βρεθεί στη Βοστώνη, όπου θα συναντήσει τον
πρύτανη του Boston University School of Management, ενώ θα µιλήσει στο γνωστό πανεπιστήµιο για τις
προτεραιότητες και τη στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Το
πρόγραµµα της Τετάρτης περιλαµβάνει επίσης συνάντηση µε καθηγητές που οργανώνουν εκπαιδευτικά
ταξίδια στην Ελλάδα. 

 Την Πέµπτη, 12 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση µε τον πρόεδρο της Οµοσπονδίας
Οµογενειακών Σωµατείων και µε στελέχη της Trip Advisor. 
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Οµιλητής στο Capital Link Forum ο Χάρης Θεοχάρης
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης. Ο κ. Θεοχάρης θα είναι οµιλητής τη
Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου, στο 21ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link. Το
θέµα της οµιλίας του Υπουργού Τουρισµού θα είναι: «Tourism - Investment and Business Opportunities».

Την Τρίτη, 10 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση, µεταξύ άλλων, µε εκπροσώπους αεροπορικών
εταιρειών, ενώ θα δώσει το παρών στην «Ηµέρα της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπου
η ελληνική αποστολή θα «χτυπήσει το καµπανάκι» της Wall Street.

Την Τετάρτη, 11 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Τουρισµού θα βρεθεί στη Βοστώνη, όπου θα συναντήσει τον
πρύτανη του Boston University School of Management, ενώ θα µιλήσει στο γνωστό πανεπιστήµιο για τις
προτεραιότητες και τη στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Το
πρόγραµµα της Τετάρτης περιλαµβάνει επίσης συνάντηση µε καθηγητές που οργανώνουν εκπαιδευτικά
ταξίδια στην Ελλάδα.

Την Πέµπτη, 12 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση µε τον πρόεδρο της Οµοσπονδίας
Οµογενειακών Σωµατείων και µε στελέχη της Trip Advisor.

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα  τη δουλειά  που σας ταιριάζει!
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Στη Νέα Υόρκη ο Θεοχάρης για το Capital Link Invest in Greece Forum

Στη Νέα  Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης. Ο κ. Θεοχάρης θα  είναι
οµιλητής τη Δευτέρα , 9 Δεκεµβρίου, στο 21ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που
διοργανώνει η Capital Link. Το θέµα  της οµιλίας του υπουργού Τουρισµού θα  είναι: “Tourism –
Investment and Business Opportunities”.

Την Τρίτη, 10 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση, µεταξύ άλλων, µε εκπροσώπους αεροπορικών
εταιρειών, ενώ θα δώσει το παρών στην «Ηµέρα της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπου
η ελληνική αποστολή θα «χτυπήσει το καµπανάκι» της Wall Street.

Την Τετάρτη, 11 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Τουρισµού θα βρεθεί στη Βοστώνη, όπου θα συναντήσει τον
Πρύτανη του Boston University School of Management, ενώ θα µιλήσει στο γνωστό πανεπιστήµιο για τις
προτεραιότητες και τη στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Το
πρόγραµµα της Τετάρτης περιλαµβάνει επίσης συνάντηση µε καθηγητές που οργανώνουν εκπαιδευτικά
ταξίδια στην Ελλάδα.

Την Πέµπτη, 12 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση µε τον πρόεδρο της Οµοσπονδίας
Οµογενειακών Σωµατείων και µε στελέχη της Trip Advisor.

https://tomanifesto.gr/sti-nea-yorki-o-theocharis-gia-to-capital-link-invest-in-greece-forum/
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Κεντρικός οµιλητής στο 21ο Capital Link Forum “Invest in Greece” ο Γ. Πλακιωτάκης
Τις προοπτικές και τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η ναυτιλιακή, παραναυτιλιακή και λιµενική
βιοµηχανία της Ελλάδος, υπό το πρίσµα της συνεχούς βελτίωσης των οικονοµικών δεικτών της εθνικής
οικονοµίας που έχει επιτύχει, θα παρουσιάσει ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης
Πλακιωτάκης.

Η παρουσίαση θα γίνει µε οµιλία, ως κεντρικός οµιλητής – στο 21ο ετήσιο φόρουµ της Capital Link “Invest in
Greece”, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη στις 9 Δεκεµβρίου 2019 και ώρα 17.00 τοπική Νέας Υόρκης.

Ο κ. Πλακιωτάκης στην διάρκεια της οµιλίας του θα αναφερθεί διεξοδικά στη δυναµική της ναυτιλίας των
Ελλήνων, της ισχυρότερης ναυτιλίας του πλανήτη, στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει, αλλά και στην
πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και την παγκόσµια οικονοµία.

Επίσης, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα δώσει αναλυτικά στοιχεία για το προφίλ της
(cluster, εταιρίες, πλοία, απασχόληση), καθώς και για την συνεισφορά της στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
της Ελλάδος.

Ταυτόχρονα, θα καταγράψει τις βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία της, σε διεθνές επίπεδο,
δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων και όχι περιφερειακών λύσεων στα µείζονα
ζητήµατα που την απασχολούν, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της
ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, κ.α..

https://dytikesmaties.gr/news/politiki/kentrikos-omilitis-sto-21o-capital-link-forum-invest-in-greece-o-g-plakiotakis/
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Στο συνέδριο της Capital Link θα µιλήσει ο Θεοχάρης
Την Τρίτη, 10 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση, µεταξύ άλλων, µε εκπροσώπους αεροπορικών
εταιρειών

Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης για το συνέδιο της Capital Link.

Ο κ. Θεοχάρης θα είναι οµιλητής τη Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου, στο 21ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece
Forum που διοργανώνει η Capital Link. Το θέµα της οµιλίας του υπουργού Τουρισµού θα είναι: "Tourism -
Investment and Business Opportunities".

Την Τρίτη, 10 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση, µεταξύ άλλων, µε εκπροσώπους
αεροπορικών εταιρειών, ενώ θα δώσει το παρών στην «Ηµέρα της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης», όπου η ελληνική αποστολή θα «χτυπήσει το καµπανάκι» της Wall Street.

Την Τετάρτη, 11 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Τουρισµού θα βρεθεί στη Βοστώνη, όπου θα συναντήσει τον
Πρύτανη του Boston University School of Management, ενώ θα µιλήσει στο γνωστό πανεπιστήµιο για τις
προτεραιότητες και τη στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Το
πρόγραµµα της Τετάρτης περιλαµβάνει επίσης συνάντηση µε καθηγητές που οργανώνουν εκπαιδευτικά
ταξίδια στην Ελλάδα. 

Την Πέµπτη, 12 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση µε τον πρόεδρο της Οµοσπονδίας
Οµογενειακών Σωµατείων και µε στελέχη της Trip Advisor.

https://www.insider.gr/epiheiriseis/toyrismos/126773/sto-synedrio-tis-capital-link-tha-milisei-o-theoharis
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Theoharis to Discuss Greek Tourism Investment Opportunities in New York

Home > Events > Event News > Theoharis to Discuss Greek Tourism Investment Opportunities in New York

Tourism Minister Harry Theoharis will attend the 21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum in New York on
Monday, December 9, to present the Greek tourism sector’s new investment and business opportunities.

The Capital Link Forum is the most important conference in North America that exclusively concerns the promotion of
investments in Greece and attracts businessmen, investors, bankers, technocrats and political officials.

Minister Theoharis will be the keynote speaker of the forum’s Tourism – Investment & Business Opportunities
session.

The forum will also include a webcast message by Prime Minister Kyriakos Mitsotakis who will speak about “Greece
in a New Era”.

On Tuesday, December 10, the Greek tourism minister will attend the celebration of Greek Day at the New York
Stock Exchange on Wall Street, where the Greek delegation will ring the Closing Bell at the NYSE.

While in New York, the minister’s agenda also includes meetings with airline representatives.

On Wednesday, December 11, Minister Theoharis will be in Boston, where he will meet the Dean of the Boston
University School of Management. He will also give a speech at the university on the Greek government’s priorities
and strategy for the country’s tourism product. His schedule on Wednesday also includes a meeting with professors
that organize educational trips to Greece.

On Thursday, December 12, the minister has a scheduled meeting with executives of the travel platform
TripAdvisor.
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Capital Link: Στη µάχη για την προσέλκυση επενδύσεων
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναµένεται το 21ο Επενδυτικό Φόρουµ του Capital Link για την
Ελλάδα, το οποίο διοργανώνεται και φέτος στο φηµισµένο Metropolitan Club, στην «καρδιά» της 5ης
Λεωφόρου του Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη.

Ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις
Γεωργιάδης, ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, ο υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης, ο
υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γεράσιµος Θωµάς και ο υφυπουργός Οικονοµικών Γεώργιος Ζαβός συνθέτουν την πολυµελή κυβερνητική
αποστολή, η οποία µεταβαίνει στην πόλη – σύµβολο της ανάπτυξης και των επενδύσεων µε στόχο να πείσει
το υψηλών προδιαγραφών και δυναµικής ακροατήριο ότι η Ελλάδα αποτελεί, πλέον, τον ιδανικό
επενδυτικό προορισµό.

Η ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η πολιτική σταθερότητα που
µπορεί να εγγυηθεί η ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία όπως επίσης και οι θετικές εξελίξεις σε µια σειρά
από εµβληµατικές επενδυτικές προοπτικές, όπως το Ελληνικό, αναµένεται να αποτελέσουν ορισµένα από
τα επιχειρήµατα υπουργών και υφυπουργών, µε δεδοµένο ότι τα προηγούµενα χρόνια, παρά τις θετικές
προσεγγίσεις, ο διεθνής επενδυτικός παράγοντας αντιµετώπιζε το οικονοµικό τοπίο στην Ελλάδα µε
σκεπτικισµό, ανεξαρτήτως πολιτικής «ταυτότητας» της εκάστοτε κυβέρνησης.

Σηµαντική αναµένεται η τοποθέτηση του Αµερικανού υπουργού Εµπορίου, Ουίλµπουρ Ρος, ο οποίος θα
είναι ο κεντρικός οµιλητής του δείπνου, που θα κλείσει τις εργασίες του φόρουµ.

Το πρόγραµµα του Φόρουµ, το οποίο ξεκινάει στις 8 το πρωί και ολοκληρώνεται αργά το απόγευµα της
Δευτέρας, περιλαµβάνει συνεδρίες που άπτονται όλων των κοµβικών τοµέων της ελληνικής οικονοµίας,
ενώ, στο περιθώριο αυτών, θα υπάρχουν one-on-one συναντήσεις σε «κλειστές» πόρτες, µε ορισµένες εξ
αυτών να θεωρούνται κοµβικές, καθώς θα υπάρχει συµµετοχή κυβερνητικών στελεχών.
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Στις ΗΠΑ µεταβαίνει ο Χ. Θεοχάρης
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης. Ο κ. Θεοχάρης θα είναι οµιλητής τη
Δευτέρα , 9 Δεκεµβρίου, στο 21ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link.
Το θέµα της οµιλίας του Υπουργού Τουρισµού θα είναι: “Tourism – Investment and Business Opportunities”.

Την Τρίτη, 10 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση, µεταξύ άλλων, µε εκπροσώπους
αεροπορικών εταιρειών, ενώ θα δώσει το παρών στην «Ηµέρα της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης», όπου η ελληνική αποστολή θα «χτυπήσει το καµπανάκι» της Wall Street.

Την Τετάρτη, 11 Δεκεµβρίου, ο Υπουργός Τουρισµού θα βρεθεί στη Βοστώνη, όπου θα συναντήσει τον
Πρύτανη του Boston University School of Management, ενώ θα µιλήσει στο γνωστό πανεπιστήµιο για τις
προτεραιότητες και τη στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Το
πρόγραµµα της Τετάρτης περιλαµβάνει επίσης συνάντηση µε καθηγητές που οργανώνουν εκπαιδευτικά
ταξίδια στην Ελλάδα.

Την Πέµπτη, 12 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση µε τον Πρόεδρο της Οµοσπονδίας
Οµογενειακών Σωµατείων και µε στελέχη της Trip Advisor.
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Επίσκεψη του υπουργού Τουρισµού Χάρη Θεοχάρη στις ΗΠΑ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΙΣ

Στη Νέα  Υόρκη µεταβαίνει ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης. Ο κ. Θεοχάρης θα
είναι οµιλητής τη Δευτέρα , 9 Δεκεµβρίου, στο 21ο  ετήσιο  Capital  Link Invest in Greece Forum που
διοργανώνει η Capital Link. Το θέµα  της οµιλίας του Υπουργού Τουρισµού θα  είναι: «Tourism –
Investment and Business Opportunities».

Την Τρίτη, 10 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση, µεταξύ άλλων, µε εκπροσώπους αεροπορικών
εταιρειών, ενώ θα δώσει το παρών στην «Ηµέρα της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπου
η ελληνική αποστολή θα «χτυπήσει το καµπανάκι» της Wall Street.

Την Τετάρτη, 11 Δεκεµβρίου, ο Υπουργός Τουρισµού θα βρεθεί στη Βοστώνη, όπου θα συναντήσει τον
Πρύτανη του Boston University School of Management, ενώ θα µιλήσει στο γνωστό πανεπιστήµιο για τις
προτεραιότητες και τη στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Το
πρόγραµµα της Τετάρτης περιλαµβάνει επίσης συνάντηση µε καθηγητές που οργανώνουν εκπαιδευτικά
ταξίδια στην Ελλάδα.

Την Πέµπτη, 12 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση µε τον Πρόεδρο της Οµοσπονδίας
Οµογενειακών Σωµατείων και µε στελέχη της Trip Advisor.
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Στις ΗΠΑ µεταβαίνει ο υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης. Ο κ. Θεοχάρης θα είναι οµιλητής τη
Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου, στο 21ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link. Το
θέµα της οµιλίας του υπουργού Τουρισµού θα είναι: "Tourism - Investment and Business Opportunities".

Την Τρίτη, 10 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση, µεταξύ άλλων, µε εκπροσώπους αεροπορικών
εταιρειών, ενώ θα δώσει το παρών στην «Ηµέρα της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπου
η ελληνική αποστολή θα «χτυπήσει το καµπανάκι» της Wall Street.

Την Τετάρτη, 11 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Τουρισµού θα βρεθεί στη Βοστώνη, όπου θα συναντήσει τον
Πρύτανη του Boston University School of Management, ενώ θα µιλήσει στο γνωστό πανεπιστήµιο για τις
προτεραιότητες και τη στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Το
πρόγραµµα της Τετάρτης περιλαµβάνει επίσης συνάντηση µε καθηγητές που οργανώνουν εκπαιδευτικά
ταξίδια στην Ελλάδα. 

Την Πέµπτη, 12 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση µε τον Πρόεδρο της Οµοσπονδίας
Οµογενειακών Σωµατείων και µε στελέχη της Trip Advisor.
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Συνάντηση Σταϊκούρα µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών funds

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο "21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum", θα συµµετάσχει τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούραs.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.). Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε
τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο.

Την Τρίτη ο υπουργός θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek Day at NYSE).
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Στη Νέα Υόρκη ο Γιάννης Πλακιωτάκης
Τις προοπτικές και τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η ναυτιλιακή, παραναυτιλιακή και λιµενική
βιοµηχανία της Ελλάδος, υπό το πρίσµα της συνεχούς βελτίωσης των οικονοµικών δεικτών της εθνικής
οικονοµίας που έχει επιτύχει η κυβέρνηση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, θα παρουσιάσει ο Υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης µιλώντας – ως κεντρικός οµιλητής – στο 21ο
ετήσιο φόρουµ της Capital Link “Invest in Greece”, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη στις 9 Δεκεµβρίου
2019 και ώρα 17.00 τοπική Νέας Υόρκης.

Ο κ. Πλακιωτάκης στην διάρκεια της οµιλίας του θα αναφερθεί διεξοδικά στη δυναµική της ναυτιλίας των
Ελλήνων, της ισχυρότερης ναυτιλίας του πλανήτη, στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει, αλλά και στην
πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και την παγκόσµια οικονοµία.

Επίσης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα δώσει αναλυτικά στοιχεία για το προφίλ της
(cluster, εταιρίες, πλοία, απασχόληση), καθώς και για την συνεισφορά της στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
της Ελλάδος.

Ταυτόχρονα, θα καταγράψει τις βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία της, σε διεθνές επίπεδο,
δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων και όχι περιφερειακών λύσεων στα µείζονα
ζητήµατα που την απασχολούν, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της
ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, κ.α.
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Στις ΗΠΑ µεταβαίνει ο Χ. Θεοχάρης
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης. Ο κ. Θεοχάρης θα είναι οµιλητής τη
Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου, στο 21ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link. Το
θέµα της οµιλίας του Υπουργού Τουρισµού θα είναι: "Tourism - Investment and Business Opportunities". Την
Τρίτη, 10 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση, µεταξύ άλλων, µε εκπροσώπους αεροπορικών
εταιρειών, ενώ θα δώσει το παρών στην "Ηµέρα της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης", όπου
η ελληνική αποστολή θα "χτυπήσει το καµπανάκι" της Wall Street. Την Τετάρτη, 11 Δεκεµβρίου, ο Υπουργός
Τουρισµού θα βρεθεί στη Βοστώνη, όπου θα συναντήσει τον Πρύτανη του Boston University School of
Management, ενώ θα µιλήσει στο γνωστό πανεπιστήµιο για τις προτεραιότητες και τη στρατηγική της
ελληνικής κυβέρνησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Το πρόγραµµα της Τετάρτης περιλαµβάνει επίσης
συνάντηση µε καθηγητές που οργανώνουν...

Euro2day.gr   ·    πριν από  12 λεπτά  ·    
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Μπαράζ επαφών Σταϊκούρα µε επενδυτές στο συνέδριο της Capital Link

O Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούραs, την Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου 2019, θα συµµετάσχει στο
ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, µε τίτλο «21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum».

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, εκτός της εναρκτήριας
οµιλίας, θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά PIMCO,
Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Την επόµενη
ηµέρα, θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at
NYSE).
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Στις ΗΠΑ µεταβαίνει ο Χ. Θεοχάρης
Στο πρόγραµµα περιλαµβάνεται και οµιλία στο 21ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που
διοργανώνει η Capital Link.

Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης. Ο κ. Θεοχάρης θα είναι οµιλητής τη
Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου , στο 21ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link.
Το θέµα της οµιλίας του Υπουργού Τουρισµού θα είναι: "Tourism - Investment and Business Opportunities". Την
Τρίτη, 10 Δεκεµβρίου , ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση, µεταξύ άλλων, µε εκπροσώπους αεροπορικών
εταιρειών, ενώ θα δώσει το παρών στην «Ηµέρα της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπου
η ελληνική αποστολή θα «χτυπήσει το καµπανάκι» της Wall Street. Την Τετάρτη, 11 Δεκεµβρίου , ο Υπουργός
Τουρισµού θα βρεθεί στη Βοστώνη, όπου θα συναντήσει τον Πρύτανη του Boston University School of
Management, ενώ θα µιλήσει στο γνωστό πανεπιστήµιο για τις προτεραιότητες και τη στρατηγική της
ελληνικής κυβέρνησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Το πρόγραµµα της Τετάρτης περιλαµβάνει επίσης
συνάντηση µε καθηγητές που οργανώνουν εκπαιδευτικά ταξίδια στην Ελλάδα. Την Πέµπτη, 12 Δεκεµβρίου ,
ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση µε τον Πρόεδρο της Οµοσπονδίας Οµογενειακών Σωµατείων και µε
στελέχη της Trip Advisor.
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Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο Χ. Σταϊκούραs

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο «21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», θα συµµετάσχει αύριο ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούραs.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.). Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε
τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Ενώ, την επόµενη ηµέρα, Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, θα παρευρεθεί
στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).
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Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα ο
υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούραs

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο "21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum", θα συµµετάσχει αύριο ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούραs.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.). Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε
τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Ενώ, την επόµενη ηµέρα, Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, θα παρευρεθεί
στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).
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Συναντήσεις Σταϊκούρα µε επενδυτές στο συνέδριο της Capital Link
Follow @report247gr

O Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούραs, την Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου 2019, θα συµµετάσχει στο
ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, µε τίτλο “21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum”.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, εκτός της εναρκτήριας
οµιλίας, θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά PIMCO,
Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο.

Την επόµενη ηµέρα, θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek
Day at NYSE).

Follow @report247gr
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Στον ΠΟΕ το Παρίσι για να προσβάλλει την απειλή Τραµπ για φόρους στην
σαµπάνια και τα κρασιά

Η Γαλλία είναι έτοιµη να προσφύγει στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου για να προσβάλλει την απειλή
του αµερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραµπ να επιβάλει φόρους στην σαµπάνια και σε άλλα γαλλικά
προϊόντα στο πλαίσιο της διαµάχης των δύο χωρών µε αφορµή τον νέο ψηφιακό φόρο του Παρισιού,
δήλωσε σήµερα ο γάλλος υπουργός Οικονοµικών.

“Είµαστε έτοιµοι να πάµε την υπόθεση σε κάποιο διεθνή θεσµό, κυρίως στον ΠΟΕ, γιατί ο εθνικός φόρος επί
εταιρειών ψηφιακής τεχνολογίας επηρεάζει τις αµερικανικές εταιρείες µε τον ίδιο τρόπο όπως τις
εταιρείες της ΕΕ ή τις γαλλικές ή τις κινέζικες. Δεν είναι µεροληπτικός”, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο
France 3 ο υπουργός Οικονοµικών Μπρουνό Λεµέρ.

Το Παρίσι επί µακρόν διαµαρτύρεται ότι οι αµερικανικές εταιρείες ψηφιακής τεχνολογίας δεν πληρώνουν
αρκετούς φόρους επί των εσόδων τους στη Γαλλία.

Τον Ιούλιο η γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε να εφαρµόσει ψηφιακό φόρο σε µεγάλες τεχνολογικές
εταιρείες. Ο συντελεστής ορίστηκε στο 3% σε έσοδα από ψηφιακές υπηρεσίες στη Γαλλία, όταν η εταιρεία
εισπράττει πάνω από 25 εκατ. ευρώ στη χώρα και πάνω 750 εκατ. παγκοσµίως.

Το µέτρο αναµένεται να επιβληθεί αναδροµικά από τις αρχές του 2019.

Η Ουάσινγκτον απειλεί µε αντίποινα τους επιπρόσθετους δασµούς στις εισαγωγές γαλλικής σαµπάνιας,
τυριών και πολυτελών τσαντών, αλλά η Γαλλία και η ΕΕ δηλώνουν έτοιµες να απαντήσουν µε δικά τους
αντίποινα αν ο Τραµπ πραγµατοποιήσει την απειλή του.

Ο Λεµέρ είπε ότι η Γαλλία είναι πρόθυµη να συζητήσει επί του παγκόσµιου ψηφιακού φόρου µε τις ΗΠΑ
στον ΟΟΣΑ, αλλά ότι ένας τέτοιος φόρος δεν µπορεί να είναι προαιρετικός για τις εταιρείες ίντερνετ.

“Αν υπάρξει συµφωνία στον ΟΟΣΑ, ακόµη καλύτερα, τότε θα έχουµε στο τέλος έναν παγκόσµιο ψηφιακό
φόρο. Αν δεν υπάρξει συµφωνία σε επίπεδο ΟΟΣΑ θα ξεκινήσουµε συνοµιλίες σε επίπεδο ΕΕ”, πρόσθεσε ο
Λεµέρ.

Σύµφωνα µε τον ίδιο, ο νέος Ευρωπαίος Επίτροπος για την Οικονοµία Πάολο Τζεντιλόνι έχει ήδη προτείνει
την επανέναρξη τέτοιων συνοµιλιών.

Η Γαλλία προχώρησε µε τον ψηφιακό φόρο µετά την αποτυχία χωρών της ΕΕ, υπό την προηγούµενη
Κοµισιόν, να συµφωνήσουν σε έναν φόρο που θα ίσχυε για όλο το µπλοκ έπειτα από τις αντιδράσεις της
Ιρλανδίας, της Δανίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας.

Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε καθήκοντα την 1η Δεκεµβρίου.

Με πληροφορίες από Reuters via ΑΠΕ-ΜΠΕ
Παρίσι, Γαλλία

 

Στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας για το Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link
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Ο Χρ. Σταϊκούρας στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη, τη Δευτέρα

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο "21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum", θα συµµετάσχει αύριο ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.). Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε
τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Ενώ, την επόµενη ηµέρα, Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, θα παρευρεθεί
στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE). 

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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Επαφές Σταϊκούρα µε επενδυτικούς οίκους στη Νέα Υόρκη
Πολιτική

08 Δεκεµβρίου 2019

O Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούραs, την Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου 2019, θα συµµετάσχει στο
ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, µε τίτλο «21st AnnualCapital Link Invest in Greece Forum».    Στο
πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων
επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest,
Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α). Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε τον
Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Την επόµενη ηµέρα, θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας»
στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Dayat NYSE).  ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

http://www.sepe.gr/gr/Politics/politics-article/14830645/epafes-staikoyra-me-ependytikoys-oikoys-sti-nea-yorki/
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Στις ΗΠΑ µεταβαίνει ο Χ. Θεοχάρης
Follow @report247gr

Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης. Ο κ. Θεοχάρης θα είναι οµιλητής τη
Δευτέρα , 9 Δεκεµβρίου, στο 21ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link.
Το θέµα της οµιλίας του Υπουργού Τουρισµού θα είναι: “Tourism – Investment and Business Opportunities”.

Την Τρίτη, 10 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση, µεταξύ άλλων, µε εκπροσώπους
αεροπορικών εταιρειών, ενώ θα δώσει το παρών στην «Ηµέρα της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης», όπου η ελληνική αποστολή θα «χτυπήσει το καµπανάκι» της Wall Street.

Την Τετάρτη, 11 Δεκεµβρίου, ο Υπουργός Τουρισµού θα βρεθεί στη Βοστώνη, όπου θα συναντήσει τον
Πρύτανη του Boston University School of Management, ενώ θα µιλήσει στο γνωστό πανεπιστήµιο για τις
προτεραιότητες και τη στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Το
πρόγραµµα της Τετάρτης περιλαµβάνει επίσης συνάντηση µε καθηγητές που οργανώνουν εκπαιδευτικά
ταξίδια στην Ελλάδα.

Την Πέµπτη, 12 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση µε τον Πρόεδρο της Οµοσπονδίας
Οµογενειακών Σωµατείων και µε στελέχη της Trip Advisor.

Follow @report247gr
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FinMin Staikouras in 21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum to be held in New
York

Finance Minister Christos Staikouras will participate in the 21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum to be held
in New York on Monday.
The minister will meet with representatives of major investment firms such as PIMCO, Goldman Sachs, Citibank,
BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point. In the afternoon, he will meet with the Archbishop
of America Elpidoforos. On Tuesday, December 10, he will attend the Greek Day at NYSE.

Μore on subscriber's page.
ANA-MPA SA. Intellectual rights and copyright are the sole property of the ANA-MPA and are allocated to the
Agency's subscribers for specific uses only.
Tweets από ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ο Σταϊκούρας πάει στη Ν. Υόρκη -Συναντήσεις µε επενδυτές
Ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, θα µετάσχει τη Δευτέρα στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο «21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum».

Πέρα από την εναρκτήρια οµιλία του, στο πλαίσιο του συνεδρίου ο κ. Σταϊκούρας θα συναντηθεί µε
εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών, ανάµεσά τους οι: PIMCO, Goldman Sachs,
Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point. Το απόγευµα της Δευτέρας, ο
υπουργός Οικονοµικών θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Τέλος, την Τρίτη ο
Χρήστος Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek Day at NYSE).

iefimerida.gr
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Στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας για συναντήσεις µε επενδυτές

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο “21st Annual Capital
Link Invest in Greece Forum”, θα συµµετάσχει αύριο ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος
Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.). Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε
τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Ενώ, την επόµενη ηµέρα, Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, θα παρευρεθεί
στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).
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Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο Χρήστος
Σταϊκούρας

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο "21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum", θα συµµετάσχει αύριο ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούραs.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.). Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε
τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Ενώ, την επόµενη ηµέρα, Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, θα παρευρεθεί
στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).
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Σειρά επαφών για τον Χρ. Σταϊκούρα στη Νέα Υόρκη
Ο υπουργός Οικονοµικών θα συµµετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέο Υόρκη, µε τίτλο
«21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum», θα συµµετάσχει ο υπουργός
Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, θα
συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και
οργανισµών (ενδεικτικά PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο
Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο.

Την επόµενη ηµέρα, ο κ. Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της
Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).
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Στο Capital Link στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούραs

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο “21st Annual Capital
Link Invest in Greece Forum”, θα συµµετάσχει αύριο ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.). Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε
τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Ενώ, την επόµενη ηµέρα, Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, θα παρευρεθεί
στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).
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Επαφές Σταϊκούρα στη Νέα Υόρκη

Στο επίκεντρο η προσέλκυση επενδύσεων

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέο Υόρκη, με τίτλο «21st Annual Capital Link
Invest in Greece Forum», θα συµµετάσχει ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας ομιλίας, θα  συναντηθεί με εκπροσώπους
μεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισμών (ενδεικτικά  PIMCO, Goldman Sachs, Citibank,
BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α .).

Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής Ελπιδοφόρο.

Την επόμενη ημέρα, ο κ. Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ημέρα  της Ελλάδας» στο Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).
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Σταϊκούραs: Αύριο στο Επενδυτικό Συνέδριο της «Capital Link» Προτεινόµενο
Το «παρόν» αναµένεται αν δώσει αύριο ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούραs στο ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο "21st Annual Capital Link Invest in Greece
Forum", ενώ θα πραγµατοποιήσει και σειρά συναντήσεων µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων
και οργανισµών.

 

Οι συναντήσει του υπουργού

 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί ενδεικτικά µε
εκπροσώπους των PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third
Point κ.ά. σύµφωνα µε το ΑΠΕ - ΜΠΕ.

 

Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Ενώ, την
επόµενη ηµέρα, Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, θα παρευρεθεί στην "Ηµέρα της Ελλάδας" στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).
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Σταϊκούρας: Σειρά επενδυτικών επαφών στη Νέα Υόρκη
Στο πλαίσιο του ετήσιου Επενδυτικού Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών
Χρήστος Σταϊκούρας θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών in.gr

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο «21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», θα συµµετάσχει ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, αύριο Δευτέρα.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων
επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest,
Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Συνάντηση µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής

Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο.

Την επόµενη ηµέρα, ο κ. Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).

https://www.in.gr/2019/12/08/economy/oikonomikes-eidiseis/staikouras-seira-ependytikon-epafon-sti-nea-yorki/
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Σειρά επενδυτικών επαφών του Χρ. Σταϊκούρα στη Νέα Υόρκη
Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέο Υόρκη, µε τίτλο
«21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum», θα συµµετάσχει ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος
Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων
επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest,
Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο.

Την επόµενη ηµέρα, ο κ. Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).

https://www.liberal.gr/news/seira-ependutikon-epafon-tou-chr-staikoura-sti-nea-yorki/277377
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Χρ. Σταϊκούρας: Σειρά επενδυτικών επαφών στη Νέα Υόρκη
Οικονοµία

08 Δεκεµβρίου 2019

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέο Υόρκη, µε τίτλο
«21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum», θα συµµετάσχει ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος
Σταϊκούρας.

http://www.sepe.gr/gr/EconomynFinance/ecofin-article/14830127/xr-staikoyras-seira-ependytikwn-epafwn-sti-nea-yorki/
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Στις ΗΠΑ από αύριο ο Χρ. Σταϊκούρας-Αυτούς θα συναντήσει
Ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link

Στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, με τίτλο “21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum” θα
συµµετάσχει αύριο, Δευτέρα, ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας ομιλίας, θα συναντηθεί με εκπροσώπους μεγάλων
επενδυτικών φορέων και οργανισμών (ενδεικτικά PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest,
Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε τον αρχιεπίσκοπο Αµερικής, Ελπιδοφόρο.

Την επόμενη ημέρα ο Χρ. Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ημέρα της Ελλάδας» στο Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης (σ.σ. Greek Day at NYSE).

Στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, με τίτλο “21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum” θα
συµµετάσχει αύριο, Δευτέρα, ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας ομιλίας, θα συναντηθεί με εκπροσώπους μεγάλων
επενδυτικών φορέων και οργανισμών (ενδεικτικά PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest,
Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε τον αρχιεπίσκοπο Αµερικής, Ελπιδοφόρο.

Την επόμενη ημέρα ο Χρ. Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ημέρα της Ελλάδας» στο Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης (σ.σ. Greek Day at NYSE).
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Σταϊκούρας: Σειρά επενδυτικών επαφών στη Νέα Υόρκη
Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέο Υόρκη, µε τίτλο
«21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum», θα  συµµετάσχει ο υπουργός Οικονοµικών
Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων
επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest,
Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο.

Την επόµενη ηµέρα, ο κ. Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).

https://tempo24.news/eidisi/267729/staikoyras-seira-ependytikon-epafon-sti-nea-yorki
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Στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας για το Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο “21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum”, θα συµµετάσχει αύριο ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούραs.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.).

Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Ενώ, την
επόµενη ηµέρα, Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ

Προστασία πρώτης κατοικίας: Τετράµηνη παράταση από ΥΠΟΙΚ µέχρι 30 Απριλίου 2020
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Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link τη Δευτέρα 9/12 ο Σταϊκούραs -
Σειρά συναντήσεων

Στη Νέα Υόρκη ο Χρ. Σταϊκούραs
Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, µε τίτλο “21st Annual Capital Link Invest in Greece
Forum”, στη Νέα  Υόρκη, θα  συµµετέχει αύριο, Δευτέρα  9 Δεκεµβρίου, ο Υπουργός
Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούραs.
Ο κ. Σταϊκούραs, στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, θα συναντηθεί µε
εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά PIMCO, Goldman Sachs, Citibank,
BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).
Το απόγευµα της Δευτέρας ο υπουργός θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο, ενώ
την επόµενη ηµέρα, Τρίτη 10/12, θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης (Greek Day at NYSE).
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Διαδοχικές επαφές Σταϊκούρα µε Citibank, BlackRock, PIMCO στη Ν. Υόρκη
NewsRoom

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, με τίτλο «21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», θα συµµετάσχει αύριο ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας ομιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί με εκπροσώπους
μεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισμών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.). Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, θα συναντηθεί με
τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Ενώ, την επόμενη ημέρα, Τρίτη 10 Δεκεμβρίου, θα παρευρεθεί
στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).
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Στη Νέα Υόρκη αύριο ο Χρήστος Σταϊκούρας
Από A. Xρ.

Στη Νέα  Υόρκη θα  βρίσκεται αύριο Δευτέρα  (9/12) ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος
Σταϊκούρας, ο οποίος θα  µετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, µε τίτλο
«21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum».

Πέρα από την εναρκτήρια οµιλία του, στο πλαίσιο του συνεδρίου ο κ. Σταϊκούρας θα συναντηθεί µε
εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών, ανάµεσά τους οι: PIMCO, Goldman Sachs,
Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point. Το απόγευµα της Δευτέρας, ο
υπουργός Οικονοµικών θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Τέλος, την Τρίτη ο
Χρήστος Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek Day at NYSE).
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Σταϊκούρας: Συναντήσεις µε επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, θα συµµετάσχει αύριο, 9 Δεκεµβρίου, στο ετήσιο
επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, µε τίτλο “21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum”, που γίνεται
στη Νέα Υόρκη. 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, στο οποίο θα κάνει την εναρκτήρια οµιλία, θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών, όπως των PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Το απόγευµα της Δευτέρα, θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής Ελπιδοφόρο.

Την Τρίτη θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at
NYSE).

#ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ #ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
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Στη Νέα Υόρκη ο Χρήστος Σταϊκούρας - Θα µετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό
Συνέδριο της Capital Link

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα  Υόρκη, µε τίτλο «21st Annual Capital
Link Invest in Greece Forum», θα  µετάσχει τη Δευτέρα  ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας.

Πέρα από την εναρκτήρια οµιλία του, στο πλαίσιο του συνεδρίου ο κ. Σταϊκούρας θα συναντηθεί µε
εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών, ανάµεσά τους οι: PIMCO, Goldman Sachs,
Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point. 

Το απόγευµα της Δευτέρας, ο υπουργός Οικονοµικών θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ.
Ελπιδοφόρο. 

Τέλος, την Τρίτη ο Χρήστος Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).
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Ο Σταϊκούρας πάει στη Ν. Υόρκη -Συναντήσεις µε επενδυτές
Ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, θα µετάσχει τη Δευτέρα στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο «21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum».

Πέρα από την εναρκτήρια οµιλία του, στο πλαίσιο του συνεδρίου ο κ. Σταϊκούρας θα συναντηθεί µε
εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών, ανάµεσά τους οι: PIMCO, Goldman Sachs,
Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point. Το απόγευµα της Δευτέρας, ο
υπουργός Οικονοµικών θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Τέλος, την Τρίτη ο
Χρήστος Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek Day at NYSE).
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Ο Χρ. Σταϊκούρας στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη, τη Δευτέρα

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο "21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum", θα συµµετάσχει αύριο ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.). Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε
τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Ενώ, την επόµενη ηµέρα, Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, θα παρευρεθεί
στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).

Λεπτοµέρειες στη συνδροµητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
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Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.
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ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ CAPITAL LINK

Ο υπουργός Οικονοµικών θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών,
τον αρχιεπίσκοπο Αµερικής, κ.α.

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο "21st Annual Capital Link
Invest in Greece Forum", θα συµµετάσχει αύριο ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούραs.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.). Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε
τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Ενώ, την επόµενη ηµέρα, Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, θα παρευρεθεί
στην "Ηµέρα της Ελλάδας" στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).
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ΗΠΑ: Συνάντηση Σταϊκούρα µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών funds

Την Τρίτη ο υπουργός θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek Day at NYSE).

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο "21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum", θα συµµετάσχει τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούραs.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.). Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε
τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο.

Την Τρίτη ο υπουργός θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek Day at NYSE).
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Συναντήσεις Σταϊκούρα στο συνέδριο της Capital Link

O Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούραs, την Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου 2019, θα συµµετάσχει στο
ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, µε τίτλο “21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum”.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, εκτός της εναρκτήριας
οµιλίας, θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά PIMCO,
Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο.

Την επόµενη ηµέρα, θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek
Day at NYSE).

https://www.sofokleousin.gr/synantiseis-staikoura-sto-synedrio-tis-capital-link
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Συναντήσεις Σταϊκούρα µε επενδυτές στο συνέδριο της Capital Link

O Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούραs, την Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου 2019, θα συµµετάσχει στο
ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, µε τίτλο “21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum”.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, εκτός της εναρκτήριας
οµιλίας, θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά PIMCO,
Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο.

Την επόµενη ηµέρα, θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek
Day at NYSE).
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Ο Σταϊκούρας πάει στη Ν. Υόρκη -Συναντήσεις µε επενδυτές
Ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, θα µετάσχει τη Δευτέρα στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο «21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum».

Πέρα από την εναρκτήρια οµιλία του, στο πλαίσιο του συνεδρίου ο κ. Σταϊκούρας θα συναντηθεί µε
εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών, ανάµεσά τους οι: PIMCO, Goldman Sachs,
Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point. Το απόγευµα της Δευτέρας, ο
υπουργός Οικονοµικών θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Τέλος, την Τρίτη ο
Χρήστος Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek Day at NYSE).

https://www.inboxnews.gr/politiki/o-staikoyras-paei-sti-n-yorki-synantiseis-me-ependytes
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Επενδυτές στη Νέα Υόρκη θα συναντήσει ο υπουργός Οικονοµικών
Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link µε τίτλο «21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum» θα
συµµετάσχει αύριο Δευτέρα 9 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούραs.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο κ. Σταϊκούρας -εκτός της εναρκτήριας οµιλίας- θα συναντηθεί µε
εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά PIMCO, Goldman Sachs, Citibank,
BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Την Τρίτη θα
παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).

επενδυτές Χρήστος Σταϊκούρας Νέα Υόρκη
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Χρ.Σταϊκούραs: Στη Νέα Υόρκη για το ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital
Link

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, με τίτλο "21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum", θα συµµετάσχει αύριο ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούραs.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας ομιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί με εκπροσώπους
μεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισμών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.). Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, θα συναντηθεί με
τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Ενώ, την επόμενη ημέρα, Τρίτη 10 Δεκεμβρίου, θα παρευρεθεί
στην "Ηµέρα της Ελλάδας" στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

CAPITAL LINK
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ
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Στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα  Υόρκη, µε τίτλο “21st Annual Capital
Link Invest in Greece Forum”, θα  συµµετάσχει αύριο Δευτέρα  (09.12.2019) ο υπουργός Οικονοµικών
Χρήστος Σταϊκούραs.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.).

Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο.

Ενώ, την επόµενη ηµέρα, Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).

https://tomanifesto.gr/sti-nea-yorki-o-staikoyras/
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Ο Χρ. Σταϊκούρας στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη, τη Δευτέρα

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο “21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum”, θα συµµετάσχει αύριο ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.). Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε
τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Ενώ, την επόµενη ηµέρα, Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, θα παρευρεθεί
στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).
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Δείτε όλη την ροή ειδήσεων
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Σταϊκούρας: Τη Δευτέρα (9/12) στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link

Μεταβαίνει στην Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών
Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο “21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum”, θα συµµετάσχει αύριο ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούραs.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.). Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε
τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο.

Ενώ, την επόµενη ηµέρα, Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).

https://www.vradini.gr/staikouras-ti-deftera-9-12-sto-etisio-ependytiko-synedrio-tis-capital-link/
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Ο Χρ. Σταϊκούρας στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη, τη Δευτέρα

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο “21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum”, θα συµµετάσχει αύριο ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.). Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε
τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Ενώ, την επόµενη ηµέρα, Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, θα παρευρεθεί
στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).

https://analitis.gr/o-xr-staikoyras-sto-ethsio-ependytiko-synedrio-ths-capital-link-sth-nea-yorkh-th-deytera/
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Χρ. Σταϊκούρας: Σειρά επενδυτικών επαφών στη Νέα Υόρκη

Την 10η Φεβρουαρίου 2019 η AcroBase έγινε 31 χρόνων! Χρόνια
Πολλά AcroBase!

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέο Υόρκη, µε τίτλο «21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», θα συµµετάσχει ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Περισσότερα στην Ναυτεµπορική...

http://www.acrobase.eu/showthread.php?p=992876
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Με επενδυτές θα συναντηθεί τη Δευτέρα ο Σταϊκούρας
Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link θα δώσει το παρών ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, µε τίτλο “21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum” θα
συµµετάσχει ο υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούραs, την Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου 2019.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, εκτός της εναρκτήριας
οµιλίας, θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά PIMCO,
Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο.

Την επόµενη ηµέρα, θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek
Day at NYSE).
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Πάει ΗΠΑ ο Σταϊκούρας - Ποιους θα δει
Parapolitika Newsroom Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο "21st Annual
Capital Link Invest in Greece Forum", θα συµµετάσχει αύριο ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούραs.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.). Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε
τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Ενώ, την επόµενη ηµέρα, Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, θα παρευρεθεί
στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).

https://www.parapolitika.gr/politiki/article/1027392/paei-ipa-o-staikouras-poious-tha-dei/
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Χρ. Σταϊκούρας: Σειρά επενδυτικών επαφών στη Νέα Υόρκη
Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέο Υόρκη, µε τίτλο "21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum", θα συµµετάσχει ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας. Στο πλαίσιο του συνεδρίου,
εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και
οργανισµών (ενδεικτικά PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura,
Third Point κ.α). Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ.
Ελπιδοφόρο. Την επόµενη ηµέρα, ο κ. Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην "Ηµέρα της Ελλάδας" στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE). CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας
ταιριάζει!

Naftemporiki.gr   ·    πριν από  13 λεπτά  ·    
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Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link τη Δευτέρα 9/12 ο Σταϊκούραs -
Σειρά συναντήσεων

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, µε τίτλο "21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum",
στη Νέα Υόρκη, θα συµµετέχει αύριο, Δευτέρα 9 Δεκεµβρίου, ο Υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούραs. Ο κ. Σταϊκούραs, στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, θα συναντηθεί
µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά PIMCO, Goldman Sachs,
Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α). Το απόγευµα της Δευτέρας ο
υπουργός θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο, ενώ την επόµενη ηµέρα, Τρίτη
10/12, θα παρευρεθεί στην "Ηµέρα της Ελλάδας" στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).
www.bankingnews.gr
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Συναντήσεις Σταϊκούρα µε επενδυτές στο συνέδριο της Capital Link

Εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών θα δει ο υπουργός Οικονοµικών τη Δευτέρα,
στο πλαίσιο του Επενδυτικού Συνεδρίου «21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum». Την Τρίτη, «Ηµέρα
της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.

O Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούραs, την Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου 2019, θα συµµετάσχει στο
ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, µε τίτλο “ 21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum” . Στο
πλαίσιο του συνεδρίου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας,
θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά PIMCO,
Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α). Το απόγευµα
της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Την επόµενη ηµέρα, θα
παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης ( Greek Day at NYSE ).
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Χρ. Σταϊκούρας: Σειρά επενδυτικών επαφών στη Νέα Υόρκη
Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέο Υόρκη, µε τίτλο
«21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum», θα συµµετάσχει ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος
Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων
επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest,
Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο.

Την επόµενη ηµέρα, ο κ. Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα  τη δουλειά  που σας ταιριάζει!
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Ειδήσεις Χρ. Σταϊκούρας: Σειρά επενδυτικών επαφών στη Νέα Υόρκη
Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέο Υόρκη, µε τίτλο
«21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum», θα συµµετάσχει ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος
Σταϊκούρας.

https://www.mykosmos.gr/loc_mk/news/economy/5993144/xr-staikouras-seira-ependutikwn-epafwn-sth-nea-uorkh.htm
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Στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα ο Χρ. Σταϊκούρας για το Capital Link Forum

Ως είθισται το συνέδριο της Capital Link έχει έντονο οικονοµικό και τραπεζικό ενδιαφέρον

O Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούραs, την Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου 2019, θα συµµετάσχει στο
ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, µε τίτλο “21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum”.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων
επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest,
Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο.
Την επόµενη ηµέρα, θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek
Day at NYSE).
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Σταϊκούρας: Σειρά επενδυτικών επαφών στη Νέα Υόρκη
Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο «21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», θα συµµετάσχει ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, αύριο Δευτέρα.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων
επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest,
Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο.

Την επόµενη ηµέρα, ο κ. Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).
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Επενδυτές στη Νέα Υόρκη θα συναντήσει ο υπουργός Οικονοµικών

Ο Χρήστος Σταϊκούρας θα συµµετάσχει στο ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link µε τίτλο «21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum» θα
συµµετάσχει αύριο Δευτέρα 9 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούραs.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο κ. Σταϊκούρας -εκτός της εναρκτήριας οµιλίας- θα συναντηθεί µε
εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά PIMCO, Goldman Sachs, Citibank,
BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Την Τρίτη θα
παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).

Σχετικά  Tags

επενδυτές Χρήστος Σταϊκούρας Νέα Υόρκη

https://www.news.gr/oikonomia/article/2071880/ependites-sti-nea-iorki-tha-sinantisi-o-ipourgos-ikonomikon.html


https://www.grtimes.gr/

 Publication date: 08/12/2019 13:57

 Alexa ranking (Greece): 647

 https://www.grtimes.gr/politiki/sto-synedrio-tis-capital-link-o-chr-staikoyras

Στο συνέδριο της Capital Link o Χρ. Σταϊκούρας
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων
επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest,
Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο.

Την επόµενη ηµέρα, θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek
Day at NYSE).

https://www.grtimes.gr/politiki/sto-synedrio-tis-capital-link-o-chr-staikoyras
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Χρ. Σταϊκούρας: Σειρά επενδυτικών επαφών στη Νέα Υόρκη
Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέο Υόρκη, µε τίτλο
«21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum», θα συµµετάσχει ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος
Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων
επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest,
Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο.

Την επόµενη ηµέρα, ο κ. Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).
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An Exclusive Interview with Minister of Tourism Harry Theoharis

Washington – By Apostolos Zoupaniotis

Tourism Minister Harry Theoharis talked about shifting to a strategy for attracting higher quality tourism to Greece
building upon what has been built so far, in an interview with the Greek News on the sidelines of a conference in
Washington, DC on November 11-12, organized by the “Delphi Economic Forum” and Kathimerini newspaper, saying,
“We are not so interested in increasing the number of guests, and we are pleased with the one-digit increase;
however, we want to focus on revenue growth, which should be higher and double-digit.” 

Mr. Theoharis gave a talk,” Tourism at the Epicenter of Development,Innovation and Outreach,”and participated in a
roundtable discussion at the conference.

The number of tourists in Greece will reach 30 million this year.  While US traffic broke the one million (1.069.000)
barrier last year, in 2019 it is expected to exceed 1.2 million.  Mr. Theoharis revealed to the “Greek News” that he has
given US Secretary of Commerce Wilbur Ross a report detailing the arguments for establishing US airlines’ direct
flights to Greece throughout the year and asking the US government for assistance in this regard.  Mr. Theoharis
expects to touch on this issue with his contacts in New York when he comes to speak at the Capital Link Annual
Investment Forum on December 9.

INTERVIEW

Q. Minister, tourism in Greece during the crisis is, I believe, the only area where we have done things the
right way.  Where do we stand at the moment?

A. Indeed, the strategy has been faithfully followed in the past, and this is the main issue.  The combination of the
crisis – which has led many people to turn to tourism to provide a solution to financial problems – together with a
strategy primarily pursued by my predecessor, Elena Koundoura, aimed at attracting more and more people, led to an
increase in the number of tourists.

I didn’t say that this came about without problems.  During this time all the quality indicators have deteriorated,
because when crowds come within a short period of time and the number of visitors doubles – roughly speaking from

https://www.greeknewsonline.com/an-exclusive-interview-with-minister-of-tourism-harry-theoharis/
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15 million to 30 – that means that at the average revenue per night and average number of overnight stays, the
increase in tourist GDP revenue is not going to follow at the same rate.

Thus, the time has come for a change in strategy.  We must steer the wheel toward tourism of higher quality, building
on what has been done so far.  So we’re not so interested in increasing the number of guests, and we’re happy with
the single digit increase, but we want to focus on increasing revenue, which should be higher and in the double digits.

Q. Suppose the revenue increase is related to the upgrading of the hotels from three stars to four, and four to
five.  But there are also people who make their living offering accommodations and cheaper hotels.  Will they
be given incentives to upgrade, and if you can’t meet the new criteria, you close down? 

A. I don’t think we should go to a “Procrastination” logic; that’s not the point.  We just need to give the right incentives
to move towards upgrading quality – the ‘green standards’, i.e. product viability, upgrading accessibility for the
disabled and the elderly – rather than building more and bigger units.

This is the one turn we need to take.  The second relates to the quality of two other factors which are critical to an
increase in the overall level of service we provide. 

The first is infrastructure, therefore, private investment alone is not enough; public investments must come in to help. 
Such as ports, roads, airports or anything else.  We have seen some improvements in the past.  Our airports are in
much better shape due to Fraport and public investments.  But we have a lot to do, especially in marinas and other
similar infrastructures, such as the undeveloped thermal spring spas.

The second factor is education. We need to focus on better quality education that will enable tourism businesses to
hire professionals who have through experience have learned how to behave according to the situation and not with
unskilled workers, who are more vulnerable to employer exploitation.

Q. I saw that you recently announced a tourist school in Rhodes.

Q. Perhaps one of the problems, in terms of quality tourism, is that even though we are talking about 365
days a year, finally, the weight falls on the peak months, June (or May) to September.  How will your ministry
promote the goal of 365 days a year tourism?

A. This goal is a visionary one.  We will always be here to try to do it, as other countries do.  If you ask my Spanish
counterpart, he will tell you the same thing, and it is not accidental.  You are guided to much more sustainable
tourism, reduced pressure on infrastructure (electricity, water, waste etc.), so this is a necessary goal.

There are two or three things we need to say.  Our country is very focused on one product, ‘sun and sea’.  But each
part of Greece has a very blurred focus and thinks it can do everything.  This is the first mistake we make.  Regions,
municipalities and regions need to focus on the type of tourism they want and go after it until it is developed to the
point that it works by itself, then follow that by focusing on other less immediate forms of tourism.  This way our
country will have many products in total, but each region will be focused on the two or three that are most critical and
important for a successful tourism product there.

The second is that we should think of 365-day tourism not as an immediate opportunity, but as a possibility for
gradually extending the tourist season, especially in areas where it is considered to be summer.  For instance, if one
area has six months of season, try to get 15 days before and 15 days after that and extend it to 7 months.  But not to
set a goal one month and one after that and fail, forcing him to give up next year. We should try to do it little by little
and as people learn that we are opening in May and not early June, we should fight to get it even earlier, for example
early May.

The third is that the development of an area during a time in which it is not normally open involves a risk, like any
business, and for some time it will have more costs, perhaps losses, until it gets ahead.  The right thing to do is for
these losses to be shared with all the stakeholders in tourism.  And the airport – which can’t charge fees the same
way – and airlines that have to operate some planes while not sure that they’ll fill up, and hoteliers who have to leave
their hotels open…

Q. And to the state with incentives?

A. Not so much with incentives… In the municipality, for example, even the state could help by organizing festivals
and other activities to attract people, not so much in incentives but in marketing.  For us to come and advertise as
EOT that Crete, Corfu or the Peloponnese are open during that period of time…

Q. Suppose that in the many meetings you have – I see you every week visiting and meeting with different
regional and municipal heads – are you raising this issue?  What practical measures are you discussing?

A. Indeed, with the regional governors we are mainly discussing how to activate a regional tourism council in order to
put the agenda on a permanent basis.  Not only with one visit, one press conference and one display of fireworks, but
to establish it in constant communication, every two months at the Ministry of Tourism, so that we can activate and
coordinate actions for each region.

Starting this important institution, I believe that we will be able to remove some of the misconceptions, some wasteful
advertising and generally some unnecessary overlays.

Q. Despite the global economic downturn, Brexit, the recovery of competing countries, Thomas Cook et al,
the numbers are again showing a positive sign that we will have an increase in both visitors and revenue this
year.

Q. America surpassed its goal of one million visitors last year – if I am not mistaken, 1.069,000….

A.  … and this year we are going to be overwhelmed by the 1.2 million visitors and that is why we firmly believe that it
is time to re-think a year-round airline connection between Greece and the US…

Q. Of course there is Emirates…

A.Yes, but it has its problems because it comes in late and it is not easy to connect to other flights.  There is an
increase in traffic through European airports to the US, and some airlines could capitalize on it and even expand it, by
flying from Athens to the Middle East.  Stopping in Athens and continuing to the Middle East could increase its
passenger flow.

Q. Are there any such contacts?

A. There are contacts.  I had the opportunity to raise the issue again with the US Secretary of Commerce.  I had
raised it with him in Athens and now I had the opportunity to give him a study that supports this proposal, and at my
first opportunity will see to looking for contacts in New York – where I will be in early December for the Capital Link
conference – and is the city in which decisions are made by the airline companies.

Q. The US Diaspora has supported Greece in the field of tourism.

A. The Diaspora is always a source of wealth for our country and a source of endless love that must not be betrayed.
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*** Translated by Vicki James Yiannias
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Προοπτικές και επενδυτικές δυνατότητες της ελληνικής ναυτιλίας
plakiotakis mikrofona

Οµιλία  Γ.Πλακιωτάκη στο 21ο Capital Link Forum “Invest in Greece”

Τις προοπτικές και τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η ναυτιλιακή, παραναυτιλιακή και λιµενική
βιοµηχανία της Ελλάδος, υπό το πρίσµα της συνεχούς βελτίωσης των οικονοµικών δεικτών της εθνικής
οικονοµίας που έχει επιτύχει η κυβέρνηση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, θα παρουσιάσει ο Υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης µιλώντας – ως κεντρικός
οµιλητής – στο 21ο ετήσιο φόρουµ της Capital Link “Invest in Greece”, που πραγµατοποιείται στη
Νέα  Υόρκη το απόγευµα  της Δευτέρας 9 Δεκεµβρίου 2019 (ώρα  17.00 τοπική Νέας Υόρκης).

Ο κ. Πλακιωτάκης στην διάρκεια της οµιλίας του θα αναφερθεί διεξοδικά στη δυναµική της ναυτιλίας
των Ελλήνων, της ισχυρότερης ναυτιλίας του πλανήτη, στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει,
αλλά  και στην πολυεπίπεδη προσφορά  της στο παγκόσµιο εµπόριο και την παγκόσµια
οικονοµία .

Επίσης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα  δώσει αναλυτικά  στοιχεία  για
το προφίλ της (cluster, εταιρίες, πλοία , απασχόληση), καθώς και για  την συνεισφορά  της στο
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της Ελλάδος.

Ταυτόχρονα, θα καταγράψει τις βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία της, σε διεθνές επίπεδο,
δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων και όχι περιφερειακών λύσεων στα µείζονα
ζητήµατα που την απασχολούν, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της
ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, κ.α.

 

Tweet

https://www.portnet.gr/eidiseis-naytilias/24035-prooptikes-kai-ependytikes-dynatotites-tis-ellinikis-naftilias.html


http://www.sepe.gr/

 Publication date: 08/12/2019 00:00

 Alexa ranking (Greece): 4299

 http://www.sepe.gr/gr/Politics/politics-article/14831853/i-atzenta-theoxari-stis-ipa/

Η ατζέντα Θεοχάρη στις ΗΠΑ
Πολιτική

08 Δεκεµβρίου 2019

Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης. Ο κ. Θεοχάρης θα είναι οµιλητής τη
Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου, στο 21ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link. Το
θέµα της οµιλίας του Υπουργού Τουρισµού θα είναι: "Tourism - Investment and Business Opportunities".  Την
Τρίτη, 10 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση, µεταξύ άλλων, µε εκπροσώπους αεροπορικών
εταιρειών, ενώ θα δώσει το παρών στην «Ηµέρα της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπου
η ελληνική αποστολή θα «χτυπήσει το καµπανάκι» της Wall Street. Την Τετάρτη, 11 Δεκεµβρίου, ο Υπουργός
Τουρισµού θα βρεθεί στη Βοστώνη, όπου θα συναντήσει τον Πρύτανη του Boston University School of
Management, ενώ θα µιλήσει στο γνωστό πανεπιστήµιο για τις προτεραιότητες και τη στρατηγική της
ελληνικής κυβέρνησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Το πρόγραµµα της Τετάρτης περιλαµβάνει επίσης
συνάντηση µε καθηγητές που οργανώνουν εκπαιδευτικά ταξίδια στην Ελλάδα. Την Πέµπτη, 12 Δεκεµβρίου,
ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση µε τον Πρόεδρο της Οµοσπονδίας Οµογενειακών Σωµατείων και µε
στελέχη της Trip Advisor.Θεοχάρης
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Οµιλητής στο Capital Link Forum ο Χάρης Θεοχάρης
Πολιτική

08 Δεκεµβρίου 2019

Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης. Ο κ. Θεοχάρης θα είναι οµιλητής τη
Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου, στο 21ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link. Το
θέµα της οµιλίας του Υπουργού Τουρισµού θα είναι: «Tourism - Investment and Business Opportunities».
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Τσακίρης: Η Ελλάδα αναδύετεαι πιο δυνατή οικονοµικά και πιο ώριµη
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης, µεταξύ άλλων τόνισε ότι η Ελλάδα
αναδύεται από τη δεκαετή οικονοµική και κοινωνική κρίση ακόµη πιο δυνατή οικονοµικά και πιο ώριµη,
µιλώντας στο Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο "Capital Link Invest in Greece Forum", το οποίο
πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Δεκεµβρίου, 2019 στη Νέα Υόρκη. Η ελληνική οικονοµία αλλάζει µε
γρήγορους ρυθµούς το αναπτυξιακό της µοντέλο και από ένα αµυντικό και εσωστρεφές περνάει σε ένα
δυναµικό, παραγωγικό και εξωστρεφές, όπως υπογράµµισε. Προσέθεσε ακόµη ότι "το µήνυµα της χώρας
στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: βρισκόµαστε στην αρχή ενός νέου
αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισµός, τόσο
για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είµαι πεπεισµένος πως το 2020 θα είναι µία πραγµατικά
καινούργια χρονιά για τη χώρα, ενώ και τα χρόνια που έρχονται θα είναι πολύ διαφορετικά...
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Πλακιωτάκης: Ισχυρές οι προοπτικές της ελληνικής ναυτιλίας - Οι επενδυτικές
δυνατότητες

Τις προοπτικές και τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η ναυτιλιακή, παραναυτιλιακή και λιµενική
βιοµηχανία της Ελλάδος, υπό το πρίσµα της συνεχούς βελτίωσης των οικονοµικών δεικτών της εθνικής
οικονοµίας που έχει επιτύχει η κυβέρνηση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσίασε ο Υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης µιλώντας - ως κεντρικός οµιλητής - στο 21ο ετήσιο
φόρουµ της Capital Link "Invest in Greece", που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 9 Δεκεµβρίου 2019. Ο
κ. Πλακιωτάκης στην διάρκεια της οµιλίας του αναφέρθηκε διεξοδικά στη δυναµική της ναυτιλίας των
Ελλήνων, της ισχυρότερης ναυτιλίας του πλανήτη, στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει, αλλά και στην
πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και την παγκόσµια οικονοµία. Επίσης, ο υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έδωσε αναλυτικά στοιχεία για το προφίλ της (cluster, εταιρίες, πλοία,
απασχόληση), καθώς και για την συνεισφορά της στο...
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Γεωργιάδης: Ελκυστικός επενδυτικός προορισµός η Ελλάδα - Οι ευκαιρίες που
υπάρχουν ανά τοµέα

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει, πλέον, η Ελλάδα αναφέρθηκε στο Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό
Συνέδριο "Capital Link Invest in Greece Forum", το οποίο πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Δεκεµβρίου, 2019
στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης
υπογράµµισε ότι η χώρα µας έχει πάψει πλέον να είναι το "µαύρο πρόβατο της Ευρωζώνης" και
εξελίσσεται σε έναν από τους πιο ελκυστικούς επενδυτικούς προορισµούς. Όπως υπογράµµισε στην έναρξη
της οµιλίας του "το 21ο Ετήσιο Φόρουµ της Capital Link µε θέµα "Επενδύστε στην Ελλάδα", που λαµβάνει
χώρα στη Νέα Υόρκη, και στο οποίο είναι τιµή µου να συµµετέχω, συµπίπτει µε την αρχή της νέας εποχής
για την Ελλάδα. Το πρώην µαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα από την κρίση χώρα η
οποία έχει χάσει το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία δεκαετία, µεταµορφώνεται τώρα
σε ένα νέο hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές...
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Γ. Τσακίρης: Πολιτική βούληση να γίνει η Ελλάδα η πιο φιλο-επενδυτική χώρα
της ΕΕ

Μια πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν το µήνυµα που
εξέπεµψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους Αµερικανούς επενδυτές,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

«Το µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόµαστε στην
αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το επενδυτικό
τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς», τόνισε ο κ. Τσακίρης.

Υπό αυτό το πρίσµα, ο Έλληνας υπουργός σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά
ανάπτυξης, έχοντας αφήσει πίσω της τα capital controls. Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο δείκτης
οικονοµικού κλίµατος είναι υψηλότερος από εκείνον του 2008 και ότι Ελλάδα δανείζεται µε τα χαµηλότερα
από ποτέ επιτόκια. Όπως εξήγησε, στόχος είναι να µετασχηµατιστεί το αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας µε
στόχο να γίνει πιο δυναµικό, παραγωγικό και εξωστρεφές.

Φέρνοντας ως παράδειγµα τον νέο αναπτυξιακό νόµο που υπερψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, ο κ.
Τσακίρης τόνισε ότι ο συγκεκριµένος νόµος αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να
µετατρέψει την Ελλάδα στην πιο φιλική προς τις επενδύσεις, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ο νέος, πρόσφατα ψηφισµένος αναπτυξιακός νόµος από την ελληνική Βουλή, µε τίτλο «Επενδύω στην
Ελλάδα», ανατρέπει τα υπάρχοντα δεδοµένα στον χώρο των επενδύσεων και της οικονοµίας γενικότερα,
και επιδιώκει µεταξύ άλλων, την εξάλειψη των εµποδίων σε επενδύσεις που θεωρούνται στρατηγικής
σηµασίας. Ο νόµος απλοποιεί σηµαντικά τις διαδικασίες σε θέµατα αδειοδοτικά, περιβαλλοντικά και
πολεοδοµικά, ενώ διευκολύνει την επιτυχή µετάβαση της χώρας στην ψηφιακή εποχή, τη στήριξη νεοφυών
επιχειρήσεων και την ώθηση στη δηµιουργία επιχειρηµατικών και βιοµηχανικών πάρκων», ανέφερε
χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το σηµείο, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέδειξε τον κοµβικό ρόλο που αναµένεται
να διαδραµατίσει η ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στη προσπάθεια ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας.
Όπως εξήγησε ο κ. Τσακίρης, αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης της
τράπεζας, µε απώτερο στόχο να µετατραπεί σε ένα επιπλέον «επενδυτικό και αναπτυξιακό όπλο» στη
φαρέτρα της κυβέρνησης.

Σχετικά µε τον ενεργειακό τοµέα, ο υφυπουργός περιέγραψε το νέο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το
κλίµα, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από το υπουργικό συµβούλιο. Όπως µάλιστα εξήγησε, το
συγκεκριµένο σχέδιο προβλέπει επενδύσεις ύψους 44 δισ. ευρώ µέχρι το 2030, σε ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, δίκτυα µεταφοράς και διανοµής φυσικού αερίου και σε υποδοµές για ηλεκτρικά οχήµατα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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ΤΣΑΚΙΡΗΣ: ΒΟΥΛΗΣΗ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΦΙΛΟ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΧΩΡΑ

Μια πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν το µήνυµα που
εξέπεµψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους αµερικανούς επενδυτές,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη. "Το
µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόµαστε στην αρχή
ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το επενδυτικό
τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς", τόνισε ο κ. Τσακίρης. Υπό αυτό το
πρίσµα, ο Έλληνας υπουργός σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας
αφήσει πίσω της τα capital controls. Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος είναι
υψηλότερος από εκείνον του 2008 και ότι Ελλάδα δανείζεται µε τα...
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Τσακίρης : Η Ελλάδα θα µετατραπεί στην πιο φιλο-επενδυτική χώρα της ΕΕ
Μια πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν το µήνυµα που
εξέπεµψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους αµερικανούς επενδυτές,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη. "Το
µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόµαστε στην αρχή
ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το επενδυτικό
τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς", τόνισε ο κ. Τσακίρης. Υπό αυτό το
πρίσµα, ο Έλληνας υπουργός σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας
αφήσει πίσω της τα capital controls. Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος είναι
υψηλότερος από εκείνον του 2008 και ότι Ελλάδα δανείζεται µε τα...
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«Στρατηγικής σηµασίας ο τουρισµός για την προσέλκυση επενδύσεων»

Τη στρατηγική σηµασία του τουριστικού τοµέα για την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης υπογράµµισε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης
Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη.

«Ο τουρισµός έχει αναγνωριστεί ότι διαδραµατίζει βασικό ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και ως πηγή εσόδων από εξαγωγές. Οι υψηλότερες
επενδύσεις θα ενισχύσουν την οικονοµική ανάπτυξη το επόµενο έτος, καθώς η χώρα ανακάµπτει από µια
δεκάχρονη κρίση χρέους», τόνισε χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Συνεχίζοντας, ο κ. Θεοχάρης υπενθύµισε ότι ο τουριστικός τοµέας ήταν ένα βασικό αντίβαρο που
κατάφερε να µετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης. «Είναι ο πρωταθλητής της
Ελλάδας και ένας από τους λίγους κλάδους στην Ελλάδα, που κατάφερε να συνεχίσει να αναπτύσσεται»,
σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε έργα τουριστικών ακινήτων,
λέγοντας ότι «η Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαµβάνει
277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική
τους αξία όσο και από την φυσική τους οµορφιά».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για τη διαµόρφωση ενός
φίλο-επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο λειτουργεί ως εχέγγυο για ανθεκτικές µακροοικονοµικές και
επιχειρηµατικές επιδόσεις.

«Εκτός από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η κυβέρνησή µας θέλει να µειώσει τους φόρους για τις
επιχειρήσεις και να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες το επόµενο έτος. Οι πολιτικές που σχεδιάζουµε
ανέρχονται σε 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ και αυτό θα συµβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης και στην
επιτάχυνση της οικονοµικής δραστηριότητας… Το µέλλον της τουριστικής βιοµηχανίας φαίνεται πολύ
ελπιδοφόρo, αντανακλώντας τις µεγάλες δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας. Η αυξανόµενη τάση του
παγκόσµιου τουρισµού, σε συνδυασµό µε το συγκριτικό πλεονέκτηµα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος,
προσφέρει µια εξαιρετική ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη της βιοµηχανίας», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Τέλος, ο υπουργός Τουρισµού ανακοίνωσε ότι υπάρχει σχεδιασµός για επέκταση της τουριστικής περιόδου
το 2020 µέσω του ανοίγµατος σε νέες αγορές και της στρατηγικής διείσδυσης στον τοµέα του
αγροτουρισµού.

Χάρης Θεοχάρης Τουρισµός
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Τσακίρης : Η Ελλάδα θα µετατραπεί στην πιο φιλο-επενδυτική χώρα της ΕΕ
Μια πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν το µήνυµα που
εξέπεµψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους αµερικανούς επενδυτές,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

«Το µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόµαστε στην
αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το επενδυτικό
τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς», τόνισε ο κ. Τσακίρης.

Υπό αυτό το πρίσµα, ο Έλληνας υπουργός σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά
ανάπτυξης, έχοντας αφήσει πίσω της τα capital controls. Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο δείκτης
οικονοµικού κλίµατος είναι υψηλότερος από εκείνον του 2008 και ότι Ελλάδα δανείζεται µε τα χαµηλότερα
από ποτέ επιτόκια. Όπως εξήγησε, στόχος είναι να µετασχηµατιστεί το αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας µε
στόχο να γίνει πιο δυναµικό, παραγωγικό και εξωστρεφές.

Φέρνοντας ως παράδειγµα τον νέο αναπτυξιακό νόµο που υπερψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, ο κ.
Τσακίρης τόνισε ότι ο συγκεκριµένος νόµος αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να
µετατρέψει την Ελλάδα στην πιο φιλική προς τις επενδύσεις, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ο νέος, πρόσφατα ψηφισµένος αναπτυξιακός νόµος από την ελληνική Βουλή, µε τίτλο «Επενδύω στην
Ελλάδα», ανατρέπει τα υπάρχοντα δεδοµένα στον χώρο των επενδύσεων και της οικονοµίας γενικότερα,
και επιδιώκει µεταξύ άλλων, την εξάλειψη των εµποδίων σε επενδύσεις που θεωρούνται στρατηγικής
σηµασίας. Ο νόµος απλοποιεί σηµαντικά τις διαδικασίες σε θέµατα αδειοδοτικά, περιβαλλοντικά και
πολεοδοµικά, ενώ διευκολύνει την επιτυχή µετάβαση της χώρας στην ψηφιακή εποχή, τη στήριξη νεοφυών
επιχειρήσεων και την ώθηση στη δηµιουργία επιχειρηµατικών και βιοµηχανικών πάρκων», ανέφερε
χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το σηµείο, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέδειξε τον κοµβικό ρόλο που αναµένεται
να διαδραµατίσει η ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στη προσπάθεια ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας.
Όπως εξήγησε ο κ. Τσακίρης, αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης της
τράπεζας, µε απώτερο στόχο να µετατραπεί σε ένα επιπλέον «επενδυτικό και αναπτυξιακό όπλο» στη
φαρέτρα της κυβέρνησης.

Σχετικά µε τον ενεργειακό τοµέα, ο υφυπουργός περιέγραψε το νέο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το
κλίµα, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από το υπουργικό συµβούλιο. Όπως µάλιστα εξήγησε, το
συγκεκριµένο σχέδιο προβλέπει επενδύσεις ύψους 44 δισ. ευρώ µέχρι το 2030, σε ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, δίκτυα µεταφοράς και διανοµής φυσικού αερίου και σε υποδοµές για ηλεκτρικά οχήµατα.

--
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ΤΣΑΚΙΡΗΣ: ΒΟΥΛΗΣΗ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΦΙΛΟ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΧΩΡΑ

Το µήνυµα που εξέπεµψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης, στους αµερικανούς επενδυτές, στο
21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link

Μια πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν το µήνυµα που
εξέπεµψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους αµερικανούς επενδυτές,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

«Το µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόµαστε στην
αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το επενδυτικό
τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς», τόνισε ο κ. Τσακίρης.

Υπό αυτό το πρίσµα, ο Έλληνας υπουργός σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά
ανάπτυξης, έχοντας αφήσει πίσω της τα capital controls. Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο δείκτης
οικονοµικού κλίµατος είναι υψηλότερος από εκείνον του 2008 και ότι Ελλάδα δανείζεται µε τα χαµηλότερα
από ποτέ επιτόκια. Όπως εξήγησε, στόχος είναι να µετασχηµατιστεί το αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας µε
στόχο να γίνει πιο δυναµικό, παραγωγικό και εξωστρεφές.

Φέρνοντας ως παράδειγµα τον νέο αναπτυξιακό νόµο που υπερψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, ο κ.
Τσακίρης τόνισε ότι ο συγκεκριµένος νόµος αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να
µετατρέψει την Ελλάδα στην πιο φιλική προς τις επενδύσεις, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ο νέος, πρόσφατα ψηφισµένος αναπτυξιακός νόµος από την ελληνική Βουλή, µε τίτλο «Επενδύω στην
Ελλάδα», ανατρέπει τα υπάρχοντα δεδοµένα στον χώρο των επενδύσεων και της οικονοµίας γενικότερα,
και επιδιώκει µεταξύ άλλων, την εξάλειψη των εµποδίων σε επενδύσεις που θεωρούνται στρατηγικής
σηµασίας. Ο νόµος απλοποιεί σηµαντικά τις διαδικασίες σε θέµατα αδειοδοτικά, περιβαλλοντικά και
πολεοδοµικά, ενώ διευκολύνει την επιτυχή µετάβαση της χώρας στην ψηφιακή εποχή, τη στήριξη νεοφυών
επιχειρήσεων και την ώθηση στη δηµιουργία επιχειρηµατικών και βιοµηχανικών πάρκων», ανέφερε
χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το σηµείο, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέδειξε τον κοµβικό ρόλο που αναµένεται
να διαδραµατίσει η ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στη προσπάθεια ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας.
Όπως εξήγησε ο κ. Τσακίρης, αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης της
τράπεζας, µε απώτερο στόχο να µετατραπεί σε ένα επιπλέον «επενδυτικό και αναπτυξιακό όπλο» στη
φαρέτρα της κυβέρνησης.

Σχετικά µε τον ενεργειακό τοµέα, ο υφυπουργός περιέγραψε το νέο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το
κλίµα, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από το υπουργικό συµβούλιο. Όπως µάλιστα εξήγησε, το
συγκεκριµένο σχέδιο προβλέπει επενδύσεις ύψους 44 δισ. ευρώ µέχρι το 2030, σε ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, δίκτυα µεταφοράς και διανοµής φυσικού αερίου και σε υποδοµές για ηλεκτρικά οχήµατα.
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Χάρης Θεοχάρης σε ξένους επενδυτές: Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα

Ο υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους
ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link Forum, να
επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν
στην Ελλάδα.

ΤοΒΗΜΑ Team

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης.

Ο υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link
Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που
υπάρχουν στην Ελλάδα.

«Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως «το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι µόνο
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η
οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε
επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον». «Και αυτό για την ελληνική κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο», συµπλήρωσε ο υπουργός Τουρισµού.

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η ελληνική κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω».

Ο υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στα 14 έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. «Δώδεκα τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track, ενώ η Εταιρεία
Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά
ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο
και από την φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση,
επτά Μαρίνες, 31 εµβληµατικά ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων
και τις ιαµατικές πηγές Καϊάφα» συµπλήρωσε.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο υπουργός Τουρισµού σηµείωσε: «Για το 2020
σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της ποιοτικής
υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα νέων
αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών
µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό τουρισµό και
τουρισµό ευεξίας».
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Χάρης Θεοχάρης σε ξένους επενδυτές: Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα
Ο υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link
Forum, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα....

διαβάστε περισσότερα...
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Χ.Θεοχάρης: «Το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι
ελπιδοφόρο»

Ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, κατά  τη διάρκεια  οµιλίας του στο 21ο ετήσιο Capital
Link Forum, απευθυνόµενος σε εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, αναφέρθηκε στις
επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά  και στις προοπτικές του
ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Ο κ.Θεοχάρης, απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link Forum,
το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν
στην Ελλάδα.

«Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς
όφελος της εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως «το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο.
Αντανακλά όχι µόνο τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την
προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν
επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό
περιβάλλον». «Και αυτό για την ελληνική κυβέρνηση είναι αδιαπραγµάτευτο», συµπλήρωσε ο
υπουργός Τουρισµού.

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός,
όπως επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο
Προϊόν της Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη
δηµιουργία προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που
επιβεβαιώνουν ότι ο τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η ελληνική κυβέρνηση
θέλει να ενισχύσει περαιτέρω».

Ο υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στα 14 έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. «Δώδεκα τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track, ενώ η
Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο
περιλαµβάνει 277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την
ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο και από την φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει
27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση, επτά Μαρίνες, 31 εµβληµατικά ξενοδοχεία
«Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων και τις ιαµατικές πηγές
Καϊάφα» συµπλήρωσε.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο υπουργός Τουρισµού σηµείωσε: «Για το 2020
σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της
ποιοτικής υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας
στοχεύουν στο άνοιγµα νέων αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και
στην προώθηση των εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism»,
ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό τουρισµό και τουρισµό ευεξίας».
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«Στρατηγικής σηµασίας ο τουρισµός για την προσέλκυση επενδύσεων»

Τον κοµβικό του ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα της
Ελλάδας, ανέδειξε ο υπ. Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης
Τη στρατηγική σηµασία του τουριστικού τοµέα για την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης υπογράµµισε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης
Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη.

«Ο τουρισµός έχει αναγνωριστεί ότι διαδραµατίζει βασικό ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και ως πηγή εσόδων από εξαγωγές. Οι υψηλότερες
επενδύσεις θα ενισχύσουν την οικονοµική ανάπτυξη το επόµενο έτος, καθώς η χώρα ανακάµπτει από µια
δεκάχρονη κρίση χρέους», τόνισε χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Συνεχίζοντας, ο κ. Θεοχάρης υπενθύµισε ότι ο τουριστικός τοµέας ήταν ένα βασικό αντίβαρο που
κατάφερε να µετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης. «Είναι ο πρωταθλητής της
Ελλάδας και ένας από τους λίγους κλάδους στην Ελλάδα, που κατάφερε να συνεχίσει να αναπτύσσεται»,
σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε έργα τουριστικών ακινήτων,
λέγοντας ότι «η Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαµβάνει
277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική
τους αξία όσο και από την φυσική τους οµορφιά».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για τη διαµόρφωση ενός
φίλο-επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο λειτουργεί ως εχέγγυο για ανθεκτικές µακροοικονοµικές και
επιχειρηµατικές επιδόσεις.

«Εκτός από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η κυβέρνησή µας θέλει να µειώσει τους φόρους για τις
επιχειρήσεις και να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες το επόµενο έτος. Οι πολιτικές που σχεδιάζουµε
ανέρχονται σε 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ και αυτό θα συµβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης και στην
επιτάχυνση της οικονοµικής δραστηριότητας… Το µέλλον της τουριστικής βιοµηχανίας φαίνεται πολύ
ελπιδοφόρo, αντανακλώντας τις µεγάλες δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας. Η αυξανόµενη τάση του
παγκόσµιου τουρισµού, σε συνδυασµό µε το συγκριτικό πλεονέκτηµα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος,
προσφέρει µια εξαιρετική ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη της βιοµηχανίας», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Τέλος, ο υπουργός Τουρισµού ανακοίνωσε ότι υπάρχει σχεδιασµός για επέκταση της τουριστικής περιόδου
το 2020 µέσω του ανοίγµατος σε νέες αγορές και της στρατηγικής διείσδυσης στον τοµέα του
αγροτουρισµού.

Σχετικά  Tags
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Πλακιωτάκης: Επενδύσεις µε κύριο οικονοµικό πυλώνα τη Ναυτιλία
Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς επενδυτές στη
Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, ο
κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία,
τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία.

«Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά

Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε
διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η ελληνική Ναυτιλία  ως πυλώνας ανάπτυξης και επενδύσεων

Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας
µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα
µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και
την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε
υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων
επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».

Οι προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής

Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός σηµείωσε ότι
η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την
ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής εκπαίδευσης.

Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία και στη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις
λιµένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
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Γ. Τσακίρης: Η Ελλάδα θα µετατραπεί στην πιο φιλο-επενδυτική χώρα της ΕΕ -
[Capital.gr]

Μια πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν το µήνυµα που
εξέπεµψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους αµερικανούς επενδυτές,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη. "Το
µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόµαστε στην αρχή
ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το επενδυτικό
τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς", τόνισε ο κ. Τσακίρης. Υπό αυτό το
πρίσµα, ο Έλληνας υπουργός σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας
αφήσει πίσω της τα capital controls. Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος είναι
υψηλότερος από εκείνον του 2008 και ότι Ελλάδα δανείζεται µε τα...

Capital.gr   ·    πριν από  32 λεπτά  ·    

Μια πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν το µήνυµα που
εξέπεµψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους αµερικανούς επενδυτές,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη. "Το
µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόµαστε στην αρχή
ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το επενδυτικό
τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς", τόνισε ο κ. Τσακίρης. Υπό αυτό το
πρίσµα, ο Έλληνας υπουργός σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας
αφήσει πίσω της τα capital controls. Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος είναι
υψηλότερος από εκείνον του 2008 και ότι Ελλάδα δανείζεται µε τα...
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Γ. Τσακίρης: Πολιτική βούληση να γίνει η Ελλάδα η πιο φιλο-επενδυτική χώρα
της ΕΕ - [Liberal.gr]

Μια πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν το µήνυµα που
εξέπεµψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους Αµερικανούς επενδυτές,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη. "Το
µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόµαστε στην αρχή
ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το επενδυτικό
τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς", τόνισε ο κ. Τσακίρης. Υπό αυτό το
πρίσµα, ο Έλληνας υπουργός σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας
αφήσει πίσω της τα capital controls. Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος είναι
υψηλότερος από εκείνον του 2008 και ότι Ελλάδα δανείζεται µε τα...

Liberal.gr   ·    πριν από  28 λεπτά  ·    

Μια πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν το µήνυµα που
εξέπεµψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους Αµερικανούς επενδυτές,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη. "Το
µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόµαστε στην αρχή
ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το επενδυτικό
τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς", τόνισε ο κ. Τσακίρης. Υπό αυτό το
πρίσµα, ο Έλληνας υπουργός σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας
αφήσει πίσω της τα capital controls. Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος είναι
υψηλότερος από εκείνον του 2008 και ότι Ελλάδα δανείζεται µε τα...
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Ειδήσεις Χάρης Θεοχάρης : Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα
Ο υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link
Forum, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα.
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Γ. Τσακίρης: Πολιτική Βούληση να µετατραπεί η Ελλάδα στην πιο φιλο-
επενδυτική χώρα της ΕΕ

Μια πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν το µήνυµα που
εξέπεµψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους αµερικανούς επενδυτές,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη. "Το
µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόµαστε στην αρχή
ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το επενδυτικό
τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς", τόνισε ο κ. Τσακίρης. Υπό αυτό το
πρίσµα, ο Έλληνας υπουργός σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας
αφήσει πίσω της τα capital controls. Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος είναι
υψηλότερος από εκείνον του 2008 και ότι Ελλάδα δανείζεται µε τα...
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Greek FinMin Staikouras at Capital Link forum: Greek economy returning to normalcy

NEW YORK (ANA-MPA/P. Kasfikis) - The dynamic restart of the Greek economy was the main focus of Greek
Finance Minister Christos Staikouras's address to American investors at Capital Link's 21st Annual Invest in Greece
Forum in New York City on Monday.
The government is restoring normalcy in the economy based on a cohesive plan, he said, and he reviewed its
achievements after winning elections in July 2019.
He included, among others, the following: closing fiscal gaps; achieving fiscal targets; reductng property tax;
abolishing the remaining capital controls; overturning ineffective labor market laws; promoting a systematic solution to
NPLs in banks; restarting major infrastructural works and privatizations; paying off the most expensive part of the IMF
loan; passing a law to improve the investment climate; regulating the e-games market; and passing a comprehensive
taxation reform that will accelerate economic development. 
The positive outcome of these actions, Staikouras said, were reflected in several aspects, including the fourth post-
surveillance report and upgrades by credit rating agencies.
"Undoubtedly, Greece has gone through a lot in the last decade, and now is returning to normalcy," he noted.
Future steps the government plans to take include guaranteeing the stability of the financial system, boosting liquidity
in the real economy and introducing a framework to manage private debt, among others, he added.
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Χάρης Θεοχάρης : Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα
Ο υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link
Forum, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα. in.gr
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Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του
ελληνικού τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum,
απευθυνόµενος σε εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης.

Ο υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital
Link Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες
που υπάρχουν στην Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης: Αυτή είναι η κόρη του νέου προπονητή της ΑΕΚ που άναψε φωτιές

«Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως «το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι
µόνο τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια
αγορά, η οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για
τους δε επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον». «Και αυτό για την ελληνική κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο», συµπλήρωσε ο υπουργός Τουρισµού.

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός,
όπως επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν
της Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η ελληνική κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει
περαιτέρω».

Ο υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στα 14 έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. «Δώδεκα τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track, ενώ η Εταιρεία
Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277
τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική
τους αξία όσο και από την φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική
για εµπορική χρήση, επτά Μαρίνες, 31 εµβληµατικά ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών
πηγών µεταξύ των οποίων και τις ιαµατικές πηγές Καϊάφα» συµπλήρωσε.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο υπουργός Τουρισµού σηµείωσε: «Για το 2020
σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της ποιοτικής
υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα
νέων αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των
εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό
τουρισµό και τουρισµό ευεξίας».
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Ποιο συναίσθημα βασανίζει περισσότερο κάθε ζώδιο;
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Υφ. Ανάπτυξης από τις ΗΠΑ: Η Ελλάδα θα µετατραπεί στην πιο φιλο-επενδυτική
χώρα της ΕΕ

Μια πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν το µήνυµα που
εξέπεµψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους αµερικανούς επενδυτές,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

«Το µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόµαστε στην
αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το επενδυτικό
τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς», τόνισε ο κ. Τσακίρης.

Υπό αυτό το πρίσµα, ο Έλληνας υπουργός σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά
ανάπτυξης, έχοντας αφήσει πίσω της τα capital controls. Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο δείκτης
οικονοµικού κλίµατος είναι υψηλότερος από εκείνον του 2008 και ότι Ελλάδα δανείζεται µε τα χαµηλότερα
από ποτέ επιτόκια. Όπως εξήγησε, στόχος είναι να µετασχηµατιστεί το αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας µε
στόχο να γίνει πιο δυναµικό, παραγωγικό και εξωστρεφές.

Φέρνοντας ως παράδειγµα τον νέο αναπτυξιακό νόµο που υπερψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, ο κ.
Τσακίρης τόνισε ότι ο συγκεκριµένος νόµος αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να
µετατρέψει την Ελλάδα στην πιο φιλική προς τις επενδύσεις, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ο νέος, πρόσφατα ψηφισµένος αναπτυξιακός νόµος από την ελληνική Βουλή, µε τίτλο «Επενδύω στην
Ελλάδα», ανατρέπει τα υπάρχοντα δεδοµένα στον χώρο των επενδύσεων και της οικονοµίας γενικότερα,
και επιδιώκει µεταξύ άλλων, την εξάλειψη των εµποδίων σε επενδύσεις που θεωρούνται στρατηγικής
σηµασίας. Ο νόµος απλοποιεί σηµαντικά τις διαδικασίες σε θέµατα αδειοδοτικά, περιβαλλοντικά και
πολεοδοµικά, ενώ διευκολύνει την επιτυχή µετάβαση της χώρας στην ψηφιακή εποχή, τη στήριξη νεοφυών
επιχειρήσεων και την ώθηση στη δηµιουργία επιχειρηµατικών και βιοµηχανικών πάρκων», ανέφερε
χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το σηµείο, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέδειξε τον κοµβικό ρόλο που αναµένεται
να διαδραµατίσει η ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στη προσπάθεια ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας.
Όπως εξήγησε ο κ. Τσακίρης, αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης της
τράπεζας, µε απώτερο στόχο να µετατραπεί σε ένα επιπλέον «επενδυτικό και αναπτυξιακό όπλο» στη
φαρέτρα της κυβέρνησης.

Σχετικά µε τον ενεργειακό τοµέα, ο υφυπουργός περιέγραψε το νέο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το
κλίµα, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από το υπουργικό συµβούλιο. Όπως µάλιστα εξήγησε, το
συγκεκριµένο σχέδιο προβλέπει επενδύσεις ύψους 44 δισ. ευρώ µέχρι το 2030, σε ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, δίκτυα µεταφοράς και διανοµής φυσικού αερίου και σε υποδοµές για ηλεκτρικά οχήµατα.
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Τσακίρης: Η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έχει κοµβικό ρόλο στην ανάκαµψη της
οικονοµίας

Μια πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν το µήνυµα που έστειλε
ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους Αµερικανούς επενδυτές κατά τη
διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη. "Το µήνυµα
της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόµαστε στην αρχή ενός νέου
αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισµός, τόσο
για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το επενδυτικό τοπίο στην Ελλάδα
αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς", τόνισε ο κ. Τσακίρης. Ο κ. Τσακίρης σηµείωσε ότι η
ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας αφήσει πίσω της τα capital controls.
Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος είναι υψηλότερος από εκείνον του 2008 και
ότι Ελλάδα δανείζεται µε τα χαµηλότερα από ποτέ επιτόκια.
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Τσακίρης : Η Ελλάδα θα µετατραπεί στην πιο φιλο-επενδυτική χώρα της ΕΕ
Μια πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν το µήνυµα που
εξέπεµψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους αµερικανούς επενδυτές,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

«Το µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόµαστε στην
αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το επενδυτικό
τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς», τόνισε ο κ. Τσακίρης.

Υπό αυτό το πρίσµα, ο Έλληνας υπουργός σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά
ανάπτυξης, έχοντας αφήσει πίσω της τα capital controls. Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο δείκτης
οικονοµικού κλίµατος είναι υψηλότερος από εκείνον του 2008 και ότι Ελλάδα δανείζεται µε τα χαµηλότερα
από ποτέ επιτόκια. Όπως εξήγησε, στόχος είναι να µετασχηµατιστεί το αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας µε
στόχο να γίνει πιο δυναµικό, παραγωγικό και εξωστρεφές.

Φέρνοντας ως παράδειγµα τον νέο αναπτυξιακό νόµο που υπερψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, ο κ.
Τσακίρης τόνισε ότι ο συγκεκριµένος νόµος αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να
µετατρέψει την Ελλάδα στην πιο φιλική προς τις επενδύσεις, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ο νέος, πρόσφατα ψηφισµένος αναπτυξιακός νόµος από την ελληνική Βουλή, µε τίτλο «Επενδύω στην
Ελλάδα», ανατρέπει τα υπάρχοντα δεδοµένα στον χώρο των επενδύσεων και της οικονοµίας γενικότερα,
και επιδιώκει µεταξύ άλλων, την εξάλειψη των εµποδίων σε επενδύσεις που θεωρούνται στρατηγικής
σηµασίας. Ο νόµος απλοποιεί σηµαντικά τις διαδικασίες σε θέµατα αδειοδοτικά, περιβαλλοντικά και
πολεοδοµικά, ενώ διευκολύνει την επιτυχή µετάβαση της χώρας στην ψηφιακή εποχή, τη στήριξη νεοφυών
επιχειρήσεων και την ώθηση στη δηµιουργία επιχειρηµατικών και βιοµηχανικών πάρκων», ανέφερε
χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το σηµείο, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέδειξε τον κοµβικό ρόλο που αναµένεται
να διαδραµατίσει η ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στη προσπάθεια ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας.
Όπως εξήγησε ο κ. Τσακίρης, αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης της
τράπεζας, µε απώτερο στόχο να µετατραπεί σε ένα επιπλέον «επενδυτικό και αναπτυξιακό όπλο» στη
φαρέτρα της κυβέρνησης.

Σχετικά µε τον ενεργειακό τοµέα, ο υφυπουργός περιέγραψε το νέο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το
κλίµα, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από το υπουργικό συµβούλιο. Όπως µάλιστα εξήγησε, το
συγκεκριµένο σχέδιο προβλέπει επενδύσεις ύψους 44 δισ. ευρώ µέχρι το 2030, σε ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, δίκτυα µεταφοράς και διανοµής φυσικού αερίου και σε υποδοµές για ηλεκτρικά οχήµατα.
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Γ. Τσακίρης: Πολιτική Βούληση να µετατραπεί η Ελλάδα στην πιο φιλο-
επενδυτική χώρα της ΕΕ

Μια πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν το µήνυµα που
εξέπεµψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους αµερικανούς επενδυτές,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

«Το µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόµαστε στην
αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το επενδυτικό
τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς», τόνισε ο κ. Τσακίρης.

Υπό αυτό το πρίσµα, ο Έλληνας υπουργός σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά
ανάπτυξης, έχοντας αφήσει πίσω της τα capital controls. Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο δείκτης
οικονοµικού κλίµατος είναι υψηλότερος από εκείνον του 2008 και ότι Ελλάδα δανείζεται µε τα χαµηλότερα
από ποτέ επιτόκια. Όπως εξήγησε, στόχος είναι να µετασχηµατιστεί το αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας µε
στόχο να γίνει πιο δυναµικό, παραγωγικό και εξωστρεφές.

Φέρνοντας ως παράδειγµα τον νέο αναπτυξιακό νόµο που υπερψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, ο κ.
Τσακίρης τόνισε ότι ο συγκεκριµένος νόµος αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να
µετατρέψει την Ελλάδα στην πιο φιλική προς τις επενδύσεις, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ο νέος, πρόσφατα ψηφισµένος αναπτυξιακός νόµος από την ελληνική Βουλή, µε τίτλο «Επενδύω στην
Ελλάδα», ανατρέπει τα υπάρχοντα δεδοµένα στον χώρο των επενδύσεων και της οικονοµίας γενικότερα,
και επιδιώκει µεταξύ άλλων, την εξάλειψη των εµποδίων σε επενδύσεις που θεωρούνται στρατηγικής
σηµασίας. Ο νόµος απλοποιεί σηµαντικά τις διαδικασίες σε θέµατα αδειοδοτικά, περιβαλλοντικά και
πολεοδοµικά, ενώ διευκολύνει την επιτυχή µετάβαση της χώρας στην ψηφιακή εποχή, τη στήριξη νεοφυών
επιχειρήσεων και την ώθηση στη δηµιουργία επιχειρηµατικών και βιοµηχανικών πάρκων», ανέφερε
χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το σηµείο, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέδειξε τον κοµβικό ρόλο που αναµένεται
να διαδραµατίσει η ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στη προσπάθεια ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας.
Όπως εξήγησε ο κ. Τσακίρης, αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης της
τράπεζας, µε απώτερο στόχο να µετατραπεί σε ένα επιπλέον «επενδυτικό και αναπτυξιακό όπλο» στη
φαρέτρα της κυβέρνησης.

Σχετικά µε τον ενεργειακό τοµέα, ο υφυπουργός περιέγραψε το νέο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το
κλίµα, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από το υπουργικό συµβούλιο. Όπως µάλιστα εξήγησε, το
συγκεκριµένο σχέδιο προβλέπει επενδύσεις ύψους 44 δισ. ευρώ µέχρι το 2030, σε ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, δίκτυα µεταφοράς και διανοµής φυσικού αερίου και σε υποδοµές για ηλεκτρικά οχήµατα.
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Τσακίρης: Η Ελλάδα θα µετατραπεί στην πιο φιλο-επενδυτική ευρωπαϊκή χώρα
Μια πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν το µήνυµα που
εξέπεµψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους αµερικανούς επενδυτές,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη. "Το
µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόµαστε στην αρχή
ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το επενδυτικό
τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς", τόνισε ο κ. Τσακίρης. Υπό αυτό το
πρίσµα, ο Έλληνας υπουργός σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας
αφήσει πίσω της τα capital controls. Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος είναι
υψηλότερος από εκείνον του 2008 και ότι Ελλάδα δανείζεται µε τα...
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Σχέδια για επέκταση της τουριστικής περιόδου το 2020

Τη στρατηγική σηµασία του τουριστικού τοµέα για την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης υπογράµµισε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης
Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη.

«Ο τουρισµός έχει αναγνωριστεί ότι διαδραµατίζει βασικό ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και ως πηγή εσόδων από εξαγωγές. Οι υψηλότερες
επενδύσεις θα ενισχύσουν την οικονοµική ανάπτυξη το επόµενο έτος, καθώς η χώρα ανακάµπτει από µια
δεκάχρονη κρίση χρέους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο κ. Θεοχάρης υπενθύµισε ότι ο τουριστικός τοµέας ήταν ένα βασικό αντίβαρο που
κατάφερε να µετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης. «Είναι ο πρωταθλητής της
Ελλάδας και ένας από τους λίγους κλάδους στην Ελλάδα, που κατάφερε να συνεχίσει να αναπτύσσεται»,
σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε έργα τουριστικών ακινήτων,
λέγοντας ότι «η Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαµβάνει
277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική
τους αξία όσο και από την φυσική τους οµορφιά».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για τη διαµόρφωση ενός
φίλο-επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο λειτουργεί ως εχέγγυο για ανθεκτικές µακροοικονοµικές και
επιχειρηµατικές επιδόσεις.

«Εκτός από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η κυβέρνησή µας θέλει να µειώσει τους φόρους για τις
επιχειρήσεις και να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες το επόµενο έτος. Οι πολιτικές που σχεδιάζουµε
ανέρχονται σε 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ και αυτό θα συµβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης και στην
επιτάχυνση της οικονοµικής δραστηριότητας… Το µέλλον της τουριστικής βιοµηχανίας φαίνεται πολύ
ελπιδοφόρo, αντανακλώντας τις µεγάλες δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας. Η αυξανόµενη τάση του
παγκόσµιου τουρισµού, σε συνδυασµό µε το συγκριτικό πλεονέκτηµα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος,
προσφέρει µια εξαιρετική ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη της βιοµηχανίας», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Τέλος, ο υπουργός Τουρισµού ανακοίνωσε ότι υπάρχει σχεδιασµός για επέκταση της τουριστικής
περιόδου το 2020 µέσω του ανοίγµατος σε νέες αγορές και της στρατηγικής διείσδυσης στον τοµέα του
αγροτουρισµού.
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Τσακίρης: Το µήνυµα ηχηρό - Η Ελλάδα καθίσταται ένας ελκυστικός
επενδυτικός προορισµός

"Το µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόµαστε στην
αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το επενδυτικό
τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς" τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Υπό
αυτό το πρίσµα, ο Έλληνας υπουργός σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης,
έχοντας αφήσει πίσω της τα capital controls. Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος
είναι υψηλότερος από εκείνον του 2008 και ότι Ελλάδα δανείζεται µε τα χαµηλότερα από ποτέ επιτόκια.
Όπως εξήγησε, στόχος είναι να µετασχηµατιστεί το αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας µε στόχο να γίνει πιο
δυναµικό, παραγωγικό και εξωστρεφές. Φέρνοντας ως...
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Τσακίρης: Πολιτική βούληση να γίνει η Ελλάδα η πιο φιλο-επενδυτική χώρα
της ΕΕ

Parapolitika Newsroom Μια πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν το
µήνυµα που εξέπεµψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους Αµερικανούς
επενδυτές, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη. «Το µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόµαστε
στην αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός
επενδυτικός προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το
επενδυτικό τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς», τόνισε ο κ. Τσακίρης. Υπό
αυτό το πρίσµα, ο Έλληνας υπουργός σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης,
έχοντας αφήσει πίσω της τα capital controls. Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος
είναι υψηλότερος από εκείνον του 2008 και ότι Ελλάδα δανείζεται µε τα χαµηλότερα από ποτέ επιτόκια.
Όπως εξήγησε, στόχος είναι να µετασχηµατιστεί το αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας µε στόχο να γίνει πιο
δυναµικό, παραγωγικό και εξωστρεφές. Φέρνοντας ως παράδειγµα τον νέο αναπτυξιακό νόµο που
υπερψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, ο κ. Τσακίρης τόνισε ότι ο συγκεκριµένος νόµος αντικατοπτρίζει την
πολιτική βούληση της κυβέρνησης να µετατρέψει την Ελλάδα στην πιο φιλική προς τις επενδύσεις, χώρα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Μητσοτάκης σε αµερικανούς επενδυτές : Νέα εποχή ευκαιριών ανατέλλει στην
Ελλάδα

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα.

Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα,
καθώς «για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις
επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα».

Πολιτικές που εµποδίζουν επενδύσεις οδηγούν σε αδιέξοδο

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο.»

» Το σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις
ξένες επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά
ποσοστά έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός
φιλικότερου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ.
Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

Ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα.

«Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η
κατάλληλη στιγµή για να επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Γ. Τσακίρης: Η Ελλάδα θα µετατραπεί στην πιο φιλο-επενδυτική χώρα της ΕΕ
Μια πιο ώριμη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται μέσα από την οικονομική κρίση, ήταν το μήνυμα που
εξέπεμψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους αμερικανούς επενδυτές,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

"Το μήνυμα της χώρας στις παγκόσμιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόμαστε στην
αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισμός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι το επενδυτικό
τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς", τόνισε ο κ. Τσακίρης.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Έλληνας υπουργός σημείωσε ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά
ανάπτυξης, έχοντας αφήσει πίσω της τα capital controls. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο δείκτης
οικονομικού κλίματος είναι υψηλότερος από εκείνον του 2008 και ότι Ελλάδα δανείζεται με τα χαμηλότερα
από ποτέ επιτόκια. Όπως εξήγησε, στόχος είναι να μετασχηματιστεί το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας με
στόχο να γίνει πιο δυναµικό, παραγωγικό και εξωστρεφές.

Φέρνοντας ως παράδειγμα τον νέο αναπτυξιακό νόμο που υπερψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, ο κ.
Τσακίρης τόνισε ότι ο συγκεκριμένος νόμος αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να
µετατρέψει την Ελλάδα στην πιο φιλική προς τις επενδύσεις, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

"Ο νέος, πρόσφατα ψηφισμένος αναπτυξιακός νόμος από την ελληνική Βουλή, με τίτλο "Επενδύω στην
Ελλάδα", ανατρέπει τα υπάρχοντα δεδομένα στον χώρο των επενδύσεων και της οικονομίας γενικότερα,
και επιδιώκει μεταξύ άλλων, την εξάλειψη των εμποδίων σε επενδύσεις που θεωρούνται στρατηγικής
σημασίας. Ο νόμος απλοποιεί σημαντικά τις διαδικασίες σε θέματα αδειοδοτικά, περιβαλλοντικά και
πολεοδομικά, ενώ διευκολύνει την επιτυχή μετάβαση της χώρας στην ψηφιακή εποχή, τη στήριξη νεοφυών
επιχειρήσεων και την ώθηση στη δημιουργία επιχειρηματικών και βιομηχανικών πάρκων", ανέφερε
χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το σημείο, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέδειξε τον κομβικό ρόλο που αναμένεται
να διαδραματίσει η ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στη προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.
Όπως εξήγησε ο κ. Τσακίρης, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης της
τράπεζας, με απώτερο στόχο να μετατραπεί σε ένα επιπλέον "επενδυτικό και αναπτυξιακό όπλο" στη
φαρέτρα της κυβέρνησης.

Σχετικά με τον ενεργειακό τομέα, ο υφυπουργός περιέγραψε το νέο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το
κλίμα, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από το υπουργικό συμβούλιο. Όπως μάλιστα εξήγησε, το
συγκεκριμένο σχέδιο προβλέπει επενδύσεις ύψους 44 δισ. ευρώ μέχρι το 2030, σε ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, δίκτυα µεταφοράς και διανοµής φυσικού αερίου και σε υποδοµές για ηλεκτρικά οχήµατα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
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Γ. Τσακίρης: Το επενδυτικό τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει
Μια πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν το µήνυµα που
εξέπεµψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους αµερικανούς επενδυτές,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.

«Το µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόµαστε στην
αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισµός, τόσο για τα ξένα, όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το επενδυτικό
τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς» τόνισε ο κ. Τσακίρης.

Ο υφυπουργός σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας αφήσει πίσω
της τα capital controls. Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος είναι υψηλότερος από
εκείνον του 2008 και ότι η Ελλάδα δανείζεται µε τα χαµηλότερα από ποτέ επιτόκια. Όπως εξήγησε, στόχος
είναι να µετασχηµατιστεί το αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας, ώστε να γίνει πιο δυναµικό, παραγωγικό και
εξωστρεφές.

Φέρνοντας ως παράδειγµα τον νέο αναπτυξιακό νόµο που υπερψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, ο κ.
Τσακίρης τόνισε ότι ο συγκεκριµένος νόµος αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να
µετατρέψει την Ελλάδα στην πιο φιλική προς τις επενδύσεις χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ο νέος, πρόσφατα ψηφισµένος αναπτυξιακός νόµος από την ελληνική Βουλή, µε τίτλο “Επενδύω στην
Ελλάδα”, ανατρέπει τα υπάρχοντα δεδοµένα στον χώρο των επενδύσεων και της οικονοµίας γενικότερα,
και επιδιώκει µεταξύ άλλων, την εξάλειψη των εµποδίων σε επενδύσεις που θεωρούνται στρατηγικής
σηµασίας. Ο νόµος απλοποιεί σηµαντικά τις διαδικασίες σε θέµατα αδειοδοτικά, περιβαλλοντικά και
πολεοδοµικά, ενώ διευκολύνει την επιτυχή µετάβαση της χώρας στην ψηφιακή εποχή, τη στήριξη νεοφυών
επιχειρήσεων και την ώθηση στη δηµιουργία επιχειρηµατικών και βιοµηχανικών πάρκων» ανέφερε.

Σε αυτό το σηµείο, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέδειξε τον κοµβικό ρόλο που αναµένεται
να διαδραµατίσει η ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στην προσπάθεια ανάκαµψης της ελληνικής
οικονοµίας. Όπως εξήγησε, αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης της
τράπεζας, µε απώτερο στόχο να µετατραπεί σε ένα επιπλέον «επενδυτικό και αναπτυξιακό όπλο» στη
φαρέτρα της κυβέρνησης.

Σχετικά µε τον ενεργειακό τοµέα, ο υφυπουργός περιέγραψε το νέο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το
κλίµα, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από το υπουργικό συµβούλιο. Όπως εξήγησε, το συγκεκριµένο σχέδιο
προβλέπει επενδύσεις ύψους 44 δισ. ευρώ µέχρι το 2030, σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, δίκτυα
µεταφοράς και διανοµής φυσικού αερίου και σε υποδοµές για ηλεκτρικά οχήµατα.

--
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Αδ. Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν οι Αµερικανοί στην Ελλάδα

INTIME NEWS/ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ

«Το  πρώην µαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα από την κρίση χώρα η οποία έχει
χάσει το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία δεκαετία, µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο
hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες
παγκοσµίως» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, κεντρικός οµιλητής κατά
τη διάρκεια του γεύµατος  στο πλαίσιο του 21ο ετήσιου φόρουµ της Capital Link µε θέµα «Επενδύστε στην
Ελλάδα», στη Νέα Υόρκη.

Σύµφωνα µε τον υπουργό, παγκόσµιοι κι ευρωπαϊκοί θεσµοί, ξένες κυβερνήσεις, η διεθνής επιχειρηµατική
κοινότητα και διεθνή µέσα µαζικής ενηµέρωσης µεγάλης επιρροής «εξυµνούν τη δυναµική αναπτυξιακή και
επενδυτική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη», καθώς, «αν και είναι µόνο πέντε µήνες στην
εξουσία, έχει ήδη αποδώσει συγκεκριµένα αποτελέσµατα: Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια
επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων ευρώ της παραλιακής περιοχής του πρώην
Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνας, το Ελληνικό – µάλιστα δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν
υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του καζίνο».

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράµµισε πως ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει
το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15
εκατοµµυρίων ευρώ.

«Έτσι, λοιπόν, σήµερα η Ελλάδα προσφέρει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα στους διεθνείς
επενδυτές: 

– Μέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά.

– Μηδενικός επενδυτικός κίνδυνος στη χώρα µε την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της τελευταίας
δεκαετίας.

– Φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των επενδυτών, έτσι ώστε να
ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί η τεχνολογία και η
καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και τα δίκτυα και, εν γένει, να δηµιουργηθεί ένα φιλικό προς τον
επενδυτή περιβάλλον.

– Εργατικό δυναµικό το οποίο συνδυάζει µοναδικά την υψηλή ποιότητα, την µεγάλη διαθεσιµότητα και την
αποδοτικότητα.

– Επιτόκια σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα.
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– Επιτόκια σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα.

Η αγορά ακινήτων, ο τουρισµός, η ενέργεια, τα logistics, οι υποδοµές, η βιοτεχνολογία, η
φαρµακοβιοµηχανία, τα ΙΤ, τα R&D, τα τρόφιµα, ακόµη και η βαριά βιοµηχανία, είναι πολλά υποσχόµενοι
τοµείς της ελληνικής οικονοµίας» τόνισε ο υπουργός.

Ο ίδιος έστειλε µήνυµα προς τους Αµερικανούς επενδυτές, ότι «τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν στην
Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της χειρότερης
οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Κι αυτοί που δεν έχουν
επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν της δυνατότητας ανάπτυξης και των µοναδικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται στη χώρα µας και οι οποίοι πρώτοι θα ανταµειφθούν µε τα µεγαλύτερα κέρδη».

-
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Γιώργος Ζαββός: Η Ελλάδα µπορεί να γίνει χρηµατοπιστωτικό κέντρο της Ν.Α.
Ευρώπης

Στο Σχέδιο Ηρακλής, που αποτελεί µια καινοτόµο και συστηµική λύση αναφέρθηκε ο υφυπουργός
Οικονοµικών, Γιώργος Ζαββός, στην οµιλία του  στο ετήσιο ελληνικό επενδυτικό συνέδριο «Capital Link
Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιήθηκε χθες στη Νέα Υόρκη. Όπως υπογράµµισε ο κ. Ζαββός, το
Σχέδιο Ηρακλής,  µέσω της χρήσης κρατικών εγγυήσεων, θα βοηθήσει τις ελληνικές τράπεζες να µειώσουν
το βουνό των κόκκινων δανείων κατά 40%, να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους βάση και να βελτιώσουν
την κερδοφορία τους.

Αυτή είναι η ιδανική στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία γίνεται το νέο «παιδί θαύµα» της
Ευρωζώνης, τόνισε ο υφυπουργός Οικονοµικών. Το σχέδιο Ηρακλής προσφέρει ένα ελκυστικό οµόλογο
υψηλών αποδόσεων σε ένα περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων και αποδόσεων. Η αποφασιστικότητα της
ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε διαρθρωτικές και φορολογικές µεταρρυθµίσεις και στην
επανεκκίνηση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και του χρηµατιστηρίου σηµατοδοτεί µια νέα εποχή
ανάπτυξης, προσφέροντας νέες ευκαιρίες τους επενδυτές. Οι πολιτικές της κυβέρνησης στοχεύουν στην
ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στον τραπεζικό τοµέα για να καταστεί η Ελλάδα το
χρηµατοπιστωτικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Όπως και τα προηγούµενα χρόνια, το συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές µια µοναδική δυνατότητα
δικτύωσης µέσα από περισσότερα από 100 one-to-one meetings µε θεσµικούς επενδυτές που εκπροσωπούν
µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα,  µε εισηγµένες και µη εισηγµένες εταιρείες,
καθώς και µε µέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης. Σε συνεργασία µε τις επενδυτικές
τράπεζες που υποστηρίζουν το συνέδριο, διοργανώθηκαν δύο group sessions για τον υπουργό
Οικονοµικών, Χρήστο Σταϊκούρα και τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  Άδωνι Γεωργιάδη. Ο
καθένας αναφέρθηκε σε θέµατα του χαρτοφυλακίου του και του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Επιπλέον, ο υφυπουργός Οικονοµικών, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης
Πλακιωτάκης, και ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, πραγµατοποίησαν µια σειρά από one-to-one
meetings µε επενδυτές και  υψηλόβαθµα στελέχη της αγοράς.

Ενδεικτικά funds που συµµετείχαν: Athanor Capital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield
Asset management, Consilience Capital, Eaton Vance, Fir Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm,
Morgan Stanley, MSK Capital Partners, Nomura, Third Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead,
Stonehill, Olympus Peak, Citi, Aberdeen, Helm, East Rock, Centerbridge, Beachpoint, Weterwheel.

naftemporiki.gr
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Υφ. Ανάπτυξης από τις ΗΠΑ: Η Ελλάδα θα µετατραπεί στην πιο φιλο-επενδυτική
χώρα της ΕΕ

Μια πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν το µήνυµα που
εξέπεµψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους αµερικανούς επενδυτές,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

«Το µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόµαστε στην
αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το επενδυτικό
τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς», τόνισε ο κ. Τσακίρης.

Υπό αυτό το
πρίσµα, ο Έλληνας υπουργός σηµείωσε ότι
η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά
ανάπτυξης, έχοντας αφήσει πίσω της τα
capital controls. Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο
δείκτης οικονοµικού κλίµατος είναι
υψηλότερος από εκείνον του 2008 και ότι
Ελλάδα δανείζεται µε τα χαµηλότερα από
ποτέ επιτόκια. Όπως εξήγησε, στόχος
είναι να µετασχηµατιστεί το αναπτυξιακό
µοντέλο της χώρας µε στόχο να γίνει πιο
δυναµικό, παραγωγικό και εξωστρεφές.

Φέρνοντας
ως παράδειγµα τον νέο αναπτυξιακό νόµο
που υπερψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή,
ο κ. Τσακίρης τόνισε ότι ο συγκεκριµένος
νόµος αντικατοπτρίζει την πολιτική
βούληση της κυβέρνησης να µετατρέψει
την Ελλάδα στην πιο φιλική προς τις
επενδύσεις, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ο νέος,
πρόσφατα ψηφισµένος αναπτυξιακός νόµος
από την ελληνική Βουλή, µε τίτλο «Επενδύω
στην Ελλάδα», ανατρέπει τα υπάρχοντα
δεδοµένα στον χώρο των επενδύσεων και
της οικονοµίας γενικότερα, και επιδιώκει
µεταξύ άλλων, την εξάλειψη των εµποδίων
σε επενδύσεις που θεωρούνται στρατηγικής
σηµασίας. Ο νόµος απλοποιεί σηµαντικά
τις διαδικασίες σε θέµατα αδειοδοτικά,
περιβαλλοντικά και πολεοδοµικά, ενώ
διευκολύνει την επιτυχή µετάβαση της
χώρας στην ψηφιακή εποχή, τη στήριξη
νεοφυών επιχειρήσεων και την ώθηση στη
δηµιουργία επιχειρηµατικών και
βιοµηχανικών πάρκων», ανέφερε
χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το
σηµείο, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων ανέδειξε τον κοµβικό ρόλο
που αναµένεται να διαδραµατίσει η
ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στη
προσπάθεια ανάκαµψης της ελληνικής
οικονοµίας. Όπως εξήγησε ο κ. Τσακίρης,
αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα
σχέδιο αναδιάρθρωσης της τράπεζας, µε
απώτερο στόχο να µετατραπεί σε ένα
επιπλέον «επενδυτικό και αναπτυξιακό
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όπλο» στη φαρέτρα της κυβέρνησης.

Σχετικά µε
τον ενεργειακό τοµέα, ο υφυπουργός
περιέγραψε το νέο εθνικό σχέδιο για την
ενέργεια και το κλίµα, το οποίο εγκρίθηκε
πρόσφατα από το υπουργικό συµβούλιο.
Όπως µάλιστα εξήγησε, το συγκεκριµένο
σχέδιο προβλέπει επενδύσεις ύψους 44
δισ. ευρώ µέχρι το 2030, σε ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας, δίκτυα µεταφοράς και
διανοµής φυσικού αερίου και σε υποδοµές
για ηλεκτρικά οχήµατα.
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Τσακίρης: Η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έχει κοµβικό ρόλο στην ανάκαµψη της
οικονοµίας

Μια πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν το µήνυµα που έστειλε
ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους Αµερικανούς επενδυτές κατά τη
διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

«Το µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόµαστε στην
αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το επενδυτικό
τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς», τόνισε ο κ. Τσακίρης.

Ο κ. Τσακίρης σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας αφήσει πίσω
της τα capital controls. Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος είναι υψηλότερος από
εκείνον του 2008 και ότι Ελλάδα δανείζεται µε τα χαµηλότερα από ποτέ επιτόκια. Όπως εξήγησε, στόχος
είναι να µετασχηµατιστεί το αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας µε στόχο να γίνει πιο δυναµικό, παραγωγικό
και εξωστρεφές.

Φέρνοντας ως παράδειγµα τον νέο αναπτυξιακό νόµο που υπερψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, ο κ.
Τσακίρης τόνισε ότι ο συγκεκριµένος νόµος αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να
µετατρέψει την Ελλάδα στην πιο φιλική προς τις επενδύσεις, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ο νέος, πρόσφατα ψηφισµένος αναπτυξιακός νόµος από την ελληνική Βουλή, µε τίτλο «Επενδύω στην
Ελλάδα», ανατρέπει τα υπάρχοντα δεδοµένα στον χώρο των επενδύσεων και της οικονοµίας γενικότερα,
και επιδιώκει µεταξύ άλλων, την εξάλειψη των εµποδίων σε επενδύσεις που θεωρούνται στρατηγικής
σηµασίας. Ο νόµος απλοποιεί σηµαντικά τις διαδικασίες σε θέµατα αδειοδοτικά, περιβαλλοντικά και
πολεοδοµικά, ενώ διευκολύνει την επιτυχή µετάβαση της χώρας στην ψηφιακή εποχή, τη στήριξη νεοφυών
επιχειρήσεων και την ώθηση στη δηµιουργία επιχειρηµατικών και βιοµηχανικών πάρκων», ανέφερε
χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το σηµείο, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέδειξε τον κοµβικό ρόλο που αναµένεται
να διαδραµατίσει η ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στη προσπάθεια ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας.
Όπως εξήγησε ο κ. Τσακίρης, αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης της
τράπεζας, µε απώτερο στόχο να µετατραπεί σε ένα επιπλέον «επενδυτικό και αναπτυξιακό όπλο» στη
φαρέτρα της κυβέρνησης.

Σχετικά µε τον ενεργειακό τοµέα, ο υφυπουργός περιέγραψε το νέο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το
κλίµα, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από το υπουργικό συµβούλιο. Όπως µάλιστα εξήγησε, το
συγκεκριµένο σχέδιο προβλέπει επενδύσεις ύψους 44 δισ. ευρώ µέχρι το 2030, σε ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, δίκτυα µεταφοράς και διανοµής φυσικού αερίου και σε υποδοµές για ηλεκτρικά οχήµατα.

Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ-ΜΠΕ

#ΤΣΑΚΙΡΗΣ #ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ #CAPITAL LINK FORUM
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Τσακίρης : Η Ελλάδα θα µετατραπεί στην πιο φιλο-επενδυτική χώρα της ΕΕ
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, µίλησε στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη. in.gr
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Μια πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν το µήνυµα που
εξέπεµψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους αµερικανούς επενδυτές,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

«Το µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόµαστε στην
αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το
επενδυτικό τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς», τόνισε ο κ. Τσακίρης.

Διαβάστε επίσης: Αυτή είναι η κόρη του νέου προπονητή της ΑΕΚ που άναψε φωτιές

Υπό αυτό το πρίσµα, ο Έλληνας υπουργός σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά
ανάπτυξης, έχοντας αφήσει πίσω της τα capital controls. Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο δείκτης
οικονοµικού κλίµατος είναι υψηλότερος από εκείνον του 2008 και ότι Ελλάδα δανείζεται µε τα
χαµηλότερα από ποτέ επιτόκια. Όπως εξήγησε, στόχος είναι να µετασχηµατιστεί το αναπτυξιακό
µοντέλο της χώρας µε στόχο να γίνει πιο δυναµικό, παραγωγικό και εξωστρεφές.

Φέρνοντας ως παράδειγµα τον νέο αναπτυξιακό νόµο που υπερψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, ο κ.
Τσακίρης τόνισε ότι ο συγκεκριµένος νόµος αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να
µετατρέψει την Ελλάδα στην πιο φιλική προς τις επενδύσεις, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ο νέος, πρόσφατα ψηφισµένος αναπτυξιακός νόµος από την ελληνική Βουλή, µε τίτλο «Επενδύω στην
Ελλάδα», ανατρέπει τα υπάρχοντα δεδοµένα στον χώρο των επενδύσεων και της οικονοµίας
γενικότερα, και επιδιώκει µεταξύ άλλων, την εξάλειψη των εµποδίων σε επενδύσεις που θεωρούνται
στρατηγικής σηµασίας. Ο νόµος απλοποιεί σηµαντικά τις διαδικασίες σε θέµατα αδειοδοτικά,
περιβαλλοντικά και πολεοδοµικά, ενώ διευκολύνει την επιτυχή µετάβαση της χώρας στην ψηφιακή
εποχή, τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και την ώθηση στη δηµιουργία επιχειρηµατικών και
βιοµηχανικών πάρκων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το σηµείο, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέδειξε τον κοµβικό ρόλο που
αναµένεται να διαδραµατίσει η ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στη προσπάθεια ανάκαµψης της
ελληνικής οικονοµίας. Όπως εξήγησε ο κ. Τσακίρης, αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο
αναδιάρθρωσης της τράπεζας, µε απώτερο στόχο να µετατραπεί σε ένα επιπλέον «επενδυτικό και
αναπτυξιακό όπλο» στη φαρέτρα της κυβέρνησης.

Σχετικά µε τον ενεργειακό τοµέα, ο υφυπουργός περιέγραψε το νέο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και
το κλίµα, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από το υπουργικό συµβούλιο. Όπως µάλιστα εξήγησε, το
συγκεκριµένο σχέδιο προβλέπει επενδύσεις ύψους 44 δισ. ευρώ µέχρι το 2030, σε ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, δίκτυα µεταφοράς και διανοµής φυσικού αερίου και σε υποδοµές για ηλεκτρικά οχήµατα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ποιο συναίσθημα βασανίζει περισσότερο κάθε ζώδιο;
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Δηµοσιεύτηκε από το ΤΑΙΠΕΔ η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της
«ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ»

Στη γραµµή της αφετηρίας εισέρχεται η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, µε τη δηµοσίευση σήµερα από το
ΤΑΙΠΕΔ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  το 100% της εταιρείας «ΔΕΠΑ
Υποδοµών ΑΕ» που θα προκύψει από την µερική διάσπαση του κλάδου Υποδοµών της ΔΕΠΑ. Το Ελληνικό
Δηµόσιο –που µέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ’ επέκταση της ΔΕΠΑ Υποδοµών- και τα
Ελληνικά Πετρέλαια -που  κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν ως από κοινού πωλητές.

Ο υφυπουργός Ενέργειας κ. Γεράσιµος Θωµάς –που ανακοίνωσε την έναρξη της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ
από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link- δήλωσε σχετικά: «Είµαι πολύ
χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας εµβληµατικής
ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση συνολικά.

Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 28
Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός, πλειοδοτικός διαγωνισµός.

Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ Έσοδο που καλείται να
υλοποιήσει επενδυτικό πρόγραµµα  της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία .
Ένα επενδυτικό πρόγραµµα που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει
ενεργειακές επιλογές στους καταναλωτές σε όλη τη χώρα.

Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά  τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση
νέων ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!
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Τσακίρης: Το µήνυµα ηχηρό - Η Ελλάδα καθίσταται ένας ελκυστικός
επενδυτικός προορισµός

Ο Έλληνας υπουργός σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης.

«Το µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα  ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόµαστε στην
αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα  καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός
επενδυτικός προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαµφισβήτητο
ότι το επενδυτικό τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς» τόνισε ο
υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital
Link στη Νέα Υόρκη.

Υπό αυτό το πρίσµα, ο Έλληνας υπουργός σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά
ανάπτυξης, έχοντας αφήσει πίσω της τα capital controls. Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο δείκτης
οικονοµικού κλίµατος είναι υψηλότερος από εκείνον του 2008 και ότι Ελλάδα δανείζεται µε τα χαµηλότερα
από ποτέ επιτόκια. Όπως εξήγησε, στόχος είναι να µετασχηµατιστεί το αναπτυξιακό µοντέλο της
χώρας µε στόχο να  γίνει πιο δυναµικό, παραγωγικό και εξωστρεφές.

Φέρνοντας ως παράδειγµα τον νέο αναπτυξιακό νόµο που υπερψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, ο κ.
Τσακίρης τόνισε ότι ο συγκεκριµένος νόµος αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να
µετατρέψει την Ελλάδα στην πιο φιλική προς τις επενδύσεις, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ο νέος, πρόσφατα ψηφισµένος αναπτυξιακός νόµος από την ελληνική Βουλή, µε τίτλο "Επενδύω στην
Ελλάδα", ανατρέπει τα υπάρχοντα δεδοµένα στον χώρο των επενδύσεων και της οικονοµίας γενικότερα,
και επιδιώκει µεταξύ άλλων, την εξάλειψη των εµποδίων σε επενδύσεις που θεωρούνται στρατηγικής
σηµασίας. Ο νόµος απλοποιεί σηµαντικά τις διαδικασίες σε θέµατα αδειοδοτικά, περιβαλλοντικά και
πολεοδοµικά, ενώ διευκολύνει την επιτυχή µετάβαση της χώρας στην ψηφιακή εποχή, τη στήριξη νεοφυών
επιχειρήσεων και την ώθηση στη δηµιουργία επιχειρηµατικών και βιοµηχανικών πάρκων»  ανέφερε
χαρακτηριστικά.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέδειξε τον κοµβικό ρόλο που αναµένεται να διαδραµατίσει
η ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα  στη προσπάθεια ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας. Όπως
εξήγησε ο κ. Τσακίρης, αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης της τράπεζας, µε
απώτερο στόχο να µετατραπεί σε ένα επιπλέον "επενδυτικό και αναπτυξιακό όπλο" στη φαρέτρα της
κυβέρνησης.

Σχετικά µε τον ενεργειακό τοµέα, ο υφυπουργός περιέγραψε το νέο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το
κλίµα, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από το υπουργικό συµβούλιο. Όπως µάλιστα εξήγησε, το
συγκεκριµένο σχέδιο προβλέπει επενδύσεις ύψους 44 δισ. ευρώ µέχρι το 2030, σε ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, δίκτυα µεταφοράς και διανοµής φυσικού αερίου και σε υποδοµές για ηλεκτρικά οχήµατα.
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Γ. Τσακίρης: Πολιτική Βούληση να µετατραπεί η Ελλάδα στην πιο φιλο-
επενδυτική χώρα της ΕΕ

Μια πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν το µήνυµα που
εξέπεµψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους αµερικανούς επενδυτές,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

«Το µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόµαστε στην
αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το επενδυτικό
τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς», τόνισε ο κ. Τσακίρης.

Υπό αυτό το πρίσµα, ο Έλληνας υπουργός σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά
ανάπτυξης, έχοντας αφήσει πίσω της τα capital controls. Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο δείκτης
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οικονοµικού κλίµατος είναι υψηλότερος από εκείνον του 2008 και ότι Ελλάδα δανείζεται µε τα χαµηλότερα
από ποτέ επιτόκια. Όπως εξήγησε, στόχος είναι να µετασχηµατιστεί το αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας µε
στόχο να γίνει πιο δυναµικό, παραγωγικό και εξωστρεφές.

Φέρνοντας ως παράδειγµα τον νέο αναπτυξιακό νόµο που υπερψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, ο κ.
Τσακίρης τόνισε ότι ο συγκεκριµένος νόµος αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να
µετατρέψει την Ελλάδα στην πιο φιλική προς τις επενδύσεις, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ο νέος, πρόσφατα ψηφισµένος αναπτυξιακός νόµος από την ελληνική Βουλή, µε τίτλο «Επενδύω στην
Ελλάδα», ανατρέπει τα υπάρχοντα δεδοµένα στον χώρο των επενδύσεων και της οικονοµίας γενικότερα,
και επιδιώκει µεταξύ άλλων, την εξάλειψη των εµποδίων σε επενδύσεις που θεωρούνται στρατηγικής
σηµασίας. Ο νόµος απλοποιεί σηµαντικά τις διαδικασίες σε θέµατα αδειοδοτικά, περιβαλλοντικά και
πολεοδοµικά, ενώ διευκολύνει την επιτυχή µετάβαση της χώρας στην ψηφιακή εποχή, τη στήριξη νεοφυών
επιχειρήσεων και την ώθηση στη δηµιουργία επιχειρηµατικών και βιοµηχανικών πάρκων», ανέφερε
χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το σηµείο, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέδειξε τον κοµβικό ρόλο που αναµένεται
να διαδραµατίσει η ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στη προσπάθεια ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας.
Όπως εξήγησε ο κ. Τσακίρης, αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης της
τράπεζας, µε απώτερο στόχο να µετατραπεί σε ένα επιπλέον «επενδυτικό και αναπτυξιακό όπλο» στη
φαρέτρα της κυβέρνησης.

Σχετικά µε τον ενεργειακό τοµέα, ο υφυπουργός περιέγραψε το νέο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το
κλίµα, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από το υπουργικό συµβούλιο. Όπως µάλιστα εξήγησε, το
συγκεκριµένο σχέδιο προβλέπει επενδύσεις ύψους 44 δισ. ευρώ µέχρι το 2030, σε ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, δίκτυα µεταφοράς και διανοµής φυσικού αερίου και σε υποδοµές για ηλεκτρικά οχήµατα.
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Θεοχάρης : Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου 2019, 21:30 

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο Υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης.

Ο Υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν
στο Capital Link Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές
ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα.

«Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως «το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι µόνο
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η
οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε
επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον». «Και αυτό για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο», συµπλήρωσε ο Υπουργός Τουρισµού.

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω».

Ο υπουργός Τουρισµού  αναφέρθηκε στα 14 έργα  που βρίσκονται σε εξέλιξη  στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα  και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. 12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track ενώ η  Εταιρεία
Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά
ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο
και από την φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση,
7 Μαρίνες, 31 εµβληµατικά ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων
και  τις ιαµατικές πηγές Καϊάφα.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο Υπουργός Τουρισµού σηµείωσε: «Για το 2020
σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της ποιοτικής
υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα νέων
αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών
µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό τουρισµό και
τουρισµό ευεξίας».
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Μήνυµα Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές: Μία νέα εποχή ευκαιριών
ανατέλλει στην Ελλάδα

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Θεοχάρης: Στρατηγικής σηµασίας ο τουρισµός για την προσέλκυση
επενδύσεων

Ο Υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link
Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που
υπάρχουν στην Ελλάδα.

"Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν", τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως "το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι µόνο
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η
οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε
επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον". "Και αυτό για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο", συµπλήρωσε ο Υπουργός Τουρισµού.

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: "Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω".

Ο υπουργός Τουρισµού  αναφέρθηκε στα 14 έργα  που βρίσκονται σε εξέλιξη  στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα  και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. 12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track ενώ η  Εταιρεία
Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά
ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο
και από την φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση,
7 Μαρίνες, 31 εµβληµατικά ξενοδοχεία "Ξενία", 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων
και  τις ιαµατικές πηγές Καϊάφα.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο Υπουργός Τουρισµού σηµείωσε: "Για το 2020
σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της ποιοτικής
υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα νέων
αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών
µορφών τουρισµού, όπως "City Breaks", "Silver Tourism", ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό τουρισµό και
τουρισµό ευεξίας"
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Θωµάς: Προσβλέπουµε σε σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον για την ΔΕΠΑ
Αυτό µεταξύ άλλων επεσήµανε ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς που ανακοίνωσε την έναρξη
της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link στη
Νέα Υόρκη. Σηµειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε νωρίτερα την προκήρυξη του διαγωνισµού για το 100%
της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που θα προκύψει από την µερική διάσπαση του κλάδου Υποδοµών της
ΔΕΠΑ. Το Ελληνικό Δηµόσιο -που µέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ' επέκταση της ΔΕΠΑ
Υποδοµών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -που κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν ως από κοινού
πωλητές.

«Είµαι πολύ χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας
εµβληµατικής ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση
συνολικά. Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο στις 28 Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός,
πλειοδοτικός διαγωνισµός», τόνισε ο υφυπουργός και κατέληξε:

«Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».
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Αδ. Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν οι Αµερικανοί στην Ελλάδα
«Το  πρώην µαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα από την κρίση χώρα η οποία έχει
χάσει το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία δεκαετία, µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο
hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες
παγκοσµίως» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, κεντρικός οµιλητής κατά
τη διάρκεια του γεύµατος  στο πλαίσιο του 21ο ετήσιου φόρουµ της Capital Link µε θέµα «Επενδύστε στην
Ελλάδα», στη Νέα Υόρκη.

Σύµφωνα µε τον υπουργό, παγκόσµιοι κι ευρωπαϊκοί θεσµοί, ξένες κυβερνήσεις, η διεθνής επιχειρηµατική
κοινότητα και διεθνή µέσα µαζικής ενηµέρωσης µεγάλης επιρροής «εξυµνούν τη δυναµική αναπτυξιακή και
επενδυτική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη», καθώς, «αν και είναι µόνο πέντε µήνες στην
εξουσία, έχει ήδη αποδώσει συγκεκριµένα αποτελέσµατα: Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια
επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων ευρώ της παραλιακής περιοχής του πρώην
Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνας, το Ελληνικό – µάλιστα δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν
υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του καζίνο».

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράµµισε πως ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει
το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15
εκατοµµυρίων ευρώ.

«Έτσι, λοιπόν, σήµερα η Ελλάδα προσφέρει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα στους διεθνείς
επενδυτές: 

– Μέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά.

– Μηδενικός επενδυτικός κίνδυνος στη χώρα µε την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της τελευταίας
δεκαετίας.

– Φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των επενδυτών, έτσι ώστε να
ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί η τεχνολογία και η
καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και τα δίκτυα και, εν γένει, να δηµιουργηθεί ένα φιλικό προς τον
επενδυτή περιβάλλον.

– Εργατικό δυναµικό το οποίο συνδυάζει µοναδικά την υψηλή ποιότητα, την µεγάλη διαθεσιµότητα και την
αποδοτικότητα.

– Επιτόκια σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα.

Η αγορά ακινήτων, ο τουρισµός, η ενέργεια, τα logistics, οι υποδοµές, η βιοτεχνολογία, η
φαρµακοβιοµηχανία, τα ΙΤ, τα R&D, τα τρόφιµα, ακόµη και η βαριά βιοµηχανία, είναι πολλά υποσχόµενοι
τοµείς της ελληνικής οικονοµίας» τόνισε ο υπουργός.

Ο ίδιος έστειλε µήνυµα προς τους Αµερικανούς επενδυτές, ότι «τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν στην
Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της χειρότερης
οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Κι αυτοί που δεν έχουν
επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν της δυνατότητας ανάπτυξης και των µοναδικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται στη χώρα µας και οι οποίοι πρώτοι θα ανταµειφθούν µε τα µεγαλύτερα κέρδη».
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Γ. Τσακίρης: Πολιτική Βούληση να µετατραπεί η Ελλάδα στην πιο φιλο-
επενδυτική χώρα της ΕΕ

Μια πιο ώριμη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται μέσα από την οικονομική κρίση, ήταν το μήνυμα που
εξέπεμψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους αμερικανούς επενδυτές,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

"Το μήνυμα της χώρας στις παγκόσμιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόμαστε στην
αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισμός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι το επενδυτικό
τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς", τόνισε ο κ. Τσακίρης.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Έλληνας υπουργός σημείωσε ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά
ανάπτυξης, έχοντας αφήσει πίσω της τα capital controls. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο δείκτης
οικονομικού κλίματος είναι υψηλότερος από εκείνον του 2008 και ότι Ελλάδα δανείζεται με τα χαμηλότερα
από ποτέ επιτόκια. Όπως εξήγησε, στόχος είναι να μετασχηματιστεί το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας με
στόχο να γίνει πιο δυναµικό, παραγωγικό και εξωστρεφές.

Φέρνοντας ως παράδειγμα τον νέο αναπτυξιακό νόμο που υπερψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, ο κ.
Τσακίρης τόνισε ότι ο συγκεκριμένος νόμος αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να
µετατρέψει την Ελλάδα στην πιο φιλική προς τις επενδύσεις, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

"Ο νέος, πρόσφατα ψηφισμένος αναπτυξιακός νόμος από την ελληνική Βουλή, με τίτλο "Επενδύω στην
Ελλάδα", ανατρέπει τα υπάρχοντα δεδομένα στον χώρο των επενδύσεων και της οικονομίας γενικότερα,
και επιδιώκει μεταξύ άλλων, την εξάλειψη των εμποδίων σε επενδύσεις που θεωρούνται στρατηγικής
σημασίας. Ο νόμος απλοποιεί σημαντικά τις διαδικασίες σε θέματα αδειοδοτικά, περιβαλλοντικά και
πολεοδομικά, ενώ διευκολύνει την επιτυχή μετάβαση της χώρας στην ψηφιακή εποχή, τη στήριξη νεοφυών
επιχειρήσεων και την ώθηση στη δημιουργία επιχειρηματικών και βιομηχανικών πάρκων", ανέφερε
χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το σημείο, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέδειξε τον κομβικό ρόλο που αναμένεται
να διαδραματίσει η ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στη προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.
Όπως εξήγησε ο κ. Τσακίρης, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης της
τράπεζας, με απώτερο στόχο να μετατραπεί σε ένα επιπλέον "επενδυτικό και αναπτυξιακό όπλο" στη
φαρέτρα της κυβέρνησης.

Σχετικά με τον ενεργειακό τομέα, ο υφυπουργός περιέγραψε το νέο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το
κλίμα, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από το υπουργικό συμβούλιο. Όπως μάλιστα εξήγησε, το
συγκεκριμένο σχέδιο προβλέπει επενδύσεις ύψους 44 δισ. ευρώ μέχρι το 2030, σε ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, δίκτυα µεταφοράς και διανοµής φυσικού αερίου και σε υποδοµές για ηλεκτρικά οχήµατα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
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Θεοχάρης στο Capital Link Forum: Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο…
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Μητσοτάκης σε Αµερικανούς επενδυτές: Μία νέα εποχή ευκαιριών ανατέλλει
στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, επισήµανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης, µιλώντας στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link Invest in
Greece Forum» στη Νέα Υόρκη.
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Γ. Τσακίρης: Πολιτική Βούληση να µετατραπεί η Ελλάδα στην πιο φιλο-
επενδυτική χώρα της ΕΕ

Μια πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν το µήνυµα που
εξέπεµψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους αµερικανούς επενδυτές,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

«Το µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόµαστε στην
αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το επενδυτικό
τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς», τόνισε ο κ. Τσακίρης.

Υπό αυτό το πρίσµα, ο Έλληνας υπουργός σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά
ανάπτυξης, έχοντας αφήσει πίσω της τα capital controls. Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο δείκτης
οικονοµικού κλίµατος είναι υψηλότερος από εκείνον του 2008 και ότι Ελλάδα δανείζεται µε τα χαµηλότερα
από ποτέ επιτόκια. Όπως εξήγησε, στόχος είναι να µετασχηµατιστεί το αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας µε
στόχο να γίνει πιο δυναµικό, παραγωγικό και εξωστρεφές.

Φέρνοντας ως παράδειγµα τον νέο αναπτυξιακό νόµο που υπερψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, ο κ.
Τσακίρης τόνισε ότι ο συγκεκριµένος νόµος αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να
µετατρέψει την Ελλάδα στην πιο φιλική προς τις επενδύσεις, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ο νέος, πρόσφατα ψηφισµένος αναπτυξιακός νόµος από την ελληνική Βουλή, µε τίτλο «Επενδύω στην
Ελλάδα», ανατρέπει τα υπάρχοντα δεδοµένα στον χώρο των επενδύσεων και της οικονοµίας γενικότερα,
και επιδιώκει µεταξύ άλλων, την εξάλειψη των εµποδίων σε επενδύσεις που θεωρούνται στρατηγικής
σηµασίας. Ο νόµος απλοποιεί σηµαντικά τις διαδικασίες σε θέµατα αδειοδοτικά, περιβαλλοντικά και
πολεοδοµικά, ενώ διευκολύνει την επιτυχή µετάβαση της χώρας στην ψηφιακή εποχή, τη στήριξη νεοφυών
επιχειρήσεων και την ώθηση στη δηµιουργία επιχειρηµατικών και βιοµηχανικών πάρκων», ανέφερε
χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το σηµείο, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέδειξε τον κοµβικό ρόλο που αναµένεται
να διαδραµατίσει η ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στη προσπάθεια ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας.
Όπως εξήγησε ο κ. Τσακίρης, αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης της
τράπεζας, µε απώτερο στόχο να µετατραπεί σε ένα επιπλέον «επενδυτικό και αναπτυξιακό όπλο» στη
φαρέτρα της κυβέρνησης.

Σχετικά µε τον ενεργειακό τοµέα, ο υφυπουργός περιέγραψε το νέο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το
κλίµα, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από το υπουργικό συµβούλιο. Όπως µάλιστα εξήγησε, το
συγκεκριµένο σχέδιο προβλέπει επενδύσεις ύψους 44 δισ. ευρώ µέχρι το 2030, σε ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, δίκτυα µεταφοράς και διανοµής φυσικού αερίου και σε υποδοµές για ηλεκτρικά οχήµατα.
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Ειδήσεις Θεοχάρης στο Capital Link Forum: Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο…
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Θεοχάρης στο Capital Link Forum: Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο…
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Η πτώση του 10ετούς κατά 13 µ.β. σε µια µέρα ήταν η «απάντηση» της αγοράς
στις τουρκικές προκλήσεις

Στ. Κ. Χαρίτος

«Δεν υπάρχει κανένα μήνυμα από την επενδυτική κοινότητα ότι θα κάνουν πίσω στις προγραμματισμένες
επενδύσεις τους στη χώρα, εξαιτίας της προκλητικής στάσης των Τούρκων», επισημαίνει στο mononews.gr
κορυφαίος υπουργός του οικονοµικού επιτελείου της κυβέρνησης.

Και φέρνει για παράδειγµα, τα  εγκαίνια  της επένδυσης της ΟΝΕΧ που αγόρασε το Νεώριο, ενώ η ίδια
εταιρεία ενδιαφέρεται σφόδρα και για τα ναυπηγεία Ελευσίνας. Επιπρόσθετα, μόνο χθες, ο υπουργός
Οικονοµικών κ. Χρ. Σταϊκούρας είχε πληθώρα συναντήσεων με εκπροσώπους επενδυτικών τραπεζών στη
Νέα Υόρκη στο περιθώριο του συνεδρίου της Capital Link για την ελληνική οικονομία και το
Χρηµατιστήριο.

Ο κ. Σταϊκούρας είχε την ευκαιρία να βολιδοσκοπήσει τρις προθέσεις των ξένων funds και των
επενδυτικών τραπεζών που κατ’ εξοχήν ασχολούνται με τη χώρα μας το τελευταίο διάστημα, όπως η 
PIMCO, η Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α.

Για του λόγου το αληθές, ενώ φαίνεται ότι η Τουρκία δημιουργεί κλίμα και στήνει σκηνικό έντασης
ανατολικά της Κρήτης, οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές έχουν άλλη άποψη, αφού το ελληνικό 10ετές
οµόλογο υποχώρησε 13 µονάδες σε µία  µέρα , στο 1,34%.

Η κατάσταση, ωστόσο, είναι γεγονός ότι παραµένει διαφορετική για  το Χρηµατιστήριο από τις αρχές
Δεκεμβρίου. «Συνήθως οι ξένοι που παραδοσιακά κλείνουν τις θέσεις τους στις μετοχές τον Νοέμβριο,
συνηθίζουν τον Δεκέμβριο να δίνουν ένα στίγμα των προθέσεών τους για την επόμενη χρονιά»,
σχολιάζει ο κ. Ν. Χρυσοχοϊδης, επικεφαλής της ομώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας. Ο χρηματιστής
διερωτάται δε, «αν το γεωπολιτικό επηρεάζει το κλίμα», χωρίς να δίνει σοβαρές πιθανότητες.
«Παρακολουθούμε πιέσεις, ρευστοποιήσεις;, χωρίς να «στήνονται» καν αγοραστές, όπως συνέβαινε
παλαιότερα τον Δεκέμβριο. Οι ξένοι φαίνεται ότι δεν επιθυμούν προς το παρόν να τοποθετηθούν στο
Χρηµατιστήριο».

Σε άλλες χρηματιστηριακές εταιρείες πάντως, στις επενδυτικές επιτροπές τους έχει τεθεί το
γεωστρατηγικό ζήτημα που προέκυψε από το μνημόνιο συνεργασίας της Τουρκίας με την Λιβύη, έστω σε
επίπεδο καταγραφής της επικαιρότητας. «Δεν θα απέκλεια κάποιες από τις προγραμματισμένες κινήσεις
κάποιων ξένων να μετατεθούν για αργότερα», σχολιάζει ο διευθυντής επενδύσεων της Κύκλος
Χρηματιστηριακή κ. Δ. Τζάνας. «Όμως», σύμφωνα με τον χρηματιστή, «δεν είναι αυτό το κυρίαρχο
ζήτημα που ρίχνει την ααγορά από την αρχή του Δεκεμβρίου. Θα πρέπει να αναζητήσουμε την αιτία στο
ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον και ως προς το ότι ακόμα και σε αυτή την αδύναμη συναλλακτικά αγορά,
το 60 – 70% του τζίρου πραγµατοποιείται από τους ξένους».

Ο υπεύθυνος ανάλυσης της Whitetip Ιnvestments κ. Ν. Πετράκης, δεν δέχεται ότι το γεωστρατηγικό
επηρεάζει την αγορά και πως οφείλεται καθαρά στην συμπεριφορά των ξένων. Οι 855 μονάδες, σύμφωνα
με τον αναλυτή αποτελούν τη βραχυπρόθεσμη στήριξη και η αμέσως επόμενη εντοπίζεται στις 822
µονάδες.
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Χάρης Θεοχάρης στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum: Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα -
[Real.gr]

Ο Υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link
Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που
υπάρχουν στην Ελλάδα. "Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε
διαπιστώσει και όπως επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που
λειτουργούν προς όφελος της εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν", τόνισε ο κ. Θεοχάρης. Ανέφερε δε
πως "το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι µόνο τις
δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η οποία
αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε επενδυτές
φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον". "Και αυτό για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αδιαπραγµάτευτο",
συµπλήρωσε ο Υπουργός Τουρισµού. Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του...

Real.gr   ·    πριν από  59 λεπτά  ·    

Ο Υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link
Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που
υπάρχουν στην Ελλάδα. "Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε
διαπιστώσει και όπως επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που
λειτουργούν προς όφελος της εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν", τόνισε ο κ. Θεοχάρης. Ανέφερε δε
πως "το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι µόνο τις
δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η οποία
αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε επενδυτές
φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον". "Και αυτό για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αδιαπραγµάτευτο",
συµπλήρωσε ο Υπουργός Τουρισµού. Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του...
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Το επενδυτικό προσκλητήριο στη Νέα Υόρκη
Ανοικτή πρόσκληση στη διεθνή επενδυτική κοινότητα να επενδύσει στη χώρα, απηύθυναν οι υπουργοί της
ελληνικής κυβέρνησης από το βήµα του 21ου Ετήσιου Επενδυτικού Forum της Capital Link που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη. Το κάλεσµα βρήκε ισχυρή ανταπόκριση µέσα από τη συµµετοχή στο
Forum εκπροσώπων Funds, ξένων επιχειρηµατιών και τραπεζικών ιδρυµάτων αλλά και από τις κατ’ ιδίαν
επαφές µε εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης.

Το forum, στο οποίο έδωσε το παρών η ελίτ της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, “άνοιξε” µε τον Έλληνα
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, να καλεί, µέσω βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος τους Αµερικανούς
επενδυτές να βάλουν στην “ατζέντα” τους την ελληνική οικονοµία. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης “το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µια συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις”. Τόνισε δε πως “σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή
κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό
σώµα. Αντίθετα εστίασε στο να παρουσιάσει µια ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο”.

Στο ίδιο µήκος κύµατος και οι οµιλίες των υπουργών Οικονοµικών Χρ. Σταϊκούρα, Ανάπτυξης, Αδ.
Γεωργιάδη, Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη και Τουρισµού Χ. Θεοχάρη και των υφυπουργών. Απευθυνόµενοι
στους εκπροσώπους των funds µίλησαν για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας
στέλνοντας το µήνυµα στην διεθνή επενδυτική κοινότητα ότι η “Ελλάδα επανήλθε”.

Μεταξύ των επενδυτικών funds που συµµετείχαν στο Forum µέσω εκπροσώπων τους ήταν και τα εξής:
Athanor Capital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Asset management, Consilience Capital,
Eaton Vance, Fir Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm, Morgan Stanley, MSK Capital Partners,
Nomura, Third Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead, Stonehill, Olympus Peak, Citi, Aberdeen,
Helm, East Rock, Centerbridge, Beachpoint και Weterwheel.

Η ελληνική κυβερνητική αποστολή στη Νέα Υόρκη αλλά και οι Έλληνες επιχειρηµατίες είχαν την ευκαιρία
για απευθείας επαφές µε τους επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, µέσα από
περισσότερα από 100 one-to-one συναντήσεις. Ειδικότερα σε συνεργασία µε τις επενδυτικές τράπεζες που
υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν δύο group sessions για τον υπουργό Οικονοµικών, κ. Χρήστο
Σταϊκούρα και τον υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Ο καθένας αναφέρθηκε σε
θέµατα του χαρτοφυλακίου του και του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Επιπλέον, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης και ο υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Ιωάννης Πλακιωτάκης, πραγµατοποίησαν σειρά από one-to-one συναντήσεις µε επενδυτές και  υψηλόβαθµα
στελέχη της αγοράς.

Επίσης οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των εταιρειών, είχαν επαφή µε όλα τα οµογενειακά MME  που
κάλυψαν το Συνέδριο καθώς και µε Διεθνή Μέσα όπως η Wall Street Journal, το -, το YAHOOFinance, το -, η
New York Times, η Tradewinds.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Αδ. Γεωργιάδης µετέβη και έδωσε τηλεοπτική συνέντευξη στο YAHOOFinance, στη
κυρία Alexis Christoforou  η οποία αναµεταδόθηκε live όχι µόνο στην ιστοσελίδα της Yahoo Finance αλλά και
σε πληθώρα άλλων συνεργαζόµενων καναλιών : Apple TV, ROKU κα.

Από το βήµα του 21ου Capital Link Forum ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σηµείωσε πως η
κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς
βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα. Τονίζοντας παράλληλα ότι “η εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία
αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική
αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα”.

Ο υπουργός Οικονοµικών σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές πολιτικές
προτεραιότητες: η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων, η διασφάλιση της σταθερότητας
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία, η
προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων και η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη
διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

“Το πρώην µαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα από την κρίση χώρα η οποία έχει
χάσει το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία δεκαετία, µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο
hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες
παγκοσµίως”, είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδ. Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Ανάπτυξης σηµείωσε πως το µήνυµά, προς τους Αµερικανούς επενδυτές, µέσω του 21ου
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Ετήσιου Φόρουµ της Capital Link, είναι το εξής: “τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτοί που
δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας ακόµη και εν µέσω της χειρότερης οικονοµικής µας
κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν έχουν επενδύσει τώρα είναι
η ώρα να επωφεληθούν της δυνατότητας ανάπτυξης και των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται
στην χώρα µας και οι οποίοι πρώτοι θα ανταµειφθούν µε τα µεγαλύτερα κέρδη”.

Στο σχέδιο “Ηρακλής” το οποίο αποτελεί µια καινοτόµο και συστηµική λύση η οποία, µέσω της χρήσης
κρατικών εγγυήσεων, θα βοηθήσει τις ελληνικές τράπεζες, να µειώσουν το βουνό των κόκκινων δανείων
κατά 40%, να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους βάση και να βελτιώσουν την κερδοφορία τους, αναφέρθηκε
ο υφυπουργός Οικονοµικών, κ. Γιώργος Ζαββός.

Ο υφυπουργός ο οποίος είχε συνάντηση µε τους εκπροσώπους της Citibank, κατά τη διάρκεια της οµιλίας
του στο Forum τόνισε πως υπάρχει µια ολοκληρωµένη στρατηγική, επισηµαίνοντας παράλληλα πως “σκοπός
είναι να καταστεί η Ελλάδα το Χρηµατοοικονοµικό κέντρο της ΝΑ Μεσογείου”.

Ο κ. Ζαββός επεσήµανε πως είναι η ιδανική στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία γίνεται το νέο
“παιδί θαύµα” της Ευρωζώνης. Το σχέδιο “Ηρακλής” προσφέρει ένα ελκυστικό οµόλογο υψηλών αποδόσεων
σε ένα περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων και αποδόσεων. Η αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης
να προχωρήσει σε διαρθρωτικές και φορολογικές µεταρρυθµίσεις και στην επανεκκίνηση του ελληνικού
τραπεζικού συστήµατος και του χρηµατιστηρίου σηµατοδοτεί µια νέα εποχή ανάπτυξης, προσφέροντας
νέες ευκαιρίες τους επενδυτές, ανέφερε ο ίδιος.

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης.

Ο υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές να επωφεληθούν από τις
επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα. “Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της
χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε
πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν”, τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Τις προοπτικές και τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η ναυτιλιακή, παραναυτιλιακή και λιµενική
βιοµηχανία της Ελλάδος, υπό το πρίσµα της συνεχούς βελτίωσης των οικονοµικών δεικτών της εθνικής
οικονοµίας που έχει επιτύχει η κυβέρνηση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσίασε ο υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης.

Ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική της ναυτιλίας των Ελλήνων, της ισχυρότερης ναυτιλίας του
πλανήτη, στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει, αλλά και στην πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο
εµπόριο και την παγκόσµια οικονοµία.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, µεταξύ άλλων τόνισε ότι
η Ελλάδα αναδύεται από τη δεκαετή οικονοµική και κοινωνική κρίση ακόµη πιο δυνατή οικονοµικά και πιο
ώριµη. Το µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: βρισκόµαστε
στην αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός
επενδυτικός προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια.
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Θεοχάρης στο Capital Link Forum: Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα
Ο Υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link
Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να  επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες
που υπάρχουν στην Ελλάδα .

«Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως «το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι
µόνο τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια
αγορά, η οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για
τους δε επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον». «Και αυτό για την ελληνική κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο», συµπλήρωσε ο Υπουργός Τουρισµού.

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει
περαιτέρω».

Ο υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στα 14 έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. Δώδεκα τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track ενώ η Εταιρεία
Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά
ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο
και από την φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση,
7 Μαρίνες, 31 εµβληµατικά ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων
και τις ιαµατικές πηγές Καϊάφα.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο Υπουργός Τουρισµού σηµείωσε: «Για το 2020
σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της ποιοτικής
υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα
νέων αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των
εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό
τουρισµό και τουρισµό ευεξίας».
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Το νέο «φλερτ» της Μυτιληναίος, η επόµενη ηµέρα για τον Ζαρκαλή της WIND
και η ξανθιά παρουσία στο συνέδριο της Νέας Υόρκης

The Wiseman

Το σύνθηµα Greece is back που θα το χρησιµοποιήσει ο Στίβ Βρανάκης, ποια ξανθιά παρουσία θύµισε την
δεκαετία του `90 στο συνέδριο της Νέας Υόρκης, το επόµενο φλέρτ του Μυτιληναίου και ο ρόλος του
Νάσου Ζαρκαλή.

 Νέα  Υόρκη Ι: Greece is back, το σύνθηµα  δόθηκε από τον Σταϊκούρα

 Νέα  Υόρκη Ι: Greece is back, το σύνθηµα  δόθηκε από τον Σταϊκούρα

Το σύνθηµα «Greece is Back», το οποίο χρησιµοποίησε εχθές στην οµιλία του στο συνέδριο της Capital Link ο
υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας µαθαίνω ότι θα γίνει το κεντρικό µήνυµα της διαφηµιστικής
καµπάνιας επαναπροώθησης της Ελλάδας –  µε βάση την τωρινή και µελλοντική της θέση και όχι µε βάση
τα επιτεύγµατα των αρχαίων Ελλήνων – η οποία θα ξεκινήσει µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2020 από τον
σύµβουλο του Κυριάκου και έµπειρο στέλεχος του marketing Στίβ Βρανάκης…

Ήρθε ο καιρός να πείσουµε την διεθνή κοινότητα επενδυτική και πολιτιστική ότι µπορούµε και σήµερα να
γράψουµε ιστορία και να µην µιλάµε µόνο για τους άθλους του µακρινού παρελθόντος…  Άποψη που
πιστεύει ο Κυριάκος και προσπαθεί να πείσει τους υπουργούς του να την εµπεδώσουν… Δεν πιάνει σε
όλους αλλά η πλειοψηφία φαίνεται να την ασπάζεται…

Νέα  Υόρκη ΙΙ: Ξανθές παρουσίες από την δεκαετία  των 90s

Νέα  Υόρκη ΙΙ: Ξανθές παρουσίες από την δεκαετία  των 90s

Πέραν των επενδυτών και των fund managers στο συνέδριο µετείχαν και παράγοντες της ελληνικής
οµογένειας… Μεταξύ αυτών ξεχώριζε η ευειδής – ακόµη – ξανθιά παρουσιάστρια που την δεκαετία του
`90 µεσουρανούσε στις τηλεοπτικές εκποµπές της πρωινής ζώνης, Γιάννα Νταρίλη.

Η κα Νταρίλη (φωτό στο τέλος του κειµένου) µετά την ξέφρενη καριέρα στα ελληνικά τηλεοπτικά δρώµενα
επέστρεψε το 2005 στην Αµερική – έχει γεννηθεί στην Νέα Υόρκη – και πλέον είναι µια πετυχηµένη
επιχειρηµατίας µε δικό της τηλεοπτικό κανάλι!

Πρόκειται για ένα οµογενειακό τηλεοπτικό κανάλι, το οποίο αγόρασε το 2012. Ονοµάζεται New Greek TV,
στο οποίο είναι επικεφαλής του ιδιωτικού επενδυτικού οµίλου για την Time Warner Cable, ενώ έχει και δική
της εκποµπή µε τίτλο «Καληµέρα USA»! Άρα, λοιπόν, όπως βλέπετε και στην φωτογραφία όχι µόνο
συµµετέχει στο forum της Capital Link αλλά το καλύπτει (τηλεοπτικά) κιόλας…

 Ο Μυτιληναίος, ο Αχελώος και το business plan της ΔΕΗ

 Ο Μυτιληναίος, ο Αχελώος και το business plan της ΔΕΗ

Η στήλη πληροφορείται ότι στο ραντάρ του CEO της Μυτιληναίος , Ευάγγελου Μυτιληναίου έχει µπει –
µεταξύ άλλων – η υδροηλεκτρική µονάδα της ΔΕΗ στο Αχελώο… και όταν η ΔΕΗ αποφασίσει να
προσχωρήσει στην πώληση των υδροηλεκτρικών ο όµιλος θα δώσει δυναµικό «παρών»…

Το σενάριο πώλησης των υδροηλεκτρικών δεν αποτελεί απλό ευχολόγιο αλλά όπως πληροφορούµαι θα µας
απασχολήσει µέσα στο επόµενο έτος… Μάλιστα, µια πρώτη γεύση – χωρίς λεπτοµέρειες – θα πάρουµε στις
16 Δεκεµβρίου όταν η διοίκηση της ΔΕΗ παρουσιάσει το 5ετές business plan της επιχείρησης, στο οποίο θα
καταγράφεται ότι οι λιγνιτικές µονάδες θα κλείσουν και οι υδροηλεκτρικές αποτελούν ένα από τα
διαµάντια των assets της εταιρείας…

Οι µνηστήρες της Wind, ο Στέλιος Παπαδόπουλος και ο Ζαρκαλής

Οι µνηστήρες της Wind, ο Στέλιος Παπαδόπουλος και ο Ζαρκαλής

Αύριο οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές για την εξαγορά της Wind Hellas θα καταθέσουν τις µη δεσµευτικές
προσφορές… Όπως έχει γράψει το Mononews.gr ο Νίκος Σταθόπουλος της BC Partners ενδιαφέρεται για
την Wind όπως και – το έχει αποδείξει εµπράκτως µέσω της United – για την εξαγορά της θυγατρικής του
ΟΤΕ στην Ρουµανία, την Telekom Romania. Η στήλη πληροφορείται ότι µη δεσµευτική προσφορά αναµένεται
να καταθέσει και το fund Warburg, ωστόσο η BC Partners έχει πλέον ρίζες στην Ελλάδα…

Τα ραντεβού το τελευταίο διάστηµα µεταξύ του Στέλιου Παπαδόπουλου της JP Morgan που είναι
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χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος της WIND και των επενδυτών έχουν πυκνώσει ενώ σηµαντικό ρόλο στην
επόµενη ηµέρα της Wind θα παίξει ο νυν πρόεδρος και CEO της Νάσος Ζαρκαλής…

Ούτε η Fitch δεν σήκωσε τις τράπεζες…

Ούτε η Fitch δεν σήκωσε τις τράπεζες…

Αν σε οποιαδήποτε άλλη στιγµή έβγαινε ο οίκος αξιολόγησης Fitch και εκτιµούσε ότι η πορεία των
ελληνικών τραπεζών το 2020 θα είναι θετική και των υπολοίπων της Δυτικής Ευρώπης – προεξάρχουσας
της Γερµανίας – η προοπτική είναι αρνητική, θα γινόταν πάρτι µε τις τραπεζικές µετοχές στο
Χρηµατιστήριο της Αθήνας…

Κι όµως το report της Fitch πέρασε και δεν ακούµπησε… Οι τραπεζικές µετοχές πήραν εχθές για µια ακόµη
φορά την κατρακύλα… Το φαινόµενο αποδίδεται σταθερά στην έλλειψη σοβαρών επενδυτών στο ΧΑ… Να
δούµε µετά την ψήφιση του «Ηρακλή»…

 

 

 

https://www.mononews.gr/oikonomia/thewiseman/to-neo-flert-tis-mitilineos-ke-i-epomeni-imera-gia-ton-zarkali-tis-wind


http://www.euro2day.gr/

 Publication date: 09/12/2019 22:00

 Alexa ranking (Greece): 171

 https://www.euro2day.gr/news/politics/article/1710244/theoharhs-strathgikhs-shm...

Θεοχάρης: Στρατηγικής σηµασίας ο τουριστικός τοµέας για την προσέλκυση
επενδύσεων

Οι υψηλότερες επενδύσεις θα ενισχύσουν την οικονοµική ανάπτυξη το επόµενο έτος, καθώς η χώρα
ανακάµπτει από µια δεκάχρονη κρίση χρέους, τόνισε ο Χάρης Θεοχάρης.

Τη στρατηγική σηµασία του τουριστικού τοµέα για την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης υπογράµµισε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης
Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη. «Ο τουρισµός έχει αναγνωριστεί ότι διαδραµατίζει βασικό ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα
της Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και ως πηγή εσόδων από εξαγωγές. Οι υψηλότερες
επενδύσεις θα ενισχύσουν την οικονοµική ανάπτυξη το επόµενο έτος, καθώς η χώρα ανακάµπτει από µια
δεκάχρονη κρίση χρέους», τόνισε χαρακτηριστικά. Συνεχίζοντας, ο κ. Θεοχάρης υπενθύµισε ότι ο
τουριστικός τοµέας ήταν ένα βασικό αντίβαρο που κατάφερε να µετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της
οικονοµικής κρίσης. «Είναι ο πρωταθλητής της Ελλάδας και ένας από τους λίγους κλάδους στην Ελλάδα,
που κατάφερε να συνεχίσει να αναπτύσσεται», σηµείωσε χαρακτηριστικά. Επιπλέον, αναφέρθηκε στις
επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε έργα τουριστικών ακινήτων , λέγοντας ότι «η Εταιρεία
Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά ακίνητα
σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο και από την
φυσική τους οµορφιά». Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για
τη διαµόρφωση ενός φίλο-επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο λειτουργεί ως εχέγγυο για ανθεκτικές
µακροοικονοµικές και επιχειρηµατικές επιδόσεις. «Εκτός από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η
κυβέρνησή µας θέλει να µειώσει τους φόρους για τις επιχειρήσεις και να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες
το επόµενο έτος. Οι πολιτικές που σχεδιάζουµε ανέρχονται σε 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ και αυτό θα
συµβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης και στην επιτάχυνση της οικονοµικής δραστηριότητας… Το µέλλον
της τουριστικής βιοµηχανίας φαίνεται πολύ ελπιδοφόρo, αντανακλώντας τις µεγάλες δυνατότητες της
ελληνικής οικονοµίας. Η αυξανόµενη τάση του παγκόσµιου τουρισµού, σε συνδυασµό µε το συγκριτικό
πλεονέκτηµα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, προσφέρει µια εξαιρετική ευκαιρία για περαιτέρω
ανάπτυξη της βιοµηχανίας», τόνισε ο κ. Θεοχάρης. Τέλος, ο υπουργός Τουρισµού ανακοίνωσε ότι υπάρχει
σχεδιασµός για επέκταση της τουριστικής περιόδου το 2020 µέσω του ανοίγµατος σε νέες αγορές και της
στρατηγικής διείσδυσης στον τοµέα του αγροτουρισµού. ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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Ζαββός σε Αµερικανούς επενδυτές: Η Ελλάδα µπορεί να γίνει το
χρηµατοοικονοµικό κέντρο της ΝΑ Ευρώπης

Έφη Καραγεώργου

«Στόχος μας είναι να γίνει η Ελλάδα το χρηματοοικονομικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και
ο «Ηρακλής» είναι το πρώτο σηµαντικό βήµα προς αυτή την κατεύθυνση».

Τα παραπάνω ανέφερε ο κ. Γιώργος Ζαββός, υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τον
χρηματοπιστωτικό τομέα, στις συναντήσεις που είχε με επενδυτές στις ΗΠΑ στο πλαίσιο του ετήσιου
Επενδυτικού Συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum».

Στις ΗΠΑ βρίσκεται και ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος επίσης έχει
συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισμών (ενδεικτικά PIMCO, Goldman
Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Στο πλαίσιο του συνεδρίου ο κ. Ζαββός είχε πολλές συναντήσεις με κορυφαίες τράπεζες όπως η Citibank
και επενδυτικούς οίκους και τόνισε πως το σχέδιο Ηρακλής θα είναι το μόνο συστημικό σχέδιο αναφορικά
με τον τραπεζικό τομέα, στο οποίο θα επικεντρωθεί η κυβέρνηση για τους επόμενους 8-10 μήνες. Μάλιστα
θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ισχυρό είναι το ενδιαφέρον της Citibank για το APS του Ηρακλή.

Στόχος του κ. Ζαββού είναι η προσέλκυση επενδυτών που όχι μόνο θα επενδύσουν στον Ηρακλή αλλά
μέσω αυτού θα γνωρίσουν καλύτερα τον τραπεζικό τομέα και την ελληνική οικονομία. Το μήνυμα που
πέρασε στους επενδυτές είναι: «Η Ελλάδα άλλαξε σελίδα και προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για
επενδύσεις».

Ο Τζέι Κόλινς, αντιπρόεδρος της Επενδυτικής Τράπεζας της Citi, μιλώντας στο ίδιο συνέδριο σημείωσε
μεταξύ άλλων πως: παρακολουθώντας επί 30 χρόνια κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις είναι η πρώτη φορά που
βλέπει στο σχέδιο Ηρακλής για την μείωση των «κόκκινων» δανείων εντυπωσιακή ταχύτητα και
αποφασιστικότητα για την διαπραγµάτευση την εφαρµογή του

Σύµφωνα µε κυβερνητικές πηγές οι επενδυτές δείχνουν µεγάλο ενδιαφέρον για τον Ηρακλή καθώς:

-το υπουργείο σε συνεργασία με Ευρωπαίους οργανισμούς, ΤτΕ, τράπεζες και ΤΧΣ ετοίμασε ένα σχέδιο που
ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες τόσο των τραπεζών όσο κι των επενδυτών. Ένας Βασικός στόχος
του νομοσχεδίου είναι η σωστή και αποτελεσματική λειτουργία των διαχειριστών του SPV, μέσω ενός
συστήματος κινήτρων και κυρώσεων (καρότο και μαστίγιο). Ο δεύτερος βασικός στόχος είναι να υπάρχει
διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας του Ηρακλή αλλά και βάσεις δεδομένων και πληροφοριών που θα
βοηθούν τον επενδυτή να κάνει την επιλογή που ταιριάζει στο επενδυτικό προφίλ του.

Είναι πλέον σαφές ότι η κυβέρνηση έχει ένα φιλοεπενδυτικό προφίλ και εργάζεται γρήγορα και με
συστηµατικό τρόπο, σηµειώνουν οι ίδιες πηγές.

Επίσης σημειώνουν ότι η η Ελλάδα αναπτύσσεται με μεγαλύτερους από το αναμενόμενο ρυθμούς, έχουν
διαμορφωθεί συνθήκες πολιτικής σταθερότητας και η κυβέρνηση έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον
τραπεζικό τοµέα και για την οικονοµία γενικότερα.

Όπως είναι γνωστό ο Ηρακλής αποτελεί μια καινοτόμο και συστημική λύση που θα βοηθήσει τις ελληνικές
τράπεζες να μειώσουν το βουνό των κόκκινων δανείων κατά 40%, να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους
βάση και να βελτιώσουν την κερδοφορία τους.

Αυτή είναι η ιδανική στιγμή για επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία γίνεται το νέο «παιδί θαύμα» της
Ευρωζώνης, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Το σχέδιο Ηρακλής προσφέρει ένα ελκυστικό ομόλογο υψηλών αποδόσεων, υποστηριζόμενο από το
ελληνικό κράτος σε ένα περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων και αποδόσεων. Η αποφασιστικότητα της
ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε διαρθρωτικές και φορολογικές μεταρρυθμίσεις και στην
επανεκκίνηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και του χρηματιστηρίου σηματοδοτεί μια νέα εποχή
ανάπτυξης, προσφέροντας νέες ευκαιρίες τους επενδυτές. Οι πολιτικές της κυβέρνησης στοχεύουν στην
ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στον τραπεζικό τομέα για να καταστεί η Ελλάδα το
χρηµατοπιστωτικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
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Θεοχάρης : Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου 2019, 21:30 

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο Υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης.

Ο Υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν
στο Capital Link Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές
ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα.

«Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως «το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι µόνο
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η
οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε
επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον». «Και αυτό για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο», συµπλήρωσε ο Υπουργός Τουρισµού.

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω».

Ο υπουργός Τουρισµού  αναφέρθηκε στα 14 έργα  που βρίσκονται σε εξέλιξη  στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα  και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. 12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track ενώ η  Εταιρεία
Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά
ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο
και από την φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση,
7 Μαρίνες, 31 εµβληµατικά ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων
και  τις ιαµατικές πηγές Καϊάφα.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο Υπουργός Τουρισµού σηµείωσε: «Για το 2020
σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της ποιοτικής
υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα νέων
αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών
µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό τουρισµό και
τουρισµό ευεξίας».

ΠΗΓΗ

https://www.thenewspaper.gr/2019/12/09/%ce%98%ce%b5%ce%bf%cf%87%ce%ac%cf%81%ce%b7%cf%82-%ce%97-%ce%95%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%b3%cf%85%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%83%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b1/


http://thebanker.gr/

 Publication date: 09/12/2019 21:56

 Alexa ranking (Greece): 18295

 http://thebanker.gr/%cf%87%ce%ac%cf%81%ce%b7%cf%82-%ce%b8%ce%b5%ce%...

Χάρης Θεοχάρης : Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης.

Ο υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link
Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που
υπάρχουν στην Ελλάδα.

«Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως «το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι µόνο
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η
οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε
επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον». «Και αυτό για την ελληνική κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο», συµπλήρωσε ο υπουργός Τουρισµού.

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η ελληνική κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω».

Ο υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στα 14 έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. «Δώδεκα τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track, ενώ η Εταιρεία
Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά
ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο
και από την φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση,
επτά Μαρίνες, 31 εµβληµατικά ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων
και τις ιαµατικές πηγές Καϊάφα» συµπλήρωσε.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο υπουργός Τουρισµού σηµείωσε: «Για το 2020
σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της ποιοτικής
υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα νέων
αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών
µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό τουρισµό και
τουρισµό ευεξίας».
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Θεοχάρης : Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο Υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης.

Ο Υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν
στο Capital Link Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές
ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα.

«Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως «το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι µόνο
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η
οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε
επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον». «Και αυτό για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο», συµπλήρωσε ο Υπουργός Τουρισµού.

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω».

Ο υπουργός Τουρισµού  αναφέρθηκε στα 14 έργα  που βρίσκονται σε εξέλιξη  στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα  και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. 12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track ενώ η  Εταιρεία
Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά
ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο
και από την φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση,
7 Μαρίνες, 31 εµβληµατικά ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων
και  τις ιαµατικές πηγές Καϊάφα.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο Υπουργός Τουρισµού σηµείωσε: «Για το 2020
σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της ποιοτικής
υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα νέων
αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών
µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό τουρισµό και
τουρισµό ευεξίας».
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Θεοχάρης : Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου 2019, 21:30 

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο Υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης.

Ο Υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν
στο Capital Link Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές
ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα.

«Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως «το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι µόνο
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η
οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε
επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον». «Και αυτό για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο», συµπλήρωσε ο Υπουργός Τουρισµού.

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω».

Ο υπουργός Τουρισµού  αναφέρθηκε στα 14 έργα  που βρίσκονται σε εξέλιξη  στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα  και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. 12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track ενώ η  Εταιρεία
Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά
ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο
και από την φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση,
7 Μαρίνες, 31 εµβληµατικά ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων
και  τις ιαµατικές πηγές Καϊάφα.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο Υπουργός Τουρισµού σηµείωσε: «Για το 2020
σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της ποιοτικής
υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα νέων
αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών
µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό τουρισµό και
τουρισµό ευεξίας».

Περισσότερα Εδω
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Μητσοτάκης σε αµερικανούς επενδυτές : Νέα εποχή ευκαιριών ανατέλλει στην
Ελλάδα

Follow @report247gr

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα.

Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα,
καθώς «για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις
επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα».

Πολιτικές που εµποδίζουν επενδύσεις οδηγούν σε αδιέξοδο

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο.»

» Το σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις
ξένες επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά
ποσοστά έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός
φιλικότερου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ.
Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

Ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα.

«Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η
κατάλληλη στιγµή για να επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

Follow @report247gr
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Θεοχάρης: Στρατηγικής σηµασίας ο τουριστικός τοµέας για την προσέλκυση
επενδύσεων

Τη στρατηγική σηµασία του τουριστικού τοµέα για την προσέλκυση επενδύσεων, επισήµανε ο υπουργός
Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της
Capital Link στη Νέα Υόρκη.
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Χ.Θεοχάρης – Ν.Υόρκη: 14 µεγάλα έργα Τουρισµού σε εξέλιξη
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος, αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης.

Ο Υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link
Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που
υπάρχουν στην Ελλάδα.

«Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως «το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι µόνο
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η
οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε
επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον». «Και αυτό για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο», συµπλήρωσε ο Υπουργός Τουρισµού.

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω».

Ο υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στα 14 έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς.

12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track ενώ η Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου
διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την
Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο και από την φυσική
τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση, 7 Μαρίνες, 31
εµβληµατικά ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων και τις ιαµατικές
πηγές Καϊάφα.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο Υπουργός Τουρισµού σηµείωσε: «Για το 2020
σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της ποιοτικής
υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα νέων
αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών
µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό τουρισµό και
τουρισµό ευεξίας».
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Χάρης Θεοχάρης στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum: Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης.

Ο Υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link
Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που
υπάρχουν στην Ελλάδα.

«Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως «το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι µόνο
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η
οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε
επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον». «Και αυτό για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο», συµπλήρωσε ο Υπουργός Τουρισµού.

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω».
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Ο υπουργός Τουρισµού  αναφέρθηκε στα 14 έργα  που βρίσκονται σε εξέλιξη  στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα  και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. 12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track ενώ η  Εταιρεία
Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά
ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο
και από την φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση,
7 Μαρίνες, 31 εµβληµατικά ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων
και  τις ιαµατικές πηγές Καϊάφα.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο Υπουργός Τουρισµού σηµείωσε: «Για το 2020
σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της ποιοτικής
υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα νέων
αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών
µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό τουρισµό και
τουρισµό ευεξίας».
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Μητσοτάκης σε επενδυτές των ΗΠΑ: Βάλτε την Ελλάδα στην ατζέντα
Follow @report247gr

Δηµοσιεύθηκε: 9 Δεκεµβρίου 2019 – 15:52

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική
κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα πεπραγµένα των πρώτων έξι µηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξι µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτεύχθηκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη.

Ορατά αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας». Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία
αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα επόµενα βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειές της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές

http://report247.gr/%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%ad%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b7%cf%80%ce%b1-%ce%b2%ce%ac%ce%bb%cf%84%ce%b5/


http://report247.gr/

 Publication date: 09/12/2019 21:06

 Alexa ranking (Greece): 0

 http://report247.gr/%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%ba...

πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Μητσοτάκης: Εµφανίζονται ευκαιρίες

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21ο «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται, υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας
του επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική
συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής
κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να  αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στην παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά
και το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδο από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στην προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

-
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Καραµούζης: Η Ελλάδα προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες
Follow @report247gr

Η Ελλάδα προσφέρει σήµερα επενδυτικές ευκαιρίες και έχει την δυνατότητα, αν συνεχίσει σε βάθος τη
µεταρρυθµιστική ατζέντα να προσελκύσει ξένα κεφάλαια απελευθερώνοντας τη αναπτυξιακή δυναµική
της οικονοµίας, τόνισε ο Νίκος Καραµούζης από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Αφού περιέγραψε τα ελκυστικά χαρακτηριστικά στη σηµερινή συγκυρία επεσήµανε ότι η κρατικοδίαιτη
οικονοµία που κυριάρχησε για δεκαετίες και η πρωτοφανής κρίση των τελευταίων δέκα ετών έχουν
δηµιουργήσει µια σειρά από προκλήσεις, µε αποτέλεσµα να παραµένουν σηµαντικές αδυναµίες.

Ο Νίκος Καραµούζης ανέλυσε τη σηµασία της συνέχισης των µεταρρυθµίσεων αλλά και της επίλυσης των
προβληµάτων που δηµιουργούν τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες. Τόνισε ότι απαιτείται να υπάρξει ένα
ριζοσπαστικό, φιλικό προς τις επιχειρήσεις νέο µείγµα  δηµοσιονοµικής πολιτικής καθώς και ότι
χρειάζεται να ανοίξει ο ανταγωνισµός στον ενεργειακό τοµέα.

Καταµετρώντας τους τοµείς που υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις ανέφερε τον χώρο των κόκκινων
δανείων, τη φιλοξενία, τις υπηρεσίες υγείας, τον ασφαλιστικό κλάδο, τις υποδοµές (λιµάνια,
σιδηρόδροµος, αεροδρόµια), τα logistics, την βιοµηχανία τροφίµων και τα φαρµακευτικά προϊόντα.

Επεσήµανε το µικρό µέγεθος των ελληνικών εταιρειών υπενθυµίζοντας ότι η νο 400 έχει κύκλο εργασιών
µόλις 40 εκατ. ευρώ.
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Θωµάς: Προσβλέπουµε σε σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον για την ΔΕΠΑ
Υποδοµών

Follow @report247gr

«Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα  της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό
πρόγραµµα που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές
επιλογές στους καταναλωτές σε όλη τη χώρα».

Αυτό µεταξύ άλλων επεσήµανε ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς που ανακοίνωσε την έναρξη
της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link
στη Νέα Υόρκη. Σηµειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε νωρίτερα την προκήρυξη του διαγωνισµού για το
100% της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που θα προκύψει από την µερική διάσπαση του κλάδου
Υποδοµών της ΔΕΠΑ. Το Ελληνικό Δηµόσιο -που µέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ’
επέκταση της ΔΕΠΑ Υποδοµών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -που κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν
ως από κοινού πωλητές.

«Είµαι πολύ χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας
εµβληµατικής ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την
κυβέρνηση συνολικά. Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το
Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 28 Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός,
πλειοδοτικός διαγωνισµός», τόνισε ο υφυπουργός και κατέληξε:

«Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».

-
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Θεοχάρης: Στρατηγικής σηµασίας ο τουριστικός τοµέας για την προσέλκυση
επενδύσεων

«Ο τουρισµός έχει αναγνωριστεί ότι διαδραµατίζει βασικό ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και ως πηγή εσόδων από εξαγωγές», τόνισε
χαρακτηριστικά.

Τη στρατηγική σηµασία του τουριστικού τοµέα για την προσέλκυση
επενδύσεων, την τόνωση της απασχόλησης και την ενίσχυση της
περιφερειακής ανάπτυξης υπογράµµισε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης
Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό
Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

«Ο τουρισµός έχει αναγνωριστεί ότι διαδραµατίζει βασικό ρόλο στην
οικονοµική δραστηριότητα της Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων
απασχόλησης και ως πηγή εσόδων από εξαγωγές. Οι υψηλότερες
επενδύσεις θα ενισχύσουν την οικονοµική ανάπτυξη το επόµενο έτος,
καθώς η χώρα ανακάµπτει από µια δεκάχρονη κρίση χρέους», τόνισε
χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο κ. Θεοχάρης υπενθύµισε ότι ο τουριστικός τοµέας ήταν
ένα βασικό αντίβαρο που κατάφερε να µετριάσει τις αρνητικές
επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης. «Είναι ο πρωταθλητής της Ελλάδας
και ένας από τους λίγους κλάδους στην Ελλάδα, που κατάφερε να
συνεχίσει να αναπτύσσεται», σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται
σε έργα τουριστικών ακινήτων, λέγοντας ότι «η Εταιρεία Ακινήτων του
Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαµβάνει 277
τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από
την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο και από την φυσική τους
οµορφιά».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η
κυβέρνηση για τη διαµόρφωση ενός φίλο-επενδυτικού περιβάλλοντος, το
οποίο λειτουργεί ως εχέγγυο για ανθεκτικές µακροοικονοµικές και
επιχειρηµατικές επιδόσεις.

«Εκτός από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η κυβέρνησή µας
θέλει να µειώσει τους φόρους για τις επιχειρήσεις και να αυξήσει τις
κοινωνικές δαπάνες το επόµενο έτος. Οι πολιτικές που σχεδιάζουµε
ανέρχονται σε 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ και αυτό θα συµβάλει στην
τόνωση της ανάπτυξης και στην επιτάχυνση της οικονοµικής
δραστηριότητας... Το µέλλον της τουριστικής βιοµηχανίας φαίνεται
πολύ ελπιδοφόρo, αντανακλώντας τις µεγάλες δυνατότητες της
ελληνικής οικονοµίας. Η αυξανόµενη τάση του παγκόσµιου τουρισµού, σε
συνδυασµό µε το συγκριτικό πλεονέκτηµα του ελληνικού τουριστικού
προϊόντος, προσφέρει µια εξαιρετική ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη
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προϊόντος, προσφέρει µια εξαιρετική ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη
της βιοµηχανίας», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Τέλος, ο υπουργός Τουρισµού ανακοίνωσε ότι υπάρχει σχεδιασµός για
επέκταση της τουριστικής περιόδου το 2020 µέσω του ανοίγµατος σε
νέες αγορές και της στρατηγικής διείσδυσης στον τοµέα του
αγροτουρισµού.
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Τσακίρης : Η Ελλάδα θα µετατραπεί στην πιο φιλο-επενδυτική χώρα της ΕΕ
Μια πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν το µήνυµα που
εξέπεµψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους αµερικανούς επενδυτές,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

«Το µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόµαστε στην
αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το επενδυτικό
τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς», τόνισε ο κ. Τσακίρης.

Υπό αυτό το πρίσµα, ο Έλληνας υπουργός σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά
ανάπτυξης, έχοντας αφήσει πίσω της τα capital controls. Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο δείκτης
οικονοµικού κλίµατος είναι υψηλότερος από εκείνον του 2008 και ότι Ελλάδα δανείζεται µε τα χαµηλότερα
από ποτέ επιτόκια. Όπως εξήγησε, στόχος είναι να µετασχηµατιστεί το αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας µε
στόχο να γίνει πιο δυναµικό, παραγωγικό και εξωστρεφές.

Φέρνοντας ως παράδειγµα τον νέο αναπτυξιακό νόµο που υπερψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, ο κ.
Τσακίρης τόνισε ότι ο συγκεκριµένος νόµος αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να
µετατρέψει την Ελλάδα στην πιο φιλική προς τις επενδύσεις, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ο νέος, πρόσφατα ψηφισµένος αναπτυξιακός νόµος από την ελληνική Βουλή, µε τίτλο «Επενδύω στην
Ελλάδα», ανατρέπει τα υπάρχοντα δεδοµένα στον χώρο των επενδύσεων και της οικονοµίας γενικότερα,
και επιδιώκει µεταξύ άλλων, την εξάλειψη των εµποδίων σε επενδύσεις που θεωρούνται στρατηγικής
σηµασίας. Ο νόµος απλοποιεί σηµαντικά τις διαδικασίες σε θέµατα αδειοδοτικά, περιβαλλοντικά και
πολεοδοµικά, ενώ διευκολύνει την επιτυχή µετάβαση της χώρας στην ψηφιακή εποχή, τη στήριξη νεοφυών
επιχειρήσεων και την ώθηση στη δηµιουργία επιχειρηµατικών και βιοµηχανικών πάρκων», ανέφερε
χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το σηµείο, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέδειξε τον κοµβικό ρόλο που αναµένεται
να διαδραµατίσει η ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στη προσπάθεια ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας.
Όπως εξήγησε ο κ. Τσακίρης, αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης της
τράπεζας, µε απώτερο στόχο να µετατραπεί σε ένα επιπλέον «επενδυτικό και αναπτυξιακό όπλο» στη
φαρέτρα της κυβέρνησης.

Σχετικά µε τον ενεργειακό τοµέα, ο υφυπουργός περιέγραψε το νέο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το
κλίµα, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από το υπουργικό συµβούλιο. Όπως µάλιστα εξήγησε, το
συγκεκριµένο σχέδιο προβλέπει επενδύσεις ύψους 44 δισ. ευρώ µέχρι το 2030, σε ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, δίκτυα µεταφοράς και διανοµής φυσικού αερίου και σε υποδοµές για ηλεκτρικά οχήµατα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ανοιχτό κάλεσµα Μητσοτάκη σε ξένους επενδυτές για τη νέα Ελλάδα
Κάλεσµα στους επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα
Υόρκη έστειλε µέσω video ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή
οικονοµικών ευκαιριώ» είπε σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του και ζήτησε από τους επενδυτές να βάλουν
στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία, εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα
της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».
Κατά τη διάρκεια του µηνύµατός του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση ενός
προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα.
Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα,
καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις
επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.
«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.
Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.
«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.
Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».
Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Μήνυµα Κυρ. Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές: Μία νέα εποχή ευκαιριών
ανατέλλει στην Ελλάδα

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

 

Διαβάστε περισσότερα στην εφημερίδα μας στο φύλλο της Τρίτης 10  Δεκεμβρίου.

 

http://www.lamiakos-typos.gr/ellada-eidiseis/minyma-kyr-mitsotaki-se-amerikanoys-ependytes-mia-nea-epohi-eykairion-anatellei-stin


http://sofokleous10.gr/

 Publication date: 09/12/2019 20:40

 Alexa ranking (Greece): 7829

 http://sofokleous10.gr/2019/12/09/%ce%b8%cf%89%ce%bc%ce%ac%cf%82-%cf%80...

Θωµάς : Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού
ενδιαφέροντος για την ΔΕΠΑ Υποδοµών

«Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα».

Αυτό µεταξύ άλλων επεσήµανε ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς που ανακοίνωσε την έναρξη
της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link στη
Νέα Υόρκη.

Σηµειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε νωρίτερα την προκήρυξη του διαγωνισµού για το 100% της
εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που θα προκύψει από την µερική διάσπαση του κλάδου Υποδοµών της
ΔΕΠΑ.

Το Ελληνικό Δηµόσιο -που µέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ’ επέκταση της ΔΕΠΑ
Υποδοµών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -που κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν ως από κοινού
πωλητές.

«Είµαι πολύ χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας
εµβληµατικής ιδιωτικοποίησης για το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και για την κυβέρνηση
συνολικά.»

» Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις
28 Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα ‘βγαίνει στον αέρα’ ο διεθνής, ανοιχτός, πλειοδοτικός
διαγωνισµός», τόνισε ο υφυπουργός και κατέληξε:

«Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020.»

» Η προσέλκυση νέων ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε
προγραµµατική µας δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».
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Κ. Μητσοτάκης: Νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών στη χώρα

Με  βασικό µήνυµα  ότι στην Ελλάδα  ανατέλλει µία  νέα  εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε  τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link Invest
in Greece Forum» στη Νέα  Υόρκη να  βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία , εξετάζοντας «τις
ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα  της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
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επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

“Η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία χωρίς κενές υποσχέσεις”

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Μήνυµα Μητσοτάκη προς Αµερικανούς επενδυτές: Μία νέα εποχή ευκαιριών
ανατέλλει στην Ελλάδα

Οικονοµία

09 Δεκεµβρίου 2019

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum» ως µία
πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα.
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Επενδυτικό κάλεσµα Μητσοτάκη: Η κατάλληλη στιγµή για επενδύσεις είναι
τώρα

Οικονοµία

09 Δεκεµβρίου 2019

Για δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας έκανε λόγο ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη, εξηγώντας ότι «η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού
σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη
χώρα».«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο
υπουργός Οικονοµικών. Ειδικότερα, για το οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών ως εξής: «Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά Επιτευχθήκαν οι
δηµοσιονοµικοί στόχοι Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital
Controls Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας Προχώρησε µια συστηµατική
λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς των τραπεζών.
Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου
του ΔΝΤ Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική
αγορά τυχερών παιχνιδιών Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την
οικονοµική ανάπτυξη». Εκτιµώντας ότι «τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά», ο
υπουργός Οικονοµικών υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι
αξιολόγησης είναι πλέον αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας». «Αυτή η αισιοδοξία»,
κατά τον ίδιο, «αντανακλάται: Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης Στην επιτυχή έκδοση κρατικών
οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη
Εµπιστοσύνης Καταναλωτή». «Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία
δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός. Τα Επόµενα Βήµατα
Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο κ. Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, τα οποία, κατά τον ίδιο, είναι: Η επιτυχία
των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης
Περιουσιακών Στοιχείων Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
Μητσοτάκης: Οι επενδυτές να βάλουν στην «ατζέντα» τους την Ελλάδα Με βασικό µήνυµα ότι στην
Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε
τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα
Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία, εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που
εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα». Κατά τη διάρκεια
βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε, σύµφωνα µε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην
ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας
του επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική
συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής
κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα. «Κατά τα χρόνια της
οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που εµποδίζουν τις επενδύσεις
και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το σηµερινό επιχειρηµατικό
κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες επενδύσεις. Η εξέλιξη
αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά έγκρισης για τις
πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Σε αυτό το σηµείο,
τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη µεταρρυθµιστική εντολή
που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται, διαθέτουν την απαραίτητη
δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει την ιδιοκτησία αυτών των
µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός της. «Σε αντίθεση µε αυτό
που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία χωρίς να δώσει κενές
υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού, επικεντρώθηκε στο να
παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα µεταµόρφωναν την ελληνική
οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της λαϊκής ψήφου και µία σαφή
πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η
αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που παρατηρούνται στη παγκόσµια
οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και το κλίµα της αγοράς, τα οποία
έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο
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υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το κλίµα της αγοράς βρίσκεται
κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007». Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το
«Annual Capital Link Invest in Greece Forum» ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική
κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις
επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.Capital
LinkΕπενδύσειςΥΠΟΙΚΧρήστος Σταϊκούρας Κυριάκος Μητσοτάκης
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Κυβέρνηση: Νέο προσκλητήριο για αµερικανικές επενδύσεις
Οικονοµία

09 Δεκεµβρίου 2019

Κάλεσµα σε Αµερικανούς επενδυτές να έρθουν στη χώρα καθώς «ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών
ευκαιριών» απηύθυνε ο πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης. Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής
οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρ. Σταϊκούρας στους επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o
«Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη.
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Χ. Θεοχάρης: Στρατηγικής σηµασίας ο τουρισµός για την προσέλκυση
επενδύσεων

Τη στρατηγική σηµασία του τουριστικού τοµέα για την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης υπογράµµισε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης
Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοχάρης «Ο τουρισµός έχει αναγνωριστεί ότι διαδραµατίζει βασικό
ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα της Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και ως πηγή
εσόδων από εξαγωγές. Οι υψηλότερες επενδύσεις θα ενισχύσουν την οικονοµική ανάπτυξη το επόµενο
έτος, καθώς η χώρα ανακάµπτει από µια δεκάχρονη κρίση χρέους».

Εν συνεχεία, ο υπουργός Τουρισµού υπενθύµισε ότι ο τουριστικός τοµέας ήταν ένα βασικό αντίβαρο που
κατάφερε να µετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης. «Είναι ο πρωταθλητής της
Ελλάδας και ένας από τους λίγους κλάδους στην Ελλάδα, που κατάφερε να συνεχίσει να αναπτύσσεται»
ανέφερε ο κ. Θεοχάρης.

Επίσης, αναφέρθηκε στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε έργα τουριστικών ακινήτων,
λέγοντας ότι «η Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαµβάνει
277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική
τους αξία όσο και από την φυσική τους οµορφιά».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για τη διαµόρφωση ενός
φίλο-επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο λειτουργεί ως εχέγγυο για ανθεκτικές µακροοικονοµικές και
επιχειρηµατικές επιδόσεις.

«Εκτός από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η κυβέρνησή µας θέλει να µειώσει τους φόρους για τις
επιχειρήσεις και να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες το επόµενο έτος. Οι πολιτικές που σχεδιάζουµε
ανέρχονται σε 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ και αυτό θα συµβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης και στην
επιτάχυνση της οικονοµικής δραστηριότητας… Το µέλλον της τουριστικής βιοµηχανίας φαίνεται πολύ
ελπιδοφόρo, αντανακλώντας τις µεγάλες δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας. Η αυξανόµενη τάση του
παγκόσµιου τουρισµού, σε συνδυασµό µε το συγκριτικό πλεονέκτηµα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος,
προσφέρει µια εξαιρετική ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη της βιοµηχανίας», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Καταληκτικά, ο υπουργός Τουρισµού ανακοίνωσε ότι υπάρχει σχεδιασµός για επέκταση της τουριστικής
περιόδου το 2020 µέσω του ανοίγµατος και σε νέες αγορές και της στρατηγικής διείσδυσης στον τοµέα
του αγροτουρισµού.
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Γεράσιµος Θωµάς: Προσβλέπουµε σε σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον για τη
ΔΕΠΑ Υποδοµών

NewsRoom

Στη γραµµή της αφετηρίας εισέρχεται η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, µε τη δηµοσίευση σήµερα από το
ΤΑΙΠΕΔ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 100% της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που
θα προκύψει από την µερική διάσπαση του κλάδου Υποδοµών της ΔΕΠΑ. Το Ελληνικό Δηµόσιο –που µέσω
του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ’ επέκταση της ΔΕΠΑ Υποδοµών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -
που  κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν ως από κοινού πωλητές.

Ο υφυπουργός Ενέργειας κ. Γεράσιµος Θωµάς –που ανακοίνωσε την έναρξη της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ
από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link- δήλωσε σχετικά: «Είµαι πολύ
χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας εµβληµατικής
ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση συνολικά.

Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ Έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα.

Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».
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Χάρης Θεοχάρης: Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Οµιλία του υπουργού Τουρισµού κ.
Χάρη Θεοχάρη στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum στη Νέα Υόρκη

Χάρης Θεοχάρης: Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα.

 

 

 

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις
προοπτικές του ελληνικού τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο
21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε εκπροσώπους επενδυτικών
κεφαλαίων, ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης.

Ο Υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που
συµµετέχουν στο Capital Link Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να
επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα.

«Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει
και όπως επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που
λειτουργούν προς όφελος της εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ.
Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως «το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο.
Αντανακλά όχι µόνο τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την
προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν

http://atticanews.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=78200&catid=69&Itemid=82


http://atticanews.gr/

 Publication date: 09/12/2019 20:27

 Alexa ranking (Greece): 2173

 http://atticanews.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=78200&catid...

επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε επενδυτές φιλικό
επιχειρηµατικό περιβάλλον». «Και αυτό για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο», συµπλήρωσε ο Υπουργός Τουρισµού.

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε:
«Ο τουρισµός, όπως επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει
καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων
απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας και
στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να
ενισχύσει περαιτέρω».

Ο υπουργός Τουρισµού  αναφέρθηκε στα 14 έργα  που βρίσκονται σε εξέλιξη  στο
πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα  και
τα οποία στοχεύουν σε κύριους προορισµούς. 12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί
στη διαδικασία Fast-Track ενώ η  Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα
χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την
Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο
και από την φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική
για εµπορική χρήση, 7 Μαρίνες, 31 εµβληµατικά ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις
ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων και  τις ιαµατικές πηγές Καϊάφα.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο Υπουργός Τουρισµού
σηµείωσε: «Για το 2020 σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ
στοχεύουµε στην ανάδειξη της ποιοτικής υπεροχής του εγχώριου τουριστικού
προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα νέων αγορών, στην
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ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών
µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό,
αναρριχητικό τουρισµό και τουρισµό ευεξίας».
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Θωµάς: Αναµένουµε σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον για την ΔΕΠΑ
Υποδοµών

«Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα  της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία . Ένα επενδυτικό
πρόγραµµα που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές
επιλογές στους καταναλωτές σε όλη τη χώρα». Αυτό µεταξύ άλλων επεσήµανε ο υφυπουργός Ενέργειας
Γεράσιµος Θωµάς που ανακοίνωσε την έναρξη της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ από το βήµα του
επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Σηµειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε νωρίτερα την προκήρυξη του διαγωνισµού για το 100% της
εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που θα προκύψει από την µερική διάσπαση του κλάδου Υποδοµών της
ΔΕΠΑ. Το Ελληνικό Δηµόσιο -που µέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ' επέκταση της ΔΕΠΑ
Υποδοµών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -που κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν ως από κοινού
πωλητές.

«Είµαι πολύ χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας
εµβληµατικής ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση
συνολικά. Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο στις 28 Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός,
πλειοδοτικός διαγωνισµός», τόνισε ο υφυπουργός και κατέληξε:

«Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».
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Capital Link: Ελληνικό προσκλητήριο για επενδύσεις στη Νέα Υόρκη,
πρωτοφανής προσέλευση επενδυτών

Το οικονοµικό επιτελείο και οι επικεφαλής τραπεζών και εταιριών παρουσιάζουν το ελληνικό στόρι σήµερα
και αύριο στη Νέα Υόρκη - στην ετήσια συνάντηση της οικονοµικής και πολιτικής ηγεσίας της Ελλάδας µε
την ελίτ των επενδυτών των ΗΠΑ

Είναι η µέρα της Ελλάδας στην επενδυτική πρωτεύουσα του πλανήτη.

Το συνέδριο Capital Link aποτελεί το πιο σηµαντικό οικονοµικό γεγονός ελληνικού ενδιαφέροντος στη Νέα
Υόρκη – µια ευκαιρία για απευθείας επαφές υπουργών και επικεφαλής τραπεζών και εταιριών µε τους
ισχυρότερους επενδυτές. Ταυτόχρονα αποτελεί και µια αφορµή για σηµαντικές ανακοινώσεις σε ένα
στοχευµένο κοινό, όπως ήταν η επίσηµη ανακοίνωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση της
ΔΕΠΑ Υποδοµών από τον Χρήστο Σταϊκούρα. Η ΔΕΠΑ Υποδοµών προκύψει από την µερική διάσπαση του
κλάδου υποδοµών της σηµερινής ΔΕΠΑ.

Η προσέλευση στο συνέδριο Capital Link – Invest in Greece Forum που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το
1999 στη Νέα Υόρκη ήταν εντυπωσιακή. Ξεπέρασε τα χίλια άτοµα, και σύµφωνα µε πληροφορίες του ΝΜ το
ελληνοαµερικανικό κοµµάτι του κοινού που έδινε το χρώµα τις τελευταίες χρονιές, φέτος ήταν…
µειοψηφία: Στο συνέδριο έσπευσαν διεθνείς επενδυτές καθώς και µεγάλα ονόµατα όπως ο Τζον Πόλσον.

Ο επενδυτής Τζων Πόλσον µε τον Υπουργό Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον Γεράσιµο
Θωµά, υφυπουργό περιβάλλοντος και ενέργειας

Στο συνέδριο συµµετέχουν στελέχη από τους µεγαλύτερους παγκόσµιους επενδυτικούς οίκους όπως της
Athanor Capital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Asset management, Consilience Capital,
Eaton Vance, Fir Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm, Morgan Stanley, MSK Capital Partners,
Nomura, Third Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead, Stonehill, Olympus Peak, Citi, Aberdeen,
Helm, East Rock, Centerbridge, Beachpoint, Weterwheel

 

Η εκδήλωση ξεκίνησε µε προβολή µηνύµατος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Αναφέρθηκε στο σχεδιασµό της κυβέρνησης και έδωσε έµφαση στα πρώτα επιτεύγµατα – συγκεκριµένα,
στη φορολογία και την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες κατάλαβαν ότι οι πολιτικές που εµποδίζουν
τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το σηµερινό
επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις» είπε ο πρωθυπουργός. «Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η
σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες
στο εκλογικό Σώµα. Αντίθετα, εστίασε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων που θα µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο».

Στο βήµα ανέβηκε στη συνέχεια ο Χρήστος Σταϊκούρας. Είπε ότι τα πράγµατα έχουν βελτιωθεί τόσο
πολύ στην Ελλάδα που ο ΟΔΔΗΧ κατάφερε να εκδώσει έντοκα γραµµάτια µε αρνητικό επιτόκιο για έξι
µήνες. Αναφερόµενος στις προκλήσεις για το µέλλον είπε ότι οι οικονοµία χρειάζεται βελτίωση στην
προσφορά – ενώ προτεραιότητα είναι η κάλυψη του παραγωγικού κενού της Ελληνικής οικονοµίας, η
βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της. Αυτό απαιτεί µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, είπε, και η
κυβέρνηση είναι έτοιµη να την οικειοποιηθεί προκειµένου να πετύχει το στόχο της αποκατάστασης της
οικονοµικής κανονικότητας στη χώρας.

Ο υπουργός οικονοµικών επανέλαβε τέλος τις εκτιµήσεις για 2,8% ανάπτυξη το 2020 και για πλεόνασµα
3,5% για το 2019 και το 2020.
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Στο βήµα ο επικεφαλής οικονοµολόγος της Goldman Sachs, Γιαν Χάτζιους

«Το πρώην µαύρο πρόβατο της Ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα από την κρίση χώρα η οποία έχει
χάσει το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία δεκαετία, µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο
hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες
παγκοσµίως» δήλωσε µε τη σειρά του ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

Αφού έκανε µια αναφορά στα πεπραγµένα της κυβέρνησης είπε πως η Ελλάδα πλέον προσφέρει σηµαντικά
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στους διεθνείς επενδυτές: «Η αγορά ακινήτων, ο τουρισµός, η ενέργεια, τα
logistics, οι υποδοµές, η βιοτεχνολογία, η φαρµακοβιοµηχανία, τα ΙΤ, τα R&D, τα τρόφιµα, ακόµη και η
βαριά βιοµηχανία είναι πολλά υποσχόµενοι τοµείς της ελληνικής οικονοµίας. Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς
τους Αµερικανούς επενδυτές, µέσω του 21ου Ετήσιου Φόρουµ της Capital Link, είναι το εξής: τώρα είναι η
ώρα να επενδύσουν στην Ελλάδα» κατέληξε ο υπουργός.

 

Ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, αναφέρθηκε στα 14 έργα  που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο
της πράσινης ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα  και τα οποία στοχεύουν σε
κύριους προορισµούς. Από αυτά, 12 τουριστικά  έργα  έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track
ενώ η Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει
277 τουριστικά  ακίνητα  σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και
πολιτιστική τους αξία όσο και από την φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα  οικόπεδα
στην Αττική για εµπορική χρήση, 7 Μαρίνες, 31 εµβληµατικά  ξενοδοχεία  «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις
ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων και  τις ιαµατικές πηγές Καϊάφα.

«Για το 2020 σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της
ποιοτικής υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο
άνοιγµα νέων αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των
εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό
τουρισµό και τουρισµό ευεξίας».

O Υφυπουργός Οικονοµικών, κ. Γιώργος Ζαββός αναφέρθηκε στο νέο σχέδιο Ηρακλής το οποίο, είπε,
αποτελεί µια καινοτόµο και συστηµική λύση η οποία µέσω της χρήσης κρατικών εγγυήσεων θα βοηθήσει
τις ελληνικές τράπεζες να  µειώσουν το βουνό των κόκκινων δανείων κατά  40%, να αυξήσουν την
κεφαλαιακή τους βάση και να βελτιώσουν την κερδοφορία τους.

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι «το σχέδιο Ηρακλής προσφέρει ένα ελκυστικό οµόλογο υψηλών αποδόσεων σε ένα
περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων και αποδόσεων. Η αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να
προχωρήσει σε διαρθρωτικές και φορολογικές µεταρρυθµίσεις και στην επανεκκίνηση του ελληνικού
τραπεζικού συστήµατος και του χρηµατιστηρίου σηµατοδοτεί µια νέα εποχή ανάπτυξης, προσφέροντας
νέες ευκαιρίες τους επενδυτές».

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων,  Γιάννης Τσακίρης, µεταξύ άλλων τόνισε ότι η Ελλάδα αναδύεται
από τη δεκαετή οικονοµική και κοινωνική κρίση ακόµη πιο δυνατή οικονοµικά και πιο ώριµη. Η ελληνική
οικονοµία αλλάζει µε γρήγορους ρυθµούς το αναπτυξιακό της µοντέλο και από ένα αµυντικό και
εσωστρεφές περνάει σε ένα δυναµικό, παραγωγικό και εξωστρεφές. Το µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες
αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: βρισκόµαστε στην αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η
Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα
εγχώρια κεφάλαια. Είµαι πεπεισµένος πως το 2020 θα είναι µία πραγµατικά καινούργια χρονιά για τη χώρα,
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ενώ και τα χρόνια που έρχονται θα είναι πολύ διαφορετικά από όσα ζήσαµε έως σήµερα.

Σηµαντικές κατ’ιδίαν επαφές µεταξύ κυβερνητικών στελεχών και εκπροσώπων ελληνικών επιχειρήσεων µε
επενδυτές θα ακολουθήσουν και αύριο. Σε αυτές οι Έλληνες θα γνωστοποιήσουν τα επενδυτικά τους
προγράµµατα αλλά και τις εκδόσεις οµολόγων στις οποίες θα προχωρήσουν, σε µια προσπάθεια να
προσελκύσουν ενδιαφεροµένους.

Αυτές οι συναντήσεις έχουν ιδιαίτερη σηµασία καθώς θα καθορίσουν τη ροή επενδύσεων στην Ελλάδα το
2020, και έµµεσα την επιστροφή της αξιολόγησης της χώρας σε επενδυτική βαθµίδα.
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Θεοχάρης: Στρατηγικής σηµασίας ο τουριστικός τοµέας για την προσέλκυση
επενδύσεων

Τη στρατηγική σηµασία του τουριστικού τοµέα για την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης υπογράµµισε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης
Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.

«Ο τουρισµός έχει αναγνωριστεί ότι διαδραµατίζει βασικό ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και ως πηγή εσόδων από εξαγωγές. Οι υψηλότερες
επενδύσεις θα ενισχύσουν την οικονοµική ανάπτυξη το επόµενο έτος, καθώς η χώρα ανακάµπτει από µια
δεκάχρονη κρίση χρέους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο κ. Θεοχάρης υπενθύµισε ότι ο τουριστικός τοµέας ήταν ένα βασικό αντίβαρο που
κατάφερε να µετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης. «Είναι ο πρωταθλητής της
Ελλάδας και ένας από τους λίγους κλάδους στην Ελλάδα, που κατάφερε να συνεχίσει να αναπτύσσεται»,
σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε έργα τουριστικών ακινήτων,
λέγοντας ότι «η Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαµβάνει
277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική
τους αξία όσο και από την φυσική τους οµορφιά».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για τη διαµόρφωση ενός
φίλο-επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο λειτουργεί ως εχέγγυο για ανθεκτικές µακροοικονοµικές και
επιχειρηµατικές επιδόσεις.

«Εκτός από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η κυβέρνησή µας θέλει να µειώσει τους φόρους για τις
επιχειρήσεις και να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες το επόµενο έτος. Οι πολιτικές που σχεδιάζουµε
ανέρχονται σε 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ και αυτό θα συµβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης και στην
επιτάχυνση της οικονοµικής δραστηριότητας… Το µέλλον της τουριστικής βιοµηχανίας φαίνεται πολύ
ελπιδοφόρo, αντανακλώντας τις µεγάλες δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας. Η αυξανόµενη τάση του
παγκόσµιου τουρισµού, σε συνδυασµό µε το συγκριτικό πλεονέκτηµα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος,
προσφέρει µια εξαιρετική ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη της βιοµηχανίας», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Τέλος, ο υπουργός Τουρισµού ανακοίνωσε ότι υπάρχει σχεδιασµός για επέκταση της τουριστικής περιόδου
το 2020 µέσω του ανοίγµατος σε νέες αγορές και της στρατηγικής διείσδυσης στον τοµέα του
αγροτουρισµού.
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Θωµάς: Προσβλέπουµε σε σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον για τη ΔΕΠΑ
Υποδοµών

«Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών» επεσήµανε από τη Νέα Υόρκη ο υφυπουργός Ενέργειας.

Για το διαγωνισµό που θα τρέξει σε δύο φάσεις για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδοµών αναφέρθηκε
ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in
Greece της Capital Link στη Νέα  Υόρκη.

«Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ έσοδο που καλείται να
υλοποιήσει επενδυτικό πρόγραµµα  της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα
επενδυτικό πρόγραµµα που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει
ενεργειακές επιλογές στους καταναλωτές σε όλη τη χώρα».

Αυτό µεταξύ άλλων επεσήµανε ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς που ανακοίνωσε την έναρξη
της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ από το βήµα τη Νέα Υόρκη. Σηµειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε
νωρίτερα την προκήρυξη του διαγωνισµού για το 100% της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που θα
προκύψει από την µερική διάσπαση του κλάδου Υποδοµών της ΔΕΠΑ. Το Ελληνικό Δηµόσιο -που µέσω του
ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ' επέκταση της ΔΕΠΑ Υποδοµών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -που
κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν ως από κοινού πωλητές.

«Είµαι πολύ χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση
µιας εµβληµατικής ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την
κυβέρνηση συνολικά. Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το
Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 28 Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός,
πλειοδοτικός διαγωνισµός», τόνισε ο υφυπουργός και κατέληξε:

«Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα»
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Χ. Θεοχάρης: Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα

Την 10η Φεβρουαρίου 2019 η AcroBase έγινε 31 χρόνων! Χρόνια
Πολλά AcroBase!

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης.

Περισσότερα στην Ναυτεµπορική...
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Θωµάς : Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού
ενδιαφέροντος για την ΔΕΠΑ Υποδοµών

«Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα».

Αυτό µεταξύ άλλων επεσήµανε ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς που ανακοίνωσε την έναρξη
της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link στη
Νέα Υόρκη.

Σηµειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε νωρίτερα την προκήρυξη του διαγωνισµού για το 100% της
εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που θα προκύψει από την µερική διάσπαση του κλάδου Υποδοµών της
ΔΕΠΑ.

Το Ελληνικό Δηµόσιο -που µέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ’ επέκταση της ΔΕΠΑ
Υποδοµών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -που κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν ως από κοινού
πωλητές.

«Είµαι πολύ χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας
εµβληµατικής ιδιωτικοποίησης για το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και για την κυβέρνηση
συνολικά.»

» Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις
28 Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα ‘βγαίνει στον αέρα’ ο διεθνής, ανοιχτός, πλειοδοτικός
διαγωνισµός», τόνισε ο υφυπουργός και κατέληξε:

«Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020.»

» Η προσέλκυση νέων ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε
προγραµµατική µας δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».
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Capital Link: Η Ελλάδα επανέρχεται με επενδύσεις (βίντεο & φωτογραφίες)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Capital Link Forum- Χ.Θεοχάρης : Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης. 
Ο Υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link
Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που
υπάρχουν στην Ελλάδα.
«Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.
Ανέφερε δε πως «το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι µόνο
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η
οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε
επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον». «Και αυτό για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο», συµπλήρωσε ο Υπουργός Τουρισµού.
Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω».
Ο υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στα 14 έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. 12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track ενώ η Εταιρεία Ακινήτων
του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά ακίνητα
σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο και από την
φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση, 7 Μαρίνες,
31 εµβληµατικά ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων και τις
ιαµατικές πηγές Καϊάφα.
Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο Υπουργός Τουρισµού σηµείωσε: «Για το 2020
σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της ποιοτικής
υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα νέων
αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών
µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό τουρισµό και
τουρισµό ευεξίας».
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Θωµάς : Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού
ενδιαφέροντος για την ΔΕΠΑ Υποδοµών

«Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα».

Αυτό µεταξύ άλλων επεσήµανε ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς που ανακοίνωσε την έναρξη
της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link στη
Νέα Υόρκη.

Σηµειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε νωρίτερα την προκήρυξη του διαγωνισµού για το 100% της
εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που θα προκύψει από την µερική διάσπαση του κλάδου Υποδοµών της
ΔΕΠΑ.

Το Ελληνικό Δηµόσιο -που µέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ’ επέκταση της ΔΕΠΑ
Υποδοµών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -που κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν ως από κοινού
πωλητές.

«Εµβληµατική ιδιωτικοποίηση»

«Είµαι πολύ χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας
εµβληµατικής ιδιωτικοποίησης για το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και για την κυβέρνηση
συνολικά.»

» Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις
28 Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα ‘βγαίνει στον αέρα’ ο διεθνής, ανοιχτός, πλειοδοτικός
διαγωνισµός», τόνισε ο υφυπουργός και κατέληξε:

«Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020.»

» Η προσέλκυση νέων ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε
προγραµµατική µας δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».
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Χ. Θεοχάρης: Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης.

Ο υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν
στο Capital Link Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές
ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα.

«Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως «το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι µόνο
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η
οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε
επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Και αυτό για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο».

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω».

Ο υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στα 14 έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα  και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. 12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track ενώ η Εταιρεία Ακινήτων
του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά ακίνητα
σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο και από την
φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση, 7 Μαρίνες,
31 εµβληµατικά ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων και  τις
ιαµατικές πηγές Καϊάφα.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο Υπουργός Τουρισµού σηµείωσε: «Για το 2020
σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της ποιοτικής
υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα νέων
αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών
µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό τουρισµό και
τουρισµό ευεξίας».
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Θεοχάρης: Στρατηγικής σηµασίας ο τουριστικός τοµέας
Τη στρατηγική σηµασία του τουριστικού τοµέα για την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης υπογράµµισε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης
Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.

«Ο τουρισµός έχει αναγνωριστεί ότι διαδραµατίζει βασικό ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και ως πηγή εσόδων από εξαγωγές. Οι υψηλότερες
επενδύσεις θα ενισχύσουν την οικονοµική ανάπτυξη το επόµενο έτος, καθώς η χώρα ανακάµπτει από µια
δεκάχρονη κρίση χρέους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο κ. Θεοχάρης υπενθύµισε ότι ο τουριστικός τοµέας ήταν ένα βασικό αντίβαρο που
κατάφερε να µετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης. «Είναι ο πρωταθλητής της
Ελλάδας και ένας από τους λίγους κλάδους στην Ελλάδα, που κατάφερε να συνεχίσει να αναπτύσσεται»,
σηµείωσε χαρακτηριστικά.
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Γ. Θωµάς: Προσβλέπουµε σε µέγαλο επενδυτικό ενδιαφέρον για την ΔΕΠΑ
Υποδοµών

Την προσδοκία της κυβέρνησης για εκδήλωση µεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος σχετικά µε την ΔΕΠΑ
Υποδοµών εξέφρασε ο υφυπουργός Ενέργειας, Γεράσιµος Θωµάς από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου
Invest in Greece της Capital Link στη Νέα Υόρκη. 

«Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα» ανέφερε ο κ. Θωµάς.

Σηµειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε νωρίτερα την προκήρυξη του διαγωνισµού για το 100% της
εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που θα προκύψει από την µερική διάσπαση του κλάδου Υποδοµών της
ΔΕΠΑ.

«Είµαι πολύ χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας
εµβληµατικής ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση
συνολικά. Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο στις 28 Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός,
πλειοδοτικός διαγωνισµός», τόνισε ο υφυπουργός Ενέργειας.

«Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα», πρόσθεσε ο κ. Θωµάς.
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H Eλλάδα γυρίζει σελίδα
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο  21ο Capital Link  Forum απευθυνόµενος σε εκπροσώπους
επενδυτικών κεφαλαίων, ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης.

Ο Υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν
στο Capital Link Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές
ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα.

«Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως «το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι µόνο
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η
οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε
επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον». «Και αυτό για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο», συµπλήρωσε ο Υπουργός Τουρισµού.

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω».

Ο υπουργός Τουρισµού  αναφέρθηκε στα 14 έργα  που βρίσκονται σε εξέλιξη  στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα  και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. 12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track ενώ η  Εταιρεία
Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά
ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο
και από την φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση,
7 Μαρίνες, 31 εµβληµατικά ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων
και  τις ιαµατικές πηγές Καϊάφα.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο Υπουργός Τουρισµού σηµείωσε: «Για το 2020
σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της ποιοτικής
υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα νέων
αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών
µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό τουρισµό και
τουρισµό ευεξίας».
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Θεοχάρης: Στρατηγικής σηµασίας ο τουριστικός τοµέας για την προσέλκυση
επενδύσεων

Τη στρατηγική σηµασία του τουριστικού τοµέα για την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης υπογράµµισε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης
Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.

«Ο τουρισµός έχει αναγνωριστεί ότι διαδραµατίζει βασικό ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και ως πηγή εσόδων από εξαγωγές. Οι υψηλότερες
επενδύσεις θα ενισχύσουν την οικονοµική ανάπτυξη το επόµενο έτος, καθώς η χώρα ανακάµπτει από µια
δεκάχρονη κρίση χρέους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο κ. Θεοχάρης υπενθύµισε ότι ο τουριστικός τοµέας ήταν ένα βασικό αντίβαρο που
κατάφερε να µετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης. «Είναι ο πρωταθλητής της
Ελλάδας και ένας από τους λίγους κλάδους στην Ελλάδα, που κατάφερε να συνεχίσει να αναπτύσσεται»,
σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε έργα τουριστικών ακινήτων,
λέγοντας ότι «η Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαµβάνει
277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική
τους αξία όσο και από την φυσική τους οµορφιά».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για τη διαµόρφωση ενός
φίλο-επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο λειτουργεί ως εχέγγυο για ανθεκτικές µακροοικονοµικές και
επιχειρηµατικές επιδόσεις.

«Εκτός από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η κυβέρνησή µας θέλει να µειώσει τους φόρους για τις
επιχειρήσεις και να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες το επόµενο έτος. Οι πολιτικές που σχεδιάζουµε
ανέρχονται σε 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ και αυτό θα συµβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης και στην
επιτάχυνση της οικονοµικής δραστηριότητας…

Το µέλλον της τουριστικής βιοµηχανίας φαίνεται πολύ ελπιδοφόρo, αντανακλώντας τις µεγάλες
δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας. Η αυξανόµενη τάση του παγκόσµιου τουρισµού, σε συνδυασµό µε
το συγκριτικό πλεονέκτηµα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, προσφέρει µια εξαιρετική ευκαιρία για
περαιτέρω ανάπτυξη της βιοµηχανίας», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Τέλος, ο υπουργός Τουρισµού ανακοίνωσε ότι υπάρχει σχεδιασµός για επέκταση της τουριστικής περιόδου
το 2020 µέσω του ανοίγµατος σε νέες αγορές και της στρατηγικής διείσδυσης στον τοµέα του
αγροτουρισµού.

ΑΠΕ-ΜΠΕ, Π. Κασφίκης
Ουάσινγκτον , ΗΠΑ

 

Σταϊκούρας σε Αµερικανούς Επενδυτές: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία
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Θωµάς: Αναµένουµε σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών

"Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα".

Αυτό µεταξύ άλλων επεσήµανε ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς που ανακοίνωσε την έναρξη
της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link στη
Νέα Υόρκη. 

Σηµειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε νωρίτερα την προκήρυξη του διαγωνισµού για το 100% της
εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που θα προκύψει από την µερική διάσπαση του κλάδου Υποδοµών της
ΔΕΠΑ. Το Ελληνικό Δηµόσιο -που µέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ' επέκταση της ΔΕΠΑ
Υποδοµών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -που κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν ως από κοινού
πωλητές.

«Είµαι πολύ χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας
εµβληµατικής ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση
συνολικά. Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο στις 28 Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός,
πλειοδοτικός διαγωνισµός», τόνισε ο υφυπουργός και κατέληξε:

«Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».

#ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ #ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
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Θεοχάρης: «Στρατηγικής σηµασίας ο τουριστικός τοµέας για την προσέλκυση
επενδύσεων»

Μιλώντας στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital
Link στη Νέα Υόρκη
Τη στρατηγική σηµασία του τουριστικού τοµέα για την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης υπογράµµισε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης
Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.

«Ο τουρισµός έχει αναγνωριστεί ότι διαδραµατίζει βασικό ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και ως πηγή εσόδων από εξαγωγές. Οι υψηλότερες
επενδύσεις θα ενισχύσουν την οικονοµική ανάπτυξη το επόµενο έτος, καθώς η χώρα ανακάµπτει από µια
δεκάχρονη κρίση χρέους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο κ. Θεοχάρης υπενθύµισε ότι ο τουριστικός τοµέας ήταν ένα βασικό αντίβαρο που
κατάφερε να µετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης. «Είναι ο πρωταθλητής της
Ελλάδας και ένας από τους λίγους κλάδους στην Ελλάδα, που κατάφερε να συνεχίσει να αναπτύσσεται»,
σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε έργα τουριστικών ακινήτων,
λέγοντας ότι «η Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαµβάνει
277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική
τους αξία όσο και από την φυσική τους οµορφιά».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για τη διαµόρφωση ενός
φίλο-επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο λειτουργεί ως εχέγγυο για ανθεκτικές µακροοικονοµικές και
επιχειρηµατικές επιδόσεις.

«Εκτός από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η κυβέρνησή µας θέλει να µειώσει τους φόρους για τις
επιχειρήσεις και να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες το επόµενο έτος. Οι πολιτικές που σχεδιάζουµε
ανέρχονται σε 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ και αυτό θα συµβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης και στην
επιτάχυνση της οικονοµικής δραστηριότητας…

Το µέλλον της τουριστικής βιοµηχανίας φαίνεται πολύ ελπιδοφόρο, αντανακλώντας τις µεγάλες
δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας. Η αυξανόµενη τάση του παγκόσµιου τουρισµού, σε συνδυασµό µε
το συγκριτικό πλεονέκτηµα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, προσφέρει µια εξαιρετική ευκαιρία για
περαιτέρω ανάπτυξη της βιοµηχανίας», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Τέλος, ο υπουργός Τουρισµού ανακοίνωσε ότι υπάρχει σχεδιασµός για επέκταση της τουριστικής περιόδου
το 2020 µέσω του ανοίγµατος σε νέες αγορές και της στρατηγικής διείσδυσης στον τοµέα του
αγροτουρισµού.

Συνάντηση του Υπουργού µε τον Εµπορικό Σύλλογο Αθηνών

Δράσεις για την αύξηση της κατανάλωσης από ξένους επισκέπτες της Αθήνας, µε ταυτόχρονη προώθηση
ελληνικών προϊόντων µοναδικής προστιθέµενης αξίας, ζήτησε η διοίκηση του Εµπορικού Συλλόγου Αθηνών
σε συνάντηση που είχε µε τον υπουργό Τουρισµού, Χάρη Θεοχάρη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος του Ε.Σ.Α Σταύρος Καφούνης, κατέθεσε στον υπουργό
πλήρη µελέτη, που αφορά την Αθήνα ως τουριστικό προορισµό, όπου καταγράφονται όλες οι θέσεις και οι
προτάσεις του εµπορικού κόσµου.

Επιπροσθέτως, η επιτροπή Τουρισµού του Ε.Σ.Α, εστίασε στην ανάγκη αναβάθµισης του τουριστικού
προϊόντος της Αθήνας και στο ρόλο του υπουργείου Τουρισµού στη συνεργασία µε την τοπική
Αυτοδιοίκηση Α’ & Β’ βαθµού, µε σκοπό τη βελτίωση των υποδοµών της πόλης.

Τέλος, από τον υπουργό Τουρισµού ζητήθηκε να θεσµοθετηθεί αυστηρότερο νοµικό πλαίσιο για την «άγρα
πελατών» και τις «κατευθυνόµενες αγορές» και να γίνουν συντονισµένες ενέργειες για την ενίσχυση του
ρόλου της Τουριστικής Αστυνοµίας στην Αθήνα.
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Χ. Θεοχάρης: Στρατηγικής σηµασίας ο τουριστικός τοµέας για την προσέλκυση
επενδύσεων

Τη στρατηγική σηµασία του τουριστικού τοµέα για την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης υπογράµµισε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης
Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.

21st Annual Capital Link, «Tourism - Investment and Business Opportunities»:
Ο τουρισµός, όπως επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά
στο Ακαθάριστο Προϊόν της Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή
συναλλάγµατος, pic.twitter.com/HVIbGeJjXr

- Harry Theoharis (@htheoharis) December 9, 2019

«Ο τουρισµός έχει αναγνωριστεί ότι διαδραµατίζει βασικό ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και ως πηγή εσόδων από εξαγωγές. Οι υψηλότερες
επενδύσεις θα ενισχύσουν την οικονοµική ανάπτυξη το επόµενο έτος, καθώς η χώρα ανακάµπτει από µια
δεκάχρονη κρίση χρέους», τόνισε χαρακτηριστικά.

στη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία
που επιβεβαιώνουν ότι ο τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική
Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω.

- Harry Theoharis (@htheoharis) December 9, 2019

Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς
όφελος της εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν. Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα.

- Harry Theoharis (@htheoharis) December 9, 2019

Συνεχίζοντας, ο κ. Θεοχάρης υπενθύµισε ότι ο τουριστικός τοµέας ήταν ένα βασικό αντίβαρο που
κατάφερε να µετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης. «Είναι ο πρωταθλητής της
Ελλάδας και ένας από τους λίγους κλάδους στην Ελλάδα, που κατάφερε να συνεχίσει να αναπτύσσεται»,
σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε έργα τουριστικών ακινήτων,
λέγοντας ότι «η Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαµβάνει
277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική
τους αξία όσο και από την φυσική τους οµορφιά».
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Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για τη διαµόρφωση ενός
φίλο-επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο λειτουργεί ως εχέγγυο για ανθεκτικές µακροοικονοµικές και
επιχειρηµατικές επιδόσεις.

«Εκτός από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η κυβέρνησή µας θέλει να µειώσει τους φόρους για τις
επιχειρήσεις και να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες το επόµενο έτος. Οι πολιτικές που σχεδιάζουµε
ανέρχονται σε 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ και αυτό θα συµβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης και στην
επιτάχυνση της οικονοµικής δραστηριότητας... Το µέλλον της τουριστικής βιοµηχανίας φαίνεται πολύ
ελπιδοφόρo, αντανακλώντας τις µεγάλες δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας. Η αυξανόµενη τάση του
παγκόσµιου τουρισµού, σε συνδυασµό µε το συγκριτικό πλεονέκτηµα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος,
προσφέρει µια εξαιρετική ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη της βιοµηχανίας», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Τέλος, ο υπουργός Τουρισµού ανακοίνωσε ότι υπάρχει σχεδιασµός για επέκταση της τουριστικής περιόδου
το 2020 µέσω του ανοίγµατος σε νέες αγορές και της στρατηγικής διείσδυσης στον τοµέα του
αγροτουρισµού.

Το πλήρες τηλεγράφηµα του ανταποκριτή µας Π. Κασφίκη στη συνδροµητική ιστοσελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.
Tweets από ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Θωµάς για ΔΕΠΑ Υποδοµών: Προσβλέπουµε σε σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον

Ποιο είναι το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της
αγοράς φυσικού αερίου
«Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα».

Αυτό µεταξύ άλλων επεσήµανε ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς που ανακοίνωσε την έναρξη
της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link
στη Νέα Υόρκη. Σηµειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε νωρίτερα την προκήρυξη του διαγωνισµού για το
100% της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που θα προκύψει από την µερική διάσπαση του κλάδου
Υποδοµών της ΔΕΠΑ. Το Ελληνικό Δηµόσιο -που µέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ'
επέκταση της ΔΕΠΑ Υποδοµών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -που κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν
ως από κοινού πωλητές.

«Είµαι πολύ χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας
εµβληµατικής ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση
συνολικά. Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο στις 28 Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός,
πλειοδοτικός διαγωνισµός», τόνισε ο υφυπουργός και κατέληξε:

«Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».
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Θεοχάρης: Στρατηγικός τοµέας για την ανάπτυξη της Ελλάδας ο τουρισµός
Την τεράστια σηµασία της ορθής ανάπτυξης του τουρισµού, υπογράµµισε ο κ. Θεοχάρης
Τη «χρησιµότητα» του τουρισµού ανέπτυξε στην οµιλία  του στο Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό
Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», το οποίο πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα  9
Δεκεµβρίου, 2019 στη Νέα  Υόρκη, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρσης.
Όπως υπογράµµισε στην οµιλία του, ο τουρισµός αποτελεί έναν στρατηγικό τοµέα για την Ελλάδα, ενώ
παράλληλα αναφέρθηκε εκτενώς στα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη.
Ο κ. Θεοχάρης τόνισε, µεταξύ άλλων, ότι «εµείς, ως υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, θεωρούµε τον τουρισµό
στρατηγικό τοµέα. 
Στην παρούσα φάση, υπάρχουν 14 "πράσινα"  έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα, τα οποία
στοχεύουν σε κύριους προορισµούς. 
Περαιτέρω 12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track.
 Οι συνολικές επενδυτικές ανάγκες για ξενοδοχεία εκτιµώνται σε περίπου 6,2 δισ. ευρώ για µια πενταετία
και κατανέµονται σε 1 δισ. ευρώ για την κατασκευή πρόσθετων κλινών, 4,8 δισ. Ευρώ για αναβάθµιση της
χωρητικότητας και 0,3 δισ. ευρώ για συντήρηση. 
Η πιο ελπιδοφόρα επενδυτική στρατηγική, από πλευράς αξίας, φαίνεται να είναι η ανάπτυξη µικρότερων
προορισµών, ακολουθούµενη από αναβάθµιση ξενοδοχείων 4 * έως 5 *, καθώς και προσθήκη
δυναµικότητας σε υπάρχοντα ξενοδοχεία 3 *».
Τόνισε ακόµη την ύπαρξη τεράστιων επενδυτικών ευκαιριών σε έργα τουριστικών ακινήτων,
προσθέτοντας ότι «η Εταιρεία Ακινήτων  του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο
περιλαµβάνει 277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και
πολιτιστική τους αξία όσο και από την φυσική τους οµορφιά. 
Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση, 7 Μαρίνες, 31 εµβληµατικά
ξενοδοχεία Ξενία, 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µε τις ιαµατικές πηγές του  Καϊάφα, στην
Πελοπόννησο να είναι µία εξ αυτών». 
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Θωµάς (Υφυπ. Ενέργειας): Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού
επενδυτικού ενδιαφέροντος για την ΔΕΠΑ Υποδοµών

Την προσδοκία της κυβέρνησης για εκδήλωση µεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος σχετικά µε την ΔΕΠΑ
Υποδοµών εξέφρασε ο υφυπουργός Ενέργειας, Γεράσιµος Θωµάς
Την προσδοκία  της κυβέρνησης για  εκδήλωση µεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος σχετικά
µε την ΔΕΠΑ Υποδοµών εξέφρασε ο υφυπουργός Ενέργειας, Γεράσιµος Θωµάς από το βήµα
του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link στη Νέα  Υόρκη. 
«Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. 
Ένα επενδυτικό πρόγραµµα που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει
ενεργειακές επιλογές στους καταναλωτές σε όλη τη χώρα» ανέφερε ο κ. Θωµάς.
Σηµειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε νωρίτερα την προκήρυξη του διαγωνισµού για το 100% της
εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που θα προκύψει από την µερική διάσπαση του κλάδου Υποδοµών της
ΔΕΠΑ.
«Είµαι πολύ χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας
εµβληµατικής ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση
συνολικά. 
Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 28
Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός, πλειοδοτικός διαγωνισµός»,
τόνισε ο υφυπουργός Ενέργειας.
«Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα», πρόσθεσε ο κ. Θωµάς.
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Ι. Πλακιωτάκης στο 21ο ετήσιο φόρουµ της Capital Link “Invest in Greece” :
Μεγάλες οι επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η ναυτιλιακή,

παραναυτιλιακή και λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδος
Τις προοπτικές και τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η ναυτιλιακή, παραναυτιλιακή και λιµενική
βιοµηχανία της Ελλάδος, υπό το πρίσµα της συνεχούς βελτίωσης των οικονοµικών δεικτών της εθνικής
οικονοµίας που έχει επιτύχει η κυβέρνηση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσίασε ο Υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης µιλώντας – ως κεντρικός οµιλητής – στο 21ο ετήσιο
φόρουµ της Capital Link “Invest in Greece”, που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 9 Δεκεµβρίου 2019. 
Ο κ. Πλακιωτάκης στην διάρκεια της οµιλίας του αναφέρθηκε διεξοδικά στη δυναµική της ναυτιλίας των
Ελλήνων, της ισχυρότερης ναυτιλίας του πλανήτη, στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει, αλλά και στην
πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και την παγκόσµια οικονοµία. Επίσης, ο Υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έδωσε αναλυτικά στοιχεία για το προφίλ της (cluster, εταιρίες, πλοία,
απασχόληση), καθώς και για την συνεισφορά της στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της Ελλάδος.
Ταυτόχρονα, κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία της, σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας
ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων και όχι περιφερειακών λύσεων στα µείζονα ζητήµατα
που την απασχολούν, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής
στην θάλασσα, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, κ.α.

Συνάντηση Ξένων Θεσµικών Επενδυτών µε τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
της Κυβέρνησης

Όπως και τα προηγούµενα χρόνια, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές µια µοναδική δυνατότητα
δικτύωσης µέσα από περισσότερα από 100 one-to-one meetings µε Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν
µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µε εισηγµένες και µη εισηγµένες εταιρείες,
καθώς και µε µέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης. Σε συνεργασία µε τις επενδυτικές
τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν δύο group sessions για τον Υπουργό
Οικονοµικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Ο
καθένας αναφέρθηκε σε θέµατα του χαρτοφυλακίου του και του ενδιαφέροντος των επενδυτών.
Επιπλέον, ο Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης και ο Υπουργός
Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης, πραγµατοποίησαν µια σειρά από one-to-one meetings µε επενδυτές και
υψηλόβαθµα στελέχη της αγοράς.
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Μητσοτάκης: «Τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή να επενδύσετε στην Ελλάδα»

Κάλεσμα προς τους Αμερικανούς επενδυτές που συμμετείχαν στο 21o
«Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη απηύθυνε
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως ότι «στη χώρα μας
ανατέλλει μία νέα εποχή οικονομικών ευκαιριών».
«Η κατάλληλη στιγμή για να επενδύσετε στην Ελλάδα είναι τώρα»,
είπε κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπημένου μηνύματος, καλώντας
τους επενδυτές να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική
οικονομία, εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εμφανίζονται υπό το πρίσμα
της πληθώρας των μεταρρυθμίσεων που λαμβάνουν χώρα».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση ενός
προγράμματος διαρθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση
της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο
γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το
πρόγραμμα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται μία μεταστροφή της
ελληνικής κοινής γνώμης απέναντι στις επενδύσεις και τις
μεταρρυθμίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες
συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που εμποδίζουν τις επενδύσεις και
υπονομεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε
αδιέξοδο. Το σημερινό επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα
χαρακτηρίζεται από μία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθμες έρευνες,
που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της
κυβέρνησης που συνδέονται με τη δημιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη»,
σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σημείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει μία σταθερή κυβέρνηση με
ορίζοντα τετραετίας. Για τη μεταρρυθμιστική εντολή που έχει λάβει,
προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δημοκρατική νομιμοποίηση. Όπως, μάλιστα,
παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει την ιδιοκτησία αυτών των
μεταρρυθμίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού
προγράμματός της.

«Σε αντίθεση με αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η
σημερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία χωρίς να δώσει κενές
υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώμα. Αντ’
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αυτού, επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει μία ατζέντα βαθιών
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα μεταμόρφωναν την ελληνική
οικονομία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το
40% της λαϊκής ψήφου και μία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο»,
επισήμανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική
οικονομία παρά τις αναταράξεις που παρατηρούνται στη παγκόσμια
οικονομία. Υπό αυτό το πρίσμα, μίλησε για το καταναλωτικό κλίμα
αλλά και το κλίμα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάμψει σε προ κρίσης
επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίμα στην Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο
υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραμένει πολύ υψηλό.
Το κλίμα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το
2007».
Αν επιθυµείτε να παύσετε να λαµβάνετε ενηµερωτικά δελτία γράψτε εδώ τον Κωδικό Διαγραφής που
εµφανίζεται στο δελτίο που λάβατε από εµάς και πατήστε Διαγραφή.
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Θεοχάρης: Ο τουρισµός είναι ο πρωταθλητής της Ελλάδας
Στην προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της απασχόληση και την ενίσχυσης της περιφερειακής
ανάπτυξης υπογράµµισε ο υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o
Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη. "Ο τουρισµός έχει αναγνωριστεί ότι
διαδραµατίζει βασικό ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα της Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων
απασχόλησης και ως πηγή εσόδων από εξαγωγές. Οι υψηλότερες επενδύσεις θα ενισχύσουν την οικονοµική
ανάπτυξη το επόµενο έτος, καθώς η χώρα ανακάµπτει από µια δεκάχρονη κρίση χρέους", τόνισε
χαρακτηριστικά. Συνεχίζοντας, ο κ. Θεοχάρης υπενθύµισε ότι ο τουριστικός τοµέας ήταν ένα βασικό
αντίβαρο που κατάφερε να µετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης. "Είναι ο
πρωταθλητής της Ελλάδας και ένας από τους λίγους κλάδους στην Ελλάδα, που κατάφερε να συνεχίσει να
αναπτύσσεται", σηµείωσε χαρακτηριστικά. Επιπλέον, αναφέρθηκε στις επενδυτικές ευκαιρίες που...
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Θεοχάρης στο Capital Link Forum: Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε μιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόμενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης.

Ο Υπουργός Τουρισμού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συμμετέχουν στο Capital Link
Forum, το οποίο πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που
υπάρχουν στην Ελλάδα.

"Από τον Ιούλιο που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουμε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν", τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως "το μέλλον της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι μόνο
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, αλλά και την προσαρμοστικότητα σε μια παγκόσμια αγορά, η
οποία αλλάζει και απαιτεί για τους μεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε
επενδυτές φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον". "Και αυτό για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο", συµπλήρωσε ο Υπουργός Τουρισµού.

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόμενος στη συμβολή του κλάδου στην εθνική οικονομία, είπε: "Ο τουρισμός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συμβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγματος, στη δημιουργία
προστιθέμενης αξίας και στην προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω".

Ο υπουργός Τουρισμού  αναφέρθηκε στα 14 έργα  που βρίσκονται σε εξέλιξη  στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τομέα  και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισμούς. 12 τουριστικά έργα έχουν συμπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track ενώ η  Εταιρεία
Ακινήτων του Δημοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαμβάνει 277 τουριστικά
ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο
και από την φυσική τους ομορφιά. Αυτό περιλαμβάνει 27 μεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εμπορική χρήση,
7 Μαρίνες, 31 εμβληματικά ξενοδοχεία "Ξενία", 20 εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών μεταξύ των οποίων
και  τις ιαµατικές πηγές Καϊάφα.

Αναφερόμενος στον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς, ο Υπουργός Τουρισμού σημείωσε: "Για το 2020
σχεδιάζουμε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουμε στην ανάδειξη της ποιοτικής
υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές μας στοχεύουν στο άνοιγμα νέων
αγορών, στην ενίσχυση του μεριδίου μας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών
μορφών τουρισμού, όπως "City Breaks", "Silver Tourism", ιατρικό τουρισμό, αναρριχητικό τουρισμό και
τουρισµό ευεξίας".

ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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Θωµάς για ΔΕΠΑ Υποδοµών: Προσβλέπουµε σε σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον

"Προσβλέπουμε στην εκδήλωση σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδομών, μιας εταιρείας με Ρυθμιζόμενο από τη ΡΑΕ έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραμμα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόμενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραμμα
που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα".

Αυτό μεταξύ άλλων επεσήμανε ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς που ανακοίνωσε την έναρξη
της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ από το βήμα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link στη
Νέα Υόρκη. Σημειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε νωρίτερα την προκήρυξη του διαγωνισμού για το 100%
της εταιρείας "ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ" που θα προκύψει από την μερική διάσπαση του κλάδου Υποδομών της
ΔΕΠΑ. Το Ελληνικό Δημόσιο -που μέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ' επέκταση της ΔΕΠΑ
Υποδομών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -που κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν ως από κοινού
πωλητές.

"Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση μιας
εμβληματικής ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση
συνολικά. Οι ρυθμίσεις για τον εταιρικό μετασχηματισμό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο στις 28 Νοεμβρίου και 11 ημέρες αργότερα "βγαίνει στον αέρα" ο διεθνής, ανοιχτός,
πλειοδοτικός διαγωνισµός", τόνισε ο υφυπουργός και κατέληξε:

"Το επόμενο βήμα προς τον μετασχηματισμό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εμπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραμματική μας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ
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Κάλεσµα Θεοχάρη σε Αµερικάνους επενδυτές για 277 τουριστικά ακίνητα σε
όλη την Ελλάδα

Τη στρατηγική σηµασία του τουριστικού τοµέα για την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης υπογράµµισε ο υπουργός Τουρισµού,
Χάρης Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της
Capital Link στη Νέα Υόρκη.

«Ο τουρισµός έχει αναγνωριστεί ότι διαδραµατίζει βασικό ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και ως πηγή εσόδων από εξαγωγές. Οι υψηλότερες
επενδύσεις θα ενισχύσουν την οικονοµική ανάπτυξη το επόµενο έτος, καθώς η χώρα ανακάµπτει από µια
δεκάχρονη κρίση χρέους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο κ. Θεοχάρης υπενθύµισε ότι ο τουριστικός τοµέας ήταν ένα βασικό αντίβαρο που
κατάφερε να µετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης. «Είναι ο πρωταθλητής της
Ελλάδας και ένας από τους λίγους κλάδους στην Ελλάδα, που κατάφερε να συνεχίσει να αναπτύσσεται»,
σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε έργα τουριστικών ακινήτων,
λέγοντας ότι «η Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαµβάνει
277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική
τους αξία όσο και από την φυσική τους οµορφιά».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για τη διαµόρφωση ενός
φίλο-επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο λειτουργεί ως εχέγγυο για ανθεκτικές µακροοικονοµικές και
επιχειρηµατικές επιδόσεις.

«Εκτός από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η κυβέρνησή µας θέλει να µειώσει τους φόρους για τις
επιχειρήσεις και να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες το επόµενο έτος. Οι πολιτικές που σχεδιάζουµε
ανέρχονται σε 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ και αυτό θα συµβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης και στην
επιτάχυνση της οικονοµικής δραστηριότητας… Το µέλλον της τουριστικής βιοµηχανίας φαίνεται πολύ
ελπιδοφόρo, αντανακλώντας τις µεγάλες δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας. Η αυξανόµενη τάση του
παγκόσµιου τουρισµού, σε συνδυασµό µε το συγκριτικό πλεονέκτηµα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος,
προσφέρει µια εξαιρετική ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη της βιοµηχανίας», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Τέλος, ο υπουργός Τουρισµού ανακοίνωσε ότι υπάρχει σχεδιασµός για επέκταση της τουριστικής περιόδου
το 2020 µέσω του ανοίγµατος σε νέες αγορές και της στρατηγικής διείσδυσης στον τοµέα του
αγροτουρισµού.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Θωµάς: Προσβλέπουµε σε σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον για την ΔΕΠΑ
Υποδοµών

"Είµαι πολύ χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας
εµβληµατικής ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση
συνολικά", τόνισε ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς.

«Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα». Αυτό µεταξύ άλλων επεσήµανε ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς
που ανακοίνωσε την έναρξη της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest
in Greece της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Σηµειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε νωρίτερα την προκήρυξη
του διαγωνισµού για το 100% της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που θα προκύψει από την µερική
διάσπαση του κλάδου Υποδοµών της ΔΕΠΑ. Το Ελληνικό Δηµόσιο -που µέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της
ΔΕΠΑ και κατ' επέκταση της ΔΕΠΑ Υποδοµών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -που κατέχουν το υπόλοιπο 35%-
θα ενεργήσουν ως από κοινού πωλητές. «Είµαι πολύ χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ,
στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας εµβληµατικής ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση συνολικά. Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ
ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 28 Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα»
ο διεθνής, ανοιχτός, πλειοδοτικός διαγωνισµός», τόνισε ο υφυπουργός και κατέληξε: «Το επόµενο βήµα
προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Εµπορίας, η
έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων ιδιωτικών
κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας δέσµευση και την
υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα». ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

https://www.euro2day.gr/news/economy/article/1710221/thomas-prosvlepoyme-se-shmantiko-ependytiko-endiaf.html
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Θωµάς: Προσβλέπουµε σε σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον για την ΔΕΠΑ
Υποδοµών

«Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα  της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό
πρόγραµµα που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές
επιλογές στους καταναλωτές σε όλη τη χώρα».

Αυτό µεταξύ άλλων επεσήµανε ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς που ανακοίνωσε την έναρξη
της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link
στη Νέα Υόρκη. Σηµειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε νωρίτερα την προκήρυξη του διαγωνισµού για το
100% της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που θα προκύψει από την µερική διάσπαση του κλάδου
Υποδοµών της ΔΕΠΑ. Το Ελληνικό Δηµόσιο -που µέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ’
επέκταση της ΔΕΠΑ Υποδοµών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -που κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν
ως από κοινού πωλητές.

«Είµαι πολύ χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας
εµβληµατικής ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την
κυβέρνηση συνολικά. Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το
Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 28 Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός,
πλειοδοτικός διαγωνισµός», τόνισε ο υφυπουργός και κατέληξε:

«Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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Ξεκίνησε η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ 09.12.19 | 19:47

Στη γραµµή της αφετηρίας εισέρχεται η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, µε τη δηµοσίευση σήµερα από το
ΤΑΙΠΕΔ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 100% της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ», που
θα προκύψει από την µερική διάσπαση του κλάδου Υποδοµών της ΔΕΠΑ.

Το Ελληνικό Δηµόσιο -που µέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ’ επέκταση της ΔΕΠΑ
Υποδοµών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -που  κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν ως από κοινού
πωλητές.

Ο υφυπουργός Ενέργειας κ. Γεράσιµος Θωµάς -που ανακοίνωσε την έναρξη της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ
από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link- δήλωσε σχετικά:

«Είµαι πολύ χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας
εµβληµατικής ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση
συνολικά. 

Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 28
Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός, πλειοδοτικός διαγωνισµός. 

Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ Έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα.

Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».

https://www.epoli.gr/xekinise-idiwtikopoiisi-depa-a-114129.html
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Χάρης Θεοχάρης: «Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα» 09.12.19 | 19:52

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος, αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης.

Ο Υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν
στο Capital Link Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές
ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα.

«Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως «το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι µόνο
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η
οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε
επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον». «Και αυτό για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο», συµπλήρωσε ο Υπουργός Τουρισµού.

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω».

Ο υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στα 14 έργα  που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς.

12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track ενώ η Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου
διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την
Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο και από την φυσική
τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση, 7 Μαρίνες, 31
εµβληµατικά ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων και  τις
ιαµατικές πηγές Καϊάφα.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο Υπουργός Τουρισµού σηµείωσε: «Για το 2020
σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της ποιοτικής
υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα νέων
αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών
µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό τουρισµό και
τουρισµό ευεξίας».

https://www.epoli.gr/xaris-theoxaris-ellada-gyrizei-selida-a-114130.html
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Μητσοτάκης προς Αµερικανούς επενδυτές: "Η κατάλληλη στιγµή για
επενδύσεις στην Ελλάδα είναι τώρα"

"Στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών". Αυτό ήταν το βασικό µήνυµα του
πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο
21o "Annual Capital Link Invest in Greece Forum" στη Νέα Υόρκη να προσθέσουν στην "ατζέντα" τους την
ελληνική οικονοµία , εξετάζοντας "τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των
µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα".

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

"Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη", σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

"Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο", επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Εν συνεχεία, υπογράµµισε πως η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: "Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007".

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το "Annual Capital Link Invest in Greece Forum"
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. "Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα", σηµείωσε.

https://www.kontranews.gr/index.php/POLITIKI/Mitsotakis-pros-Amerikanoys-ependytes-I-katallili-stigmi-gia-ependyseis-stin-Ellada-einai-tora
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Ξεκίνησε η Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδοµών-Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος από το ΤΑΙΠΕΔ

Στη γραµµή της αφετηρίας εισέρχεται η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, µε τη δηµοσίευση σήµερα από το
ΤΑΙΠΕΔ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 100% της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που
θα προκύψει από την µερική διάσπαση του κλάδου Υποδοµών της ΔΕΠΑ.

Το Ελληνικό Δηµόσιο –που µέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ’ επέκταση της ΔΕΠΑ
Υποδοµών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -που  κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν ως από κοινού
πωλητές.

Ο υφυπουργός Ενέργειας κ. Γεράσιµος Θωµάς –που ανακοίνωσε την έναρξη της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ
από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link- δήλωσε σχετικά: «Είµαι πολύ
χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας εµβληµατικής
ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση συνολικά. 

https://www.energia.gr/article/162168/xekinhse-h-idiotikopoihsh-ths-depa-ypodomonprosklhsh-ekdhloshs-endiaferontos-apo-to-taiped
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Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 28
Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός, πλειοδοτικός διαγωνισµός. 

Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ Έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα.

Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».
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Θωµάς για ΔΕΠΑ Υποδοµών: Προσβλέπουµε σε σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον

«Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα».

Αυτό µεταξύ άλλων επεσήµανε ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς που ανακοίνωσε την έναρξη
της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link
στη Νέα Υόρκη. Σηµειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε νωρίτερα την προκήρυξη του διαγωνισµού για το
100% της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που θα προκύψει από την µερική διάσπαση του κλάδου
Υποδοµών της ΔΕΠΑ. Το Ελληνικό Δηµόσιο -που µέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ’
επέκταση της ΔΕΠΑ Υποδοµών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -που κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν
ως από κοινού πωλητές.

«Είµαι πολύ χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας
εµβληµατικής ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση
συνολικά. Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο στις 28 Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός,
πλειοδοτικός διαγωνισµός», τόνισε ο υφυπουργός και κατέληξε:

«Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».
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Μητσοτάκης σε αµερικανούς επενδυτές : Νέα εποχή ευκαιριών ανατέλλει στην
Ελλάδα

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα.

Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα,
καθώς «για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις
επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα».

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο.»

» Το σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις
ξένες επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά
ποσοστά έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός
φιλικότερου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ.
Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα.

«Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η
κατάλληλη στιγµή για να επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Μήνυµα Κυρ. Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές: Νέα εποχή ευκαιριών
ανατέλλει στην Ελλάδα

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Θωµάς για ΔΕΠΑ Υποδοµών: Προσβλέπουµε σε σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον

«Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα».

Αυτό µεταξύ άλλων επεσήµανε ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς που ανακοίνωσε την έναρξη
της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link
στη Νέα Υόρκη. Σηµειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε νωρίτερα την προκήρυξη του διαγωνισµού για το
100% της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που θα προκύψει από την µερική διάσπαση του κλάδου
Υποδοµών της ΔΕΠΑ. Το Ελληνικό Δηµόσιο -που µέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ»
επέκταση της ΔΕΠΑ Υποδοµών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -που κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν
ως από κοινού πωλητές.

«Είµαι πολύ χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας
εµβληµατικής ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση
συνολικά. Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο στις 28 Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός,
πλειοδοτικός διαγωνισµός», τόνισε ο υφυπουργός και κατέληξε:

«Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».
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Χ. Θεοχάρης: Στρατηγικής σηµασίας ο τουριστικός τοµέας για την προσέλκυση
επενδύσεων

Τη στρατηγική σηµασία του τουριστικού τοµέα για την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης υπογράµµισε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης
Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.

21st Annual Capital Link, «Tourism – Investment and Business Opportunities»:
Ο τουρισµός, όπως επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά
στο Ακαθάριστο Προϊόν της Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή
συναλλάγµατος, pic.twitter.com/HVIbGeJjXr

– Harry Theoharis (@htheoharis) December 9, 2019
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«Ο τουρισµός έχει αναγνωριστεί ότι διαδραµατίζει βασικό ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και ως πηγή εσόδων από εξαγωγές. Οι υψηλότερες
επενδύσεις θα ενισχύσουν την οικονοµική ανάπτυξη το επόµενο έτος, καθώς η χώρα ανακάµπτει από µια
δεκάχρονη κρίση χρέους», τόνισε χαρακτηριστικά.

στη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία
που επιβεβαιώνουν ότι ο τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική
Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω.

– Harry Theoharis (@htheoharis) December 9, 2019

Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς
όφελος της εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν. Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα.

– Harry Theoharis (@htheoharis) December 9, 2019

Συνεχίζοντας, ο κ. Θεοχάρης υπενθύµισε ότι ο τουριστικός τοµέας ήταν ένα βασικό αντίβαρο που
κατάφερε να µετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης. «Είναι ο πρωταθλητής της
Ελλάδας και ένας από τους λίγους κλάδους στην Ελλάδα, που κατάφερε να συνεχίσει να αναπτύσσεται»,
σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε έργα τουριστικών ακινήτων,
λέγοντας ότι «η Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαµβάνει
277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική
τους αξία όσο και από την φυσική τους οµορφιά».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για τη διαµόρφωση ενός
φίλο-επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο λειτουργεί ως εχέγγυο για ανθεκτικές µακροοικονοµικές και
επιχειρηµατικές επιδόσεις.

«Εκτός από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η κυβέρνησή µας θέλει να µειώσει τους φόρους για τις
επιχειρήσεις και να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες το επόµενο έτος. Οι πολιτικές που σχεδιάζουµε
ανέρχονται σε 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ και αυτό θα συµβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης και στην
επιτάχυνση της οικονοµικής δραστηριότητας… Το µέλλον της τουριστικής βιοµηχανίας φαίνεται πολύ
ελπιδοφόρo, αντανακλώντας τις µεγάλες δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας. Η αυξανόµενη τάση του
παγκόσµιου τουρισµού, σε συνδυασµό µε το συγκριτικό πλεονέκτηµα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος,
προσφέρει µια εξαιρετική ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη της βιοµηχανίας», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Τέλος, ο υπουργός Τουρισµού ανακοίνωσε ότι υπάρχει σχεδιασµός για επέκταση της τουριστικής περιόδου
το 2020 µέσω του ανοίγµατος σε νέες αγορές και της στρατηγικής διείσδυσης στον τοµέα του
αγροτουρισµού.

©Πηγή: amna.gr

Δείτε όλη την ροή ειδήσεων
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Θεοχάρης: Στρατηγικής σηµασίας ο τουριστικός τοµέας για την προσέλκυση
επενδύσεων

Τη στρατηγική σηµασία του τουριστικού τοµέα για την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης υπογράµµισε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης
Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.

«Ο τουρισµός έχει αναγνωριστεί ότι διαδραµατίζει βασικό ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και ως πηγή εσόδων από εξαγωγές. Οι υψηλότερες
επενδύσεις θα ενισχύσουν την οικονοµική ανάπτυξη το επόµενο έτος, καθώς η χώρα ανακάµπτει από µια
δεκάχρονη κρίση χρέους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο κ. Θεοχάρης υπενθύµισε ότι ο τουριστικός τοµέας ήταν ένα βασικό αντίβαρο που
κατάφερε να µετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης. «Είναι ο πρωταθλητής της
Ελλάδας και ένας από τους λίγους κλάδους στην Ελλάδα, που κατάφερε να συνεχίσει να αναπτύσσεται»,
σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε έργα τουριστικών ακινήτων,
λέγοντας ότι «η Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαµβάνει
277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική
τους αξία όσο και από την φυσική τους οµορφιά».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για τη διαµόρφωση ενός
φίλο-επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο λειτουργεί ως εχέγγυο για ανθεκτικές µακροοικονοµικές και
επιχειρηµατικές επιδόσεις.

«Εκτός από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η κυβέρνησή µας θέλει να µειώσει τους φόρους για τις
επιχειρήσεις και να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες το επόµενο έτος. Οι πολιτικές που σχεδιάζουµε
ανέρχονται σε 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ και αυτό θα συµβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης και στην
επιτάχυνση της οικονοµικής δραστηριότητας… Το µέλλον της τουριστικής βιοµηχανίας φαίνεται πολύ
ελπιδοφόρo, αντανακλώντας τις µεγάλες δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας. Η αυξανόµενη τάση του
παγκόσµιου τουρισµού, σε συνδυασµό µε το συγκριτικό πλεονέκτηµα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος,
προσφέρει µια εξαιρετική ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη της βιοµηχανίας», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Τέλος, ο υπουργός Τουρισµού ανακοίνωσε ότι υπάρχει σχεδιασµός για επέκταση της τουριστικής περιόδου
το 2020 µέσω του ανοίγµατος σε νέες αγορές και της στρατηγικής διείσδυσης στον τοµέα του
αγροτουρισµού.
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Θεοχάρης από τις ΗΠΑ: Ο τουρισµός είναι στρατηγικής σηµασίας για την
προσέλκυση επενδύσεων

"Ο τουριστικός τοµέας ήταν ένα βασικό αντίβαρο που
κατάφερε να µετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της
οικονοµικής κρίσης"

Τη στρατηγική σηµασία του τουριστικού τοµέα για την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης υπογράµµισε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης
Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.

«Ο τουρισµός έχει αναγνωριστεί ότι διαδραµατίζει βασικό ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και ως πηγή εσόδων από εξαγωγές. Οι υψηλότερες
επενδύσεις θα ενισχύσουν την οικονοµική ανάπτυξη το επόµενο έτος, καθώς η χώρα ανακάµπτει από µια
δεκάχρονη κρίση χρέους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Θεοχάρης υπενθύµισε ότι ο τουριστικός τοµέας ήταν ένα βασικό αντίβαρο που κατάφερε να
µετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης. «Είναι ο πρωταθλητής της Ελλάδας και ένας
από τους λίγους κλάδους στην Ελλάδα, που κατάφερε να συνεχίσει να αναπτύσσεται», σηµείωσε
χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε έργα τουριστικών ακινήτων,
λέγοντας ότι «η Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαµβάνει
277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική
τους αξία όσο και από την φυσική τους οµορφιά».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για τη διαµόρφωση ενός
φίλο-επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο λειτουργεί ως εχέγγυο για ανθεκτικές µακροοικονοµικές και
επιχειρηµατικές επιδόσεις.

«Εκτός από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η κυβέρνησή µας θέλει να µειώσει τους φόρους για τις
επιχειρήσεις και να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες το επόµενο έτος. Οι πολιτικές που σχεδιάζουµε
ανέρχονται σε 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ και αυτό θα συµβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης και στην
επιτάχυνση της οικονοµικής δραστηριότητας… Το µέλλον της τουριστικής βιοµηχανίας φαίνεται πολύ
ελπιδοφόρo, αντανακλώντας τις µεγάλες δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας. Η αυξανόµενη τάση του
παγκόσµιου τουρισµού, σε συνδυασµό µε το συγκριτικό πλεονέκτηµα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος,
προσφέρει µια εξαιρετική ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη της βιοµηχανίας», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Eπίσης, ο υπουργός Τουρισµού ανακοίνωσε ότι υπάρχει σχεδιασµός για επέκταση της τουριστικής
περιόδου το 2020 µέσω του ανοίγµατος σε νέες αγορές και της στρατηγικής διείσδυσης στον τοµέα του
αγροτουρισµού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

https://meaculpa.gr/politiki/37594-theoxaris-apo-tis-ipa-o-tourismos-einai-stratigikis-simasias-gia-tin-proselkysi-ependyseon.html


http://news24world.com/

 Publication date: 09/12/2019 19:35

 Alexa ranking (Greece): 0

 https://news24world.com/thomas-gia-depa-ypodomon-prosvlepoume-se-simantiko...

Θωµάς για ΔΕΠΑ Υποδοµών: Προσβλέπουµε σε σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον

Ποιο είναι το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου

«Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα».

Αυτό µεταξύ άλλων επεσήµανε ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς που ανακοίνωσε την έναρξη
της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link
στη Νέα Υόρκη. Σηµειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε νωρίτερα την προκήρυξη του διαγωνισµού για το
100% της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που θα προκύψει από την µερική διάσπαση του κλάδου
Υποδοµών της ΔΕΠΑ. Το Ελληνικό Δηµόσιο -που µέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ’
επέκταση της ΔΕΠΑ Υποδοµών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -που κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν
ως από κοινού πωλητές.

«Είµαι πολύ χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας
εµβληµατικής ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση
συνολικά. Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο στις 28 Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός,
πλειοδοτικός διαγωνισµός», τόνισε ο υφυπουργός και κατέληξε:

«Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».
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Χρ. Σταϊκούρας: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία
Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα
στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

 

Τα Πεπραγµένα των Πρώτων Έξι Μηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

 

Ορατά Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

 

Τα Επόµενα Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
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προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους

 

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

---> Ενηµέρωση PamePreveza.gr:

   Επισκεφ θείτε τον Επαγγελµατικό - Τουριστικό Κατάλογο του PamePreveza.gr.
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https://www.pamepreveza.gr/allarticles/artmid/409/articleid/146950/xr-staikouras-se-troxia-dynamikhs-epanekkinhshs-h-ellhnikh-oikonomia


https://www.fortunegreece.com/

 Publication date: 09/12/2019 19:34

 Alexa ranking (Greece): 409

 https://www.fortunegreece.com/article/mitsotakis-se-amerikanous-ependites-valte-...

Μητσοτάκης σε Αµερικανούς επενδυτές: Βάλτε στην ατζέντα σας την ελληνική
οικονοµία

ΚΕΙΜΕΝΟ: FORTUNEGREECE.COM

Το βιντεοσκοπηµένο µήνυµα του Έλληνα πρωθυπουργού στο πλαίσιο του «Annual Capital Link Invest in Greece
Forum» στη Νέα Υόρκη.

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital
Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Άρχισε η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδοµών
Στη γραµµή της αφετηρίας εισέρχεται η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, µε τη δηµοσίευση σήµερα από το
ΤΑΙΠΕΔ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 100% της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που
θα προκύψει από την µερική διάσπαση του κλάδου Υποδοµών της ΔΕΠΑ. Το Ελληνικό Δηµόσιο –που µέσω
του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ’ επέκταση της ΔΕΠΑ Υποδοµών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -
που  κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν ως από κοινού πωλητές.

 

Ο υφυπουργός Ενέργειας κ. Γεράσιµος Θωµάς –που ανακοίνωσε την έναρξη της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ
από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link- δήλωσε σχετικά: «Είµαι πολύ
χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας εµβληµατικής
ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση συνολικά. 

 

Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 28
Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός, πλειοδοτικός διαγωνισµός. 

 

Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ Έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα.

 

Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».
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Θωµάς για ΔΕΠΑ Υποδοµών: Προσβλέπουµε σε σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον

«Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα».

Αυτό µεταξύ άλλων επεσήµανε ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς που ανακοίνωσε την έναρξη
της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link
στη Νέα Υόρκη. Σηµειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε νωρίτερα την προκήρυξη του διαγωνισµού για το
100% της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που θα προκύψει από την µερική διάσπαση του κλάδου
Υποδοµών της ΔΕΠΑ. Το Ελληνικό Δηµόσιο -που µέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ»
επέκταση της ΔΕΠΑ Υποδοµών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -που κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν
ως από κοινού πωλητές.

«Είµαι πολύ χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας
εµβληµατικής ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση
συνολικά. Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο στις 28 Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός,
πλειοδοτικός διαγωνισµός», τόνισε ο υφυπουργός και κατέληξε:

«Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».

Πηγή: www.newsbeast.gr
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Χρ. Σταϊκούρας: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία
Για  τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών,
Χρήστος Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του
21oυ Ετήσιου Επενδυτικού Συνέδριου της Capital Link στη Νέα  Υόρκη. Όπως µάλιστα  εξήγησε,
η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να
αποκαταστήσει, βήµα  προς βήµα , την οικονοµική κανονικότητα  στη χώρα .

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα  Πεπραγµένα  των Πρώτων Έξι Μηνών 

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά  Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα  Επόµενα  Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων
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· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Οι προσδοκίες του ΥΠΕΝ για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδοµών
Την προσδοκία της κυβέρνησης για εκδήλωση µεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος σχετικά µε
την ΔΕΠΑ Υποδοµών εξέφρασε ο υφυπουργός Ενέργειας, Γεράσιµος Θωµάς από το βήµα του
επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

«Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα» ανέφερε ο κ. Θωµάς.

Σηµειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε νωρίτερα την προκήρυξη του διαγωνισµού για το 100% της
εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που θα προκύψει από την µερική διάσπαση του κλάδου Υποδοµών της
ΔΕΠΑ.

«Είµαι πολύ χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας
εµβληµατικής ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση
συνολικά. Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο στις 28 Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός,
πλειοδοτικός διαγωνισµός», τόνισε ο υφυπουργός Ενέργειας.

«Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα», πρόσθεσε ο κ. Θωµάς.
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Χ. Θεοχάρης: Στρατηγικής σηµασίας ο τουριστικός τοµέας για την προσέλκυση
επενδύσεων

Τη στρατηγική σηµασία του τουριστικού τοµέα για την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης υπογράµµισε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης
Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.

21st Annual Capital Link, «Tourism – Investment and Business Opportunities»:
Ο τουρισµός, όπως επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο
Ακαθάριστο Προϊόν της Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος,
pic.twitter.com/HVIbGeJjXr
– Harry Theoharis (@htheoharis) December 9, 2019

«Ο τουρισµός έχει αναγνωριστεί ότι διαδραµατίζει βασικό ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και ως πηγή εσόδων από εξαγωγές. Οι υψηλότερες
επενδύσεις θα ενισχύσουν την οικονοµική ανάπτυξη το επόµενο έτος, καθώς η χώρα ανακάµπτει από µια
δεκάχρονη κρίση χρέους», τόνισε χαρακτηριστικά.

στη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που
επιβεβαιώνουν ότι ο τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να
ενισχύσει περαιτέρω.
– Harry Theoharis (@htheoharis) December 9, 2019

Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν. Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα.
– Harry Theoharis (@htheoharis) December 9, 2019

Συνεχίζοντας, ο κ. Θεοχάρης υπενθύµισε ότι ο τουριστικός τοµέας ήταν ένα βασικό αντίβαρο που
κατάφερε να µετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης. «Είναι ο πρωταθλητής της
Ελλάδας και ένας από τους λίγους κλάδους στην Ελλάδα, που κατάφερε να συνεχίσει να αναπτύσσεται»,
σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε έργα τουριστικών ακινήτων,
λέγοντας ότι «η Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαµβάνει
277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική
τους αξία όσο και από την φυσική τους οµορφιά».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για τη διαµόρφωση ενός
φίλο-επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο λειτουργεί ως εχέγγυο για ανθεκτικές µακροοικονοµικές και
επιχειρηµατικές επιδόσεις.

«Εκτός από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η κυβέρνησή µας θέλει να µειώσει τους φόρους για τις
επιχειρήσεις και να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες το επόµενο έτος. Οι πολιτικές που σχεδιάζουµε
ανέρχονται σε 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ και αυτό θα συµβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης και στην
επιτάχυνση της οικονοµικής δραστηριότητας… Το µέλλον της τουριστικής βιοµηχανίας φαίνεται πολύ
ελπιδοφόρo, αντανακλώντας τις µεγάλες δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας. Η αυξανόµενη τάση του
παγκόσµιου τουρισµού, σε συνδυασµό µε το συγκριτικό πλεονέκτηµα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος,
προσφέρει µια εξαιρετική ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη της βιοµηχανίας», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Τέλος, ο υπουργός Τουρισµού ανακοίνωσε ότι υπάρχει σχεδιασµός για επέκταση της τουριστικής περιόδου
το 2020 µέσω του ανοίγµατος σε νέες αγορές και της στρατηγικής διείσδυσης στον τοµέα του
αγροτουρισµού.
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Θεοχάρης: Σχεδιάζουµε επέκταση της τουριστικής περιόδου για το 2020

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουρισµού αναφέρθηκε, απευθυνόµενος σε εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο υπουργός Τουρισµού,
Χάρης Θεοχάρης.

Μιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, ο κ. Θεοχάρης
απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link Forum να επωφεληθούν
από τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα.

«Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως «το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι µόνο
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η
οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε
επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον». «Και αυτό για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο», προόσθεσε ο υπουργός Τουρισµού.

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω».

Ο υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στα 14 έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. 12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track ενώ η Εταιρεία Ακινήτων
του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά ακίνητα
σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο και από την
φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση, 7 Μαρίνες,
31 εµβληµατικά ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων και τις
ιαµατικές πηγές Καϊάφα.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο κ. Θεοχάρης σηµείωσε: «Για το 2020 σχεδιάζουµε
την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της ποιοτικής υπεροχής του
εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα νέων αγορών, στην
ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών µορφών τουρισµού,
όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό τουρισµό και τουρισµό ευεξίας».

#ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ #ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ #CAPITAL LINK FORUM
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Τσακίρης: Η Ελλάδα αναδύετεαι πιο δυνατή οικονοµικά και πιο ώριµη
Τις επενδυτικές ευκαιρίες της ελληνικής οικονοµίας ανέπτυξε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Γ. Τσακίρης
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης, µεταξύ άλλων τόνισε ότι η 
Ελλάδα  αναδύεται από τη δεκαετή οικονοµική και κοινωνική κρίση ακόµη πιο δυνατή
οικονοµικά  και πιο ώριµη, µιλώντας στο Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο «Capital Link
Invest in Greece Forum», το οποίο πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα  9 Δεκεµβρίου, 2019 στη Νέα
Υόρκη. 
Η ελληνική οικονοµία αλλάζει µε γρήγορους ρυθµούς το αναπτυξιακό της µοντέλο και από ένα αµυντικό
και εσωστρεφές περνάει σε ένα δυναµικό, παραγωγικό και εξωστρεφές, όπως υπογράµµισε. 
Προσέθεσε ακόµη ότι «το µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό:
βρισκόµαστε στην αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας
ελκυστικός επενδυτικός προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. 
Είµαι πεπεισµένος πως το 2020 θα είναι µία πραγµατικά καινούργια χρονιά για τη χώρα, ενώ και τα χρόνια
που έρχονται θα είναι πολύ διαφορετικά από όσα ζήσαµε έως σήµερα».
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Ειδήσεις Γ. Θωµάς: Προσβλέπουµε σε µέγαλο επενδυτικό ενδιαφέρον για την
ΔΕΠΑ Υποδοµών

Την προσδοκία της κυβέρνησης για εκδήλωση µεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος σχετικά µε την ΔΕΠΑ
Υποδοµών εξέφρασε ο υφυπουργός Ενέργειας, Γεράσιµος Θωµάς από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου
Invest in Greece της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
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Πλακιωτάκης: Ισχυρές οι προοπτικές της ελληνικής ναυτιλίας - Οι επενδυτικές
δυνατότητες

Ο υπουργός Ναυτιλίας έδωσε αναλυτικά στοιχεία για το προφίλ του κλάδου
Τις προοπτικές και τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η ναυτιλιακή,
παραναυτιλιακή και λιµενική βιοµηχανία  της Ελλάδος, υπό το πρίσµα  της συνεχούς
βελτίωσης των οικονοµικών δεικτών της εθνικής οικονοµίας που έχει επιτύχει η κυβέρνηση
του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσίασε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
κ. Γιάννης Πλακιωτάκης µιλώντας – ως κεντρικός οµιλητής – στο 21ο ετήσιο φόρουµ της
Capital Link “Invest in Greece”, που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα  Υόρκη στις 9 Δεκεµβρίου 2019. 
Ο κ. Πλακιωτάκης στην διάρκεια της οµιλίας του αναφέρθηκε διεξοδικά στη δυναµική της ναυτιλίας των
Ελλήνων, της ισχυρότερης ναυτιλίας του πλανήτη, στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει, αλλά και στην
πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και την παγκόσµια οικονοµία. 
Επίσης, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έδωσε αναλυτικά στοιχεία για το προφίλ της
(cluster, εταιρίες, πλοία, απασχόληση), καθώς και για την συνεισφορά της στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
της Ελλάδος. 
Ταυτόχρονα, κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία της, σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας
ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων και όχι περιφερειακών λύσεων στα µείζονα ζητήµατα
που την απασχολούν, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής
στην θάλασσα, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, κ.α.
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Θεοχάρης: Ο τουρισµός είναι ο πρωταθλητής της Ελλάδας
NewsRoom

Τη στρατηγική σημασία του τουριστικού τομέα για την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης υπογράμμισε ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης
Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη.

«Ο τουρισμός έχει αναγνωριστεί ότι διαδραματίζει βασικό ρόλο στην οικονομική δραστηριότητα της
Ελλάδας, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ως πηγή εσόδων από εξαγωγές. Οι υψηλότερες
επενδύσεις θα ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη το επόμενο έτος, καθώς η χώρα ανακάμπτει από
µια δεκάχρονη κρίση χρέους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο κ. Θεοχάρης υπενθύμισε ότι ο τουριστικός τομέας ήταν ένα βασικό αντίβαρο που
κατάφερε να μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. «Είναι ο πρωταθλητής της
Ελλάδας και ένας από τους λίγους κλάδους στην Ελλάδα, που κατάφερε να συνεχίσει να
αναπτύσσεται», σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε έργα τουριστικών ακινήτων,
λέγοντας ότι «η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο
περιλαμβάνει 277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική
και πολιτιστική τους αξία όσο και από την φυσική τους οµορφιά».

Στο σημείο αυτό στάθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για τη διαμόρφωση ενός
φίλο-επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο λειτουργεί ως εχέγγυο για ανθεκτικές μακροοικονομικές και
επιχειρηµατικές επιδόσεις.

«Εκτός από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η κυβέρνησή μας θέλει να μειώσει τους φόρους για
τις επιχειρήσεις και να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες το επόμενο έτος. Οι πολιτικές που σχεδιάζουμε
ανέρχονται σε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό θα συμβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης και στην
επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας… Το μέλλον της τουριστικής βιομηχανίας φαίνεται πολύ
ελπιδοφόρo, αντανακλώντας τις μεγάλες δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Η αυξανόμενη τάση
του παγκόσμιου τουρισμού, σε συνδυασμό με το συγκριτικό πλεονέκτημα του ελληνικού τουριστικού
προϊόντος, προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανίας», τόνισε ο κ.
Θεοχάρης.

Τέλος, ο υπουργός Τουρισμού ανακοίνωσε ότι υπάρχει σχεδιασμός για επέκταση της τουριστικής περιόδου
το 2020 μέσω του ανοίγματος σε νέες αγορές και της στρατηγικής διείσδυσης στον τομέα του
αγροτουρισµού.

https://www.mononews.gr/business/theocharis-o-tourismos-ine-o-protathlitis-tis-elladas
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Διεθνής διαγωνισµός για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ - Τι είπε ο
υφυπουργός Ενέργειας

Στην έναρξη διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την από κοινού πώληση µε τα ΕΛΠΕ του 100% του
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ», η οποία θα δηµιουργηθεί µετά τη µερική
διάσπαση του κλάδου των υποδοµών της ΔΕΠΑ, προχωρά το ΤΑΙΠΕΔ.

Σήµερα το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% και τα ΕΛΠΕ το υπόλοιπο 35% του µετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ.
Κατόπιν της µερικής διάσπασης της, οι δύο µέτοχοι θα κατέχουν τα ανάλογα ποσοστά στη ΔΕΠΑ Υποδοµών
(65% το ΤΑΙΠΕΔ και 35% τα ΕΛΠΕ) και θα ενεργήσουν ως από κοινού πωλητές.

Στη ΔΕΠΑ Υποδοµών θα περιλαµβάνονται:

-Το 100% του µετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου
Αττικής (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ- ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ), 51% του µετοχικού κεφαλαίου στην
εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ- ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ) και 100% του
µετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου λοιπής Ελλάδας
(ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕ- ΔΕΔΑ ΑΕ).

-Η κυριότητα της ΔΕΠΑ επί των παγίων των δικτύων διανοµής

-Το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ

-Τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ αναφορικά µε την ανάπτυξη, τον σχεδιασµό και την υλοποίηση
των έργων υποδοµής δικτύων διανοµής, συµπεριλαµβανοµένων έργων υποδοµής συµπιεσµένου φυσικού
αερίου ή µικρής κλίµακας Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), εξαιρουµένων των δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων της εταιρείας σε διεθνή έργα, όπως δεσµεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό
Ελλάδας- Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερµατικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

Όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ, η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: φάση προεπιλογής
(α' φάση) και φάση υποβολής δεσµευτικών προσφορών (β' φάση). Στην α' φάση, το ΤΑΙΠΕΔ προσκαλεί τους
επενδυτές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύµφωνα µε τους όρους της πρόσκλησης, στις 14
Φεβρουαρίου 2020.

Οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές που θα πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής (προεπιλεγέντες) θα κληθούν να
συµµετάσχουν στη β' Φάση, όπου θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό σχετικά µε τη ΔΕΠΑ
Υποδοµών µέσω εικονικής αίθουσας τεκµηρίωσης (Virtual Data Room-VDR), και στη συνέχεια θα κληθούν να
υποβάλουν δεσµευτικές οικονοµικές προσφορές.

«Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα».

Αυτό µεταξύ άλλων επεσήµανε ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς που ανακοίνωσε την έναρξη
της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link στη
Νέα Υόρκη.

«Είµαι πολύ χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας
εµβληµατικής ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση
συνολικά. Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο στις 28 Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός,
πλειοδοτικός διαγωνισµός», τόνισε ο υφυπουργός και κατέληξε:

«Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Κάλεσµα Μητσοτάκη σε αµερικανούς επενδυτές να βρουν ευκαιρίες στην
Ελλάδα

Με βασικό µήνυµα  ότι στην Ελλάδα  ανατέλλει µία  νέα  εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που
συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα  Υόρκη να  βάλουν στην
«ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία , εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το
πρίσµα  της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος που προβλήθηκε στο συνέδριο, ο Έλληνας πρωθυπουργός
αναφέρθηκε στη ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη
βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η
απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία
µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα  έχει µία  σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα  τετραετίας.
Για  τη µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να  δείξει ότι οι αλλαγές, οι
οποίες επιχειρούνται, διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως,
µάλιστα , παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει την ιδιοκτησία  αυτών των µεταρρυθµίσεων,
καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα , η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε
στην εξουσία  χωρίς να  δώσει κενές υποσχέσεις για  παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό
Σώµα . Αντ' αυτού, επικεντρώθηκε στο να  παρουσιάσει µία  ατζέντα  βαθιών διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων που θα  µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία  προς το καλύτερο. Και
κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της λαϊκής ψήφου και µία  σαφή πλειοψηφία  στο
Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια  υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία  επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία  παρά  τις
αναταράξεις που παρατηρούνται στη παγκόσµια  οικονοµία . Υπό αυτό το πρίσµα , µίλησε για
το καταναλωτικό κλίµα  αλλά  και το κλίµα  της αγοράς, τα  οποία  έχουν ανακάµψει σε προ
κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα  στην Ελλάδα  έφτασε πρόσφατα  στο υψηλότερο
επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να  παραµένει πολύ υψηλό. Το κλίµα  της αγοράς βρίσκεται
κοντά  στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

 

 

★ Πηγή: Συντακτική οµάδα του eklogika.gr
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Θωµάς: Προχωράµε γρήγορα στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων για την
ανάπτυξη των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου

Στη γραµµή της αφετηρίας εισέρχεται η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, µε τη δηµοσίευση σήµερα από το
ΤΑΙΠΕΔ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 100% της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που
θα προκύψει από την µερική διάσπαση του κλάδου Υποδοµών της ΔΕΠΑ, όπως αναφέρεται σε σχετική
ανακοίνωση του ΥΠΕΝ. 

Το Ελληνικό Δηµόσιο –που µέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ’ επέκταση της ΔΕΠΑ
Υποδοµών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -που  κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν ως από κοινού
πωλητές.

Ο υφυπουργός Ενέργειας κ. Γεράσιµος Θωµάς –που ανακοίνωσε την έναρξη της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ
από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link- δήλωσε σχετικά: «Είµαι πολύ
χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας εµβληµατικής
ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση συνολικά. 

Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 28
Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός, πλειοδοτικός διαγωνισµός. 

Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ Έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα.

Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».
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Γ. Θωµάς: Προσβλέπουµε σε µέγαλο επενδυτικό ενδιαφέρον για την ΔΕΠΑ
Υποδοµών

Την προσδοκία της κυβέρνησης για εκδήλωση µεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος σχετικά µε την ΔΕΠΑ
Υποδοµών εξέφρασε ο υφυπουργός Ενέργειας, Γεράσιµος Θωµάς από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου
Invest in Greece της Capital Link στη Νέα Υόρκη. 

«Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα» ανέφερε ο κ. Θωµάς.

Σηµειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε νωρίτερα την προκήρυξη του διαγωνισµού για το 100% της
εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που θα προκύψει από την µερική διάσπαση του κλάδου Υποδοµών της
ΔΕΠΑ.

«Είµαι πολύ χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας
εµβληµατικής ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση
συνολικά. Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο στις 28 Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός,
πλειοδοτικός διαγωνισµός», τόνισε ο υφυπουργός Ενέργειας.

«Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα», πρόσθεσε ο κ. Θωµάς.

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα  τη δουλειά  που σας ταιριάζει!
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Θεοχάρης : «Ελπιδοφόρο το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας»

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του
ελληνικού τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum,
απευθυνόµενος σε εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης.

Ο Υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital
Link Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες
που υπάρχουν στην Ελλάδα.

«Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως «το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο.
Αντανακλά όχι µόνο τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια
παγκόσµια αγορά, η οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και
αυθεντικότητα, για τους δε επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον». «Και αυτό για την Ελληνική
Κυβέρνηση είναι αδιαπραγµάτευτο», συµπλήρωσε ο Υπουργός Τουρισµού.

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω».

Ο υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στα 14 έργα  που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. 12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track ενώ η Εταιρεία Ακινήτων
του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά ακίνητα
σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο και από την
φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση, 7 Μαρίνες,
31 εµβληµατικά ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων και τις
ιαµατικές πηγές Καϊάφα.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο Υπουργός Τουρισµού σηµείωσε: «Για το 2020
σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της ποιοτικής
υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα νέων
αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών
µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό τουρισµό και
τουρισµό ευεξίας».
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Μητσοτάκης: «Αυτή είναι η ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα»

«Η χώρα µου πέρασε µία επίπονη 10ετή προσαρµογή. Βγαίνουµε από αυτή αναγεννηµένοι, µε
αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για το µέλλον. Υπάρχει πολύς δρόµος να καλυφθεί, χωρίς χρόνο
για χάσιµο. Σας προσκαλούµε όλους να έρθετε µαζί µας σε αυτό το επωφελές ταξίδι. Αυτή είναι
η ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα», τόνισε µεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης, σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά  του στο 21o ετήσιο forum της Capital Link, στη Νέα
Υόρκη, για  επενδύσεις στην Ελλάδα .

«Στις εκλογές του Ιουλίου, η Ελλάδα άφησε πίσω της τον πολιτικό κατακερµατισµό», τόνισε
παράλληλα, σηµειώνοντας ότι «αυτή η κυβέρνηση είναι η πρώτη από την έναρξη της κρίσης που
αναλαµβάνει πλήρως την ιδιοκτησία της µεταρρυθµιστικής ατζέντας».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις µεταρρυθµιστικές κινήσεις της κυβέρνησης στη φορολογία ,
στην ενέργεια , στις επενδύσεις και στις τράπεζες.

Αναλυτικά  το µήνυµα  του πρωθυπουργού:

«Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι,

Είναι πραγµατική τιµή να απευθύνοµαι σε εσάς σήµερα µε αφορµή το 21ο ετήσιο Forum Επενδύστε στην
Ελλάδα της Capital Link µε τίτλο «Η Ελλάδα Επέστρεψε». Ένα Forum που έχει καθιερωθεί ως σηµαντική
πλατφόρµα για την πληροφόρηση της αµερικανικής και της παγκόσµιας επιχειρηµατικής κοινότητας
σχετικά µε τις οικονοµικές και χρηµατοπιστωτικές εξελίξεις στην Ελλάδα.

Σήµερα θα σας δώσω µία γεύση των λόγων για τους οποίους πιστεύω ότι η Ελλάδα πράγµατι
επέστρεψε. Η νέα κυβέρνηση ανέλαβε καθήκοντα µόλις πριν από πέντε µήνες. Σε αυτό το σύντοµο
χρονικό διάστηµα έχει ήδη ολοκληρώσει µία σειρά βαθιών διαρθρωτικών αλλαγών και έχουν τεθεί οι
βάσεις για πολλές ακόµη. Κύριος οικονοµικός στόχος µας είναι να τονώσουµε σηµαντικά τον ρυθµό
ανάπτυξης της Ελλάδας, και θέλουµε να το πετύχουµε προσελκύοντας εκατοντάδες δισεκατοµµύρια
σε επενδύσεις.

Στις εκλογές του Ιουλίου, η Ελλάδα άφησε πίσω της τον πολιτικό κατακερµατισµό. Το κόµµα µου, η Νέα
Δηµοκρατία, απέσπασε το 40% της εθνικής ψήφου και καθαρή πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Μία
µονοκοµµατική κυβέρνηση δεν είναι κάτι συνηθισµένο πλέον στην Ευρώπη, και δηµιουργεί το υπόβαθρο
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για πολιτική σταθερότητα, για έναν καθαρό τετραετή ορίζοντα προβλεψιµότητας, όπου επενδυτές και
πολίτες µπορούν να σχεδιάσουν τις ζωές τους δίχως πολιτική αβεβαιότητα.

Κυρίες και κύριοι,

Αυτή η κυβέρνηση είναι η πρώτη από την έναρξη της κρίσης που αναλαµβάνει πλήρως την ιδιοκτησία
της µεταρρυθµιστικής ατζέντας. Εκλεγήκαµε µε βάση ένα πρόγραµµα που πηγαίνει πολύ πέρα από τις
συνταγές των πιστωτών µας. Πιστεύουµε πως η Ελλάδα αξίζει να βρίσκεται στην πρώτη γραµµή της
διαµόρφωσης πολιτικής παγκοσµίως.

Ένα από τα πρώτα πράγµατα που χρειάζονταν µεταρρύθµιση στην Ελλάδα ήταν ο φορολογικός
κώδικας. Έχουµε ήδη µειώσει τον φορολογικό συντελεστή για τις επιχειρήσεις στο 24% από 28%. Και θα
τον µειώσουµε περαιτέρω, στο 20%. Έχουµε µειώσει την φορολόγηση στα µερίσµατα από το 10% στο 5%.
Μειώνουµε τις ασφαλιστικές εισφορές συνολικά κατά πέντε ποσοστιαίες µονάδες έως το 2023, αρχής
γενοµένης από τη µείωση κατά µία ποσοστιαία µονάδα το προσεχές έτος. Περικόπτουµε δραστικά τη
φορολόγηση των stock options, εφαρµόζοντας οριζόντιο συντελεστή 15% για τις κανονικές επιχειρήσεις
και µόνο 5% για τις νεοφυείς εταιρείες. Πιστεύουµε στην ευθυγράµµιση των κινήτρων για εργοδότες
και εργαζόµενους και θέλουµε να δώσουµε ερεθίσµατα για µία κουλτούρα επιχειρηµατικής τόλµης.
Καταργούµε έναν φόρο στα ελληνικά αµοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας, ο οποίος έβλαπτε
σηµαντικά την βιωσιµότητά τους. Καταργούµε έναν φόρο που οδήγησε ελληνικά αµοιβαία κεφάλαια να
αναχωρήσουν για το Λουξεµβούργο. Θέτουµε επίσης σε ισχύ ένα ευνοϊκό πλαίσιο φορολογικής
κατοικίας (non-dom) ώστε να προσελκύσουµε εύπορα πρόσωπα να έρθουν και να εγκατασταθούν στην
Ελλάδα.

Αλλά αυτή η κυβέρνηση εστιάζει επίσης στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Έχουµε αναλάβει µία
σειρά πρωτοβουλιών µε στόχο την αύξηση του ποσοστού των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Οι
φορολογούµενοι θα πρέπει να δαπανούν το 30% του ετήσιου εισοδήµατός τους µέσω ηλεκτρονικών
τρόπων πληρωµής, καταπολεµώντας έτσι τη φοροδιαφυγή. Η µεταρρυθµιστική ατζέντα µας πηγαίνει
σαφώς πέρα από την αναµόρφωση της φορολογικής πολιτικής. Με τον νέο αναπτυξιακό νόµο,
υλοποιείται µία σειρά ριζικών αλλαγών που καθιστούν πιο εύκολη την ίδρυση και τη λειτουργία µιας
επιχείρησης στην Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, έχουµε πολύ φιλόδοξη ατζέντα µε δύο ευρύτερους στόχους: Πρώτον, να
περιορίσουµε την εξάρτησή µας από τον λιγνίτη, κλείνοντας όλες τις λιγνιτικές µονάδες µας µέχρι το
2028. Σε βάθος χρόνου το ενεργειακό ισοζύγιό µας θα µετατοπιστεί σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
και καλούµε επενδυτές να έρθουν και να επενδύσουν στην Ελλάδα. Ο δεύτερος ευρύτερος στόχος µας
είναι να ενισχύσουµε τον ανταγωνισµό. Εργαζόµαστε σκληρά για την αναδιάρθρωση και αναµόρφωση
της ΔΕΗ, µε απώτερο σκοπό τη µερική ιδιωτικοποίηση του δικτύου διανοµής.

Είµαστε µία κυβέρνηση που είναι αποφασισµένη να ξεµπλοκάρει τις επενδύσεις. Τα έργα στο Ελληνικό -
το παλιό αεροδρόµιο της Αθήνας- θα αρχίσουν το 2020. Ο διαγωνισµός για την πώληση µεριδίου 30%
στον Διεθνή Αερολιµένα Αθηνών έχει προσελκύσει αριθµό-ρεκόρ 10 µη δεσµευτικών προσφορών. Θέλουµε
επίσης να επεκτείνουµε τη σύµβαση παραχώρησης για την Εγνατία Οδό, στη βόρεια Ελλάδα, και να
ιδιωτικοποιήσουµε, είτε µερικώς είτε πλήρως, 10 ακόµα περιφερειακά λιµάνια.

Όλοι γνωρίζουν πως η διαφάνεια, η λογοδοσία και η διασφάλιση κανόνων ισότιµης µεταχείρισης
αποτελούν κρίσιµο παράγοντα για την προσέλκυση σοβαρών, µακροπρόθεσµων επενδύσεων. Για αυτόν
τον λόγο τοποθετήσαµε νέα και πραγµατικά ανεξάρτητη ηγεσία στην Επιτροπή Ανταγωνισµού και στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Μάλιστα, στις αρχές του 2020 θα ψηφίσουµε ένα πιο ισχυρό θεσµικό πλαίσιο
όσον αφορά την κεφαλαιαγορά προκειµένου να ενισχύσουµε τη διαφάνεια και την αξιοπιστία.

Θα κλείσω µιλώντας για τις τράπεζές µας. Εφαρµόζουµε το σχέδιο «Ηρακλής», που βασίζεται στο Asset
Protection Scheme που υλοποιήθηκε πρώτα στην Ιταλία. Το σχέδιο θα µειώσει τα µη εξυπηρετούµενα
ανοίγµατα σχεδόν στο µισό. Οι τράπεζές µας θα γίνουν πιο υγιείς και πιο δυνατές.

Κυρίες και κύριοι,

Η χώρα µου πέρασε µία επίπονη 10ετή προσαρµογή. Βγαίνουµε από αυτή αναγεννηµένοι, µε
αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για το µέλλον. Υπάρχει πολύς δρόµος να καλυφθεί, χωρίς χρόνο για
χάσιµο. Σας προσκαλούµε όλους να έρθετε µαζί µας σε αυτό το επωφελές ταξίδι. Αυτή είναι η ώρα να
επενδύσετε στην Ελλάδα».
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Στόχος η αποκατάσταση της οικονοµικής κανονικότητας στην Ελλάδα, είπε ο
Χρ. Σταϊκούρας

Για  δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας έκανε λόγο ο υπουργός Οικονοµικών,
Χρήστος Σταϊκούρας, κατά  την οµιλία  του σε Αµερικανούς επενδυτές στο 21o Ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα  Υόρκη. Ο κ. Σταϊκούρας υποστήριξε ότι η
κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να
αποκαταστήσει, βήµα  προς βήµα , την οικονοµική κανονικότητα  στη χώρα . «Στο πλαίσιο αυτό,
από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η εµπιστοσύνη και η
αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική σταθερότητα όσο και η
ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο κ Σταϊκούρας παρουσίασε τα
πεπραγµένα  των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

• Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

• Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

• Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

• Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

• Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

• Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

• Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

• Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

• Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

• Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

• Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ο υπουργός Οικονοµικών εξέφρασε την εκτίµηση ότι τα  αποτελέσµατα  αυτών των
ενεργειών είναι ήδη ορατά  και υποστήριξε ότι «η κοινωνία , οι εταίροι, οι επενδυτές, οι
αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον αισιόδοξοι για  τις δυνατότητες της ελληνικής
οικονοµίας». Παράλληλα , σηµείωσε ότι αυτή η αισιοδοξία  αντανακλάται:

• Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

• Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

• Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

• Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός. Ακόµη, είπε ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της
για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες προκλήσεις και αναφέρθηκε στα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι
αποτελούν βασικές πολιτικές προτεραιότητες:

• Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

• Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

• Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

• Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

• Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Γ. Θωµάς στην Capital Link: Προχωράµε στην ιδιωτικοποίηση του 100% της ΔΕΠΑ
Υποδοµών

Προχωράµε γρήγορα στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων για την ανάπτυξη των δικτύων διανοµής
φυσικού αερίου δήλωσε ο υφυπουργός Ενέργειας
Στη γραµµή της αφετηρίας εισέρχεται η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, µε τη δηµοσίευση σήµερα
από το ΤΑΙΠΕΔ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  το 100% της εταιρείας «ΔΕΠΑ
Υποδοµών ΑΕ» που θα  προκύψει από την µερική διάσπαση του κλάδου Υποδοµών της ΔΕΠΑ.
Το Ελληνικό Δηµόσιο –που µέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ’ επέκταση της
ΔΕΠΑ Υποδοµών- και τα  Ελληνικά  Πετρέλαια  -που  κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα
ενεργήσουν ως από κοινού πωλητές.
 Ο υφυπουργός Ενέργειας κ. Γεράσιµος Θωµάς –που ανακοίνωσε την έναρξη της ιδιωτικοποίησης της
ΔΕΠΑ από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link- δήλωσε σχετικά: «Είµαι
πολύ χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας εµβληµατικής
ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση συνολικά.  
 Οι ρυθµίσεις για  τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο στις 28 Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα  «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής,
ανοιχτός, πλειοδοτικός διαγωνισµός.  
 Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ Έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα. 
 Το επόµενο βήµα  προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η
ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά  τον
Ιανουάριο του 2020.
Η προσέλκυση νέων ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε
προγραµµατική µας δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».

Νωρίτερα  το WorldEnergyNews έγραφε:

Στην έναρξη διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για  την από κοινού πώληση µε την
Ελληνικά  Πετρέλαια  ΑΕ του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών
ΑΕ», η οποία  θα  δηµιουργηθεί µετά  τη µερική διάσπαση του κλάδου των υποδοµών της ΔΕΠΑ,
προχώρησε πριν από λίγο το ΤΑΙΠΕΔ.
Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% και τα Ελληνικά Πετρέλαια το υπόλοιπο 35% του µετοχικού κεφαλαίου της
ΔΕΠΑ. 
Κατόπιν της µερικής διάσπασης της, οι δύο µέτοχοι θα κατέχουν τα ανάλογα ποσοστά στη ΔΕΠΑ Υποδοµών
(65% το ΤΑΙΠΕΔ και 35% τα ΕΛΠΕ) και θα ενεργήσουν ως από κοινού πωλητές.

Στην ΔΕΠΑ Υποδοµών θα περιλαµβάνονται:
•    100% του µετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου
Αττικής (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ - ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ), 51% του µετοχικού κεφαλαίου στην
εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ - ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ) και 100% του
µετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου λοιπής Ελλάδας
(ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕ - ΔΕΔΑ ΑΕ),
•    η κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. επί των παγίων των δικτύων διανοµής,
•    το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε.,
•    τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε. αναφορικά µε την ανάπτυξη, το σχεδιασµό και την
υλοποίηση των έργων υποδοµής δικτύων διανοµής συµπεριλαµβανοµένων έργων υποδοµής συµπιεσµένου
φυσικού αερίου ή µικρής κλίµακας Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), εξαιρουµένων των δικαιωµάτων
και υποχρεώσεων της εταιρείας σε διεθνή έργα, όπως δεσµεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό
Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερµατικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

Διαγωνιστική διαδικασία

Η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδοµών θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: φάση
προεπιλογής (Α΄ Φάση) και φάση υποβολής δεσµευτικών προσφορών (Β΄ Φάση). Στην Α΄ Φάση το ΤΑΙΠΕΔ
προσκαλεί τους επενδυτές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύµφωνα µε τους όρους της Πρόσκλησης,
στις 14 Φεβρουαρίου 2020.
Οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές που θα πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής (προεπιλεγέντες) θα κληθούν να
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συµµετάσχουν στη Β΄ Φάση, όπου θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό σχετικά µε τη ΔΕΠΑ
Υποδοµών µέσω εικονικής αίθουσας τεκµηρίωσης (Virtual Data Room - VDR), και στη συνέχεια θα κληθούν
να υποβάλουν δεσµευτικές οικονοµικές προσφορές.
Νωρίτερα:
Στην τελική ευθεία  βρίσκεται η έναρξη ιδιωτικοποίησης της Δηµοσίας Επιχείρησης Αερίου,
καθώς εντός της εβδοµάδας πρόκειται να  δηµοσιευθεί από το ΤΑΙΠΕΔ η πρόκληση
ενδιαφέροντος για  τη ΔΕΠΑ Υποδοµών.
Oι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο γερµανικός κολοσσός Ε.ΟΝ που φέρεται ως
ενδιαφερόµενος για  το δίκτυο της ΔΕΠΑ Υποδοµών ήδη εξετάζει και την συµµετοχή του στον
σηµαντικό διαγωνισµό για  την ΔΕΗ, που θα  λάβει χώρα  το 2020 και αφορά  την µερική
ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ.
Η πρόσκληση για την ΔΕΠΑ Υποδοµών θα αφορά την απόκτηση του 100% της εταιρείας, καθώς εκτός από
τη συµµετοχή του Δηµοσίου (65%) έχει οριστικοποιηθεί πως µέσω του διαγωνισµού θα εκχωρήσουν το
µερίδιό τους (35%) και τα Ελληνικά Πετρέλαια, αποχωρώντας έτσι πλήρως από τον κλάδο λειτουργίας και
ανάπτυξης δικτύων διανοµής φυσικού αερίου. 
Πηγές µιλούν για  ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από διεθνείς «µνηστήρες», µε δεδοµένο  ότι
είναι δροµολογηµένη η επέκταση των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου σε αρκετές ακόµη
Περιφέρειες της χώρας, πέραν της Αττικής και της Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, όπου υπάρχει
ήδη πρόσβαση στο καύσιµο. 
Μία επέκταση που υπόσχεται τη συνεχή αύξηση της περιουσιακής βάσης της εταιρείας και, κατά συνέπεια,
των ρυθµιζόµενων εσόδων της. 

Γερµανικό ενδιαφέρον για  δίκτυα  διανοµής φυσικού αερίου και ρεύµατος 

Σε αυτό το πλαίσιο, σύµφωνα µε πληροφορίες, η εταιρεία βρίσκεται στο «στόχαστρο» της Ε.ΟΝ. 
Ο γερµανικός ενεργειακός κολοσσός ασχολείται µεταξύ άλλων στη διαχείριση και ανάπτυξη
δικτύων διανοµής φυσικού αερίου, τόσο στη Γερµανία  όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
µέσω θυγατρικών, µε συνέπεια  µία  πιθανή απόκτηση της ΔΕΠΑ Υποδοµών να  εντάσσεται
στο χαρτοφυλάκιο των επιχειρηµατικών του δραστηριοτήτων. 
Αξίζει πάντως να σηµειωθεί πως η Ε.ΟΝ προβάλλει επίσης και ως υποψήφιος «µνηστήρας» για το µετοχικό
µερίδιο του ΔΕΔΔΗΕ που πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί εντός του 2020. 
Μάλιστα, σύµφωνα µε πληροφορίες, η εταιρεία εξέφρασε το ενδιαφέρον της για τα δίκτυα διανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας απευθείας στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά το πρόσφατο ταξίδι του
στη Γερµανία. 
Όσον αφορά  πάντως τη ΔΕΠΑ Υποδοµών, ενδιαφέρον φαίνεται να  υπάρχει και από την
Italgas, τη µεγαλύτερη εταιρεία  διανοµής φυσικού αερίου στην Ιταλία  και την τρίτη
µεγαλύτερη στην Ευρώπη. 
Μάλιστα, η Italgas φέρεται να βρίσκεται σε προχωρηµένες συνεννοήσεις µε την επίσης ιταλική Eni gas e
Luce, για την εξαγορά του ποσοστού 49% και του management που κατέχει η τελευταία στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ.
Παράλληλα, υπάρχουν στους ενδιαφερόµενους φαίνεται να περιλαµβάνονται επίσης η Snam, η βελγική
Fluxys και η ισπανική Enagas. 

Ποια  είναι η E.ON. και οι τελευταίες εξελίξεις που την αφορούν

Η E.ON θα κινηθεί γρήγορα για να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα της Npower, της ζηµιογόνου βρετανικής
επιχείρησης λιανικού εµπορίου που αναλαµβάνει αφού οι ευρωπαϊκές ρυθµιστικές αρχές ενέκριναν  την
αγορά περιουσιακών στοιχείων της Innogy.
"Η Npower είναι µια ανοιχτή πληγή που αιµορραγεί βαριά", έχει δηλώσει ο διευθύνων σύµβουλος Johannes
Teyssen στους δηµοσιογράφους.
Οι δηλώσεις έγιναν αφού οι ρυθµιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιµονοπωλιακή πολιτική
ενέκριναν νωρίτερα την εξαγορά  από την E.ON του δικτύου και των καταστηµάτων λιανικής πώλησης της
Innogy, ανοίγοντας το δρόµο για ένα σηµαντικό ανασχηµατισµό στον ενεργειακό τοµέα της Γερµανίας.
Η έγκριση σφραγίζει τη µοίρα της Innogy, η οποία αποσχίστηκε από την RWE και καταχωρήθηκε πριν από
τρία χρόνια ως ξεχωριστή οντότητα, µε τα περιουσιακά στοιχεία της να αναλαµβάνονται από τη µητρική
της και την E.ON.

Η µεγαλύτερη αναδιάρθρωση της γερµανικής βιοµηχανίας ηλεκτρικής ενέργειας

Η Npower, ένας από τους έξι µεγάλους προµηθευτές ενέργειας της Βρετανίας, είναι ζηµιογόνος  εδώ και
χρόνια και τόσο η Innogy όσο και η E.ON έχουν δηλώσει ότι θα εξετάσουν όλες τις επιλογές για την
επιχείρηση, αφήνοντας περιθώρια για πώληση, αναδιάρθρωση ή εκκαθάριση.
O τεµαχισµός της Innogy σηµατοδοτεί τη µεγαλύτερη αναδιάρθρωση της βιοµηχανίας ηλεκτρικής
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ενέργειας της Γερµανίας από τη στιγµή που η χώρα επιτάχυνε την έξοδο της από την πυρηνική ενέργεια
κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας.
Θα µετατρέψει την E.ON σε αλυσίδα ενεργειακών δικτύων και λιανικών πωλήσεων µε περισσότερους από
50 εκατοµµύρια πελάτες.
Η RWE, µε τη σειρά της, θα γίνει ο No.3 φορέας ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη µετά την
ισπανική  Iberdrola και την ιταλική Enel και θα κατέχει το 16,7% της E.ON, καθιστώντας την τον µεγαλύτερο
µέτοχο.
Ο διευθύνων σύµβουλος της RWE Rolf Martin Schmitz θα συµµετάσχει στην εποπτική επιτροπή της E.ON.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εποπτεύει την πολιτική ανταγωνισµού στην ΕΕ των 28, ενέκρινε τη
συµφωνία υπό την προϋπόθεση ότι η E.ON θα πουλήσει ορισµένες επιχειρήσεις στη Γερµανία, την Τσεχία
και την Ουγγαρία.
"Είναι σηµαντικό να µπορούν όλοι οι Ευρωπαίοι και οι επιχειρήσεις να αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια και
φυσικό αέριο σε ανταγωνιστικές τιµές", ανέφερε σε δήλωσή της η Επίτροπος Ανταγωνισµού της ΕΕ
Margrethe Vestager προσθέτοντας ότι οι δεσµεύσεις της E.ON σηµαίνει ότι η συµφωνία δεν θα οδηγήσει σε
λιγότερες επιλογές ή υψηλότερες τιµές.

Εκχώρηση 2 εκατ. πελατών

Η E.ON συµφώνησε να µεταθέσει πελάτες της που τροφοδοτούνται µε ηλεκτρικό ρεύµα στη Γερµανία και
να διακόψει τη λειτουργία 34 σταθµών ηλεκτρικής φόρτισης κατά µήκος των γερµανικών
αυτοκινητοδρόµων.
Επίσης, θα εκχωρήσει µέρος της λιανικής επιχείρησης στην Ουγγαρία, καθώς και την επιχείρηση λιανικής
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Innogy στην Τσεχία, οι οποίες έχουν ήδη
προσελκύσει ενδιαφέρον από δυνητικούς αγοραστές, δήλωσε ο Teyssen.
Οι εκχωρήσεις, οι οποίες περιλαµβάνουν περίπου 2 εκατοµµύρια πελάτες, θα µειώσουν τα αποτελέσµατα
της E.ON κατά περισσότερο από 100 εκατοµµύρια ευρώ πρόσθεσε.
Ο Teyssen δήλωσε ότι ένιωσε ανακούφιση από τη ρυθµιστική εκκαθάριση καθώς η Επιτροπή άσκησε βέτο
στις συµφωνίες της Siemens και της Alstom καθώς και των Thyssenkrupp και Tata Steel νωρίτερα αυτό το
έτος.
"Λαµβάνοντας υπόψη ... τις εξαιρετικές ευκαιρίες ανάπτυξης της E.ON, αυτές οι αρκετά οδυνηρές
παραχωρήσεις είναι ανεκτές" δήλωσε ο Teyssen.
Πηγή: Worldenergynews.gr - Τελευταία τροποποίηση στις 19/09/2019 - 08:28

Αναµενόµενη η αποχώρηση των ΕΛΠΕ

Την ίδια στιγµή, η πώληση του 35% των ΕΛΠΕ κάθε άλλο παρά αποτελεί κεραυνό εν αιθρία, καθώς εδώ και
µήνες έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι οι υποδοµές της ΔΕΠΑ βρίσκονται εκτός του core business του Οµίλου
και, κατά συνέπεια, ότι προτίθενται να αποσυρθούν από τον συγκεκριµένο κλάδο. 
Έτσι, η πώληση του ποσοστού του Δηµοσίου αποτελεί ιδανική συγκυρία για να εκχωρήσουν και τα
Ελληνικά Πετρέλαια το µερίδιό τους. 
Από την άλλη πλευρά , η δηµοσίευση της πρόσκλησης επιβεβαιώνει την πρόθεση του
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να  «τρέξει» όσο το δυνατόν συντοµότερα  την
ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, µε την έναρξη των σχετικών διαδικασιών παράλληλα  µε τον
εταιρικό µετασχηµατισµό της επιχείρησης, ο οποίος δροµολογήθηκε µε την υπερψήφιση του
νοµοσχεδίου του ΥΠΕΝ µόλις στις 28 Νοεµβρίου. 
Μάλιστα, εντός του Ιανουαρίου αναµένεται να δηµοσιευθεί η αντίστοιχη πρόσκληση και για τη ΔΕΠΑ
Εµπορίας. 

Μοναδικός µέτοχος ο πλειοδότης του διαγωνισµού 

Η από κοινού πώληση Δηµοσίου-ΕΛΠΕ σηµαίνει πως ο πλειοδότης θα αποκτήσει το 100% της εταιρείας,
αποτελώντας τον µοναδικό της µέτοχο. 
Με αυτό τον τρόπο, θα  περιέλθουν στην κατοχή του οι συµµετοχές της ΔΕΠΑ στις εταιρείες
διαχείρισης των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου Αττικής (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ), όπου κατέχει το
100%, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) όπου κατέχει το 51%, καθώς και λοιπής
Ελλάδας (ΔΕΔΑ), η οποία  είναι 100% θυγατρική της.
Επίσης, στον νέο ιδιοκτήτη θα «περάσουν» η κυριότητα της ΔΕΠΑ επί των παγίων των δικτύων διανοµής,
το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ, καθώς και δικαιώµατα και υποχρεώσεις της
ΔΕΠΑ αναφορικά µε την ανάπτυξη, τον σχεδιασµό και την υλοποίηση έργων υποδοµής δικτύων διανοµής
συµπεριλαµβανοµένων σχετικών έργων συµπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG) ή µικρής κλίµακας
υγροποιηµένου φυσικού αερίου (LNG).

www.worldenergynews.gr
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Θα πει ο Στάσσης για επενδύσεις ΑΠΕ 1 GW στην πενταετία;
Με ενδιαφέρον αναµένει η αγορά  την οµιλία  του CEO της ΔΕΗ σήµερα  το βράδι στην Capital
Link στη Νέα  Υόρκη.
Λίγο ως πολύ οι ξένοι αναµένουν ότι κάτι θα πει ο CEO για το επενδυτικό πρόγραµµα και τον
µετασχηµατισµό της ΔΕΗ.
Αν µάλιστα κάνει κουβέντα για το ευρύ επενδυτικό πρόγραµµα των ΑΠΕ που στοχεύει στο 1GW την 5ετία
σύµφωνα µε πληροφορίες του ΥΠΕΝ.
Αν κάτι τέτοιο προχωρήσει θα απαιτήσει πολλές εξαγορές, που δεν αποκλείεται η ΔΕΗ να τις κάνει
συντονισµένα µε µεγάλο partner όπως η RWE.
Για να γίνουν όλα αυτά θα απαιτηθούν και κεφάλαια, άρα και το οµολογιακό είναι κοντά.
www.worldenergynews.gr
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Σταϊκούρας: Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά δυναµικής
επανεκκίνησης

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να
αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.

Νέα Ζηλανδία: Η ιστορία του νησιού µε το φονικό ηφαίστειο

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη µάχη για προσέλκυση επενδύσεων

Με διακυρηγµένο στόχο της κυβέρνησης την προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων, κυρίως ξένων, ο
Χρήστος Σταϊκούρας ρίχνεται στη µάχη να πείσει την παγκόσµια επιχειρηµατική ελίτ να επενδύσει στη
χώρα µε βάση και τα κίνητρα του νέου φορολογικού νοµοσχεδίου, το οποίο παρέχει κίνητρα για να έρθουν
φρέσκα κεφάλαια στην Ελλάδα.

Η «εκστρατεία» του υπουργού Οικονοµικών περιλαµβάνει, πέραν της οµιλίας στο επίσηµο γεύµα του
συνεδρίου, επαφές µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών, διαχειριστές κεφαλαίων, εταιρείες
συµβούλων για το δηµόσιο χρέος και συνέντευξη Τύπου στον χώρο του φόρουµ.

Άλλωστε η κυβέρνηση έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη των επενδύσεων για την προσεχή χρονιά. Ο κρατικός
προϋπολογισµός του 2020 προβλέπει αύξηση του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου κατά 13,4%,
έναντι µόλις 8,8% φέτος.

Τα Πεπραγµένα των Πρώτων Έξι Μηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Επανήλθε η αισιοδοξία για τις δυνατότητες της οικονοµίας

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

https://agrinio24.gr/archives/818104


https://agrinio24.gr/

 Publication date: 09/12/2019 19:15

 Alexa ranking (Greece): 11474

 https://agrinio24.gr/archives/818104

Τα επόµενα βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους

Το παρασκήνιο της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογαν

tovima.gr
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ΔΕΠΑ: Διεθνής διαγωνισµός για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ

Στην έναρξη διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την από κοινού πώληση µε τα ΕΛΠΕ του 100% του
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ», η οποία θα δηµιουργηθεί µετά τη µερική
διάσπαση του κλάδου των υποδοµών της ΔΕΠΑ, προχωρά το ΤΑΙΠΕΔ.

Σήµερα το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% και τα ΕΛΠΕ το υπόλοιπο 35% του µετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ.
Κατόπιν της µερικής διάσπασης της, οι δύο µέτοχοι θα κατέχουν τα ανάλογα ποσοστά στη ΔΕΠΑ Υποδοµών
(65% το ΤΑΙΠΕΔ και 35% τα ΕΛΠΕ) και θα ενεργήσουν ως από κοινού πωλητές.

Στη ΔΕΠΑ Υποδοµών θα  περιλαµβάνονται:

 -Το 100% του µετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου
Αττικής (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ- ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ), 51% του µετοχικού κεφαλαίου στην
εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ- ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ) και 100% του
µετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου λοιπής Ελλάδας
(ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕ- ΔΕΔΑ ΑΕ).

-Η κυριότητα της ΔΕΠΑ επί των παγίων των δικτύων διανοµής

-Το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ

-Τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ αναφορικά µε την ανάπτυξη, τον σχεδιασµό και την υλοποίηση
των έργων υποδοµής δικτύων διανοµής, συµπεριλαµβανοµένων έργων υποδοµής συµπιεσµένου φυσικού
αερίου ή µικρής κλίµακας Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), εξαιρουµένων των δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων της εταιρείας σε διεθνή έργα, όπως δεσµεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό
Ελλάδας- Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερµατικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

Όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ, η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: φάση προεπιλογής
(α’ φάση) και φάση υποβολής δεσµευτικών προσφορών (β’ φάση). Στην α’ φάση, το ΤΑΙΠΕΔ προσκαλεί τους
επενδυτές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύµφωνα µε τους όρους της πρόσκλησης, στις 14
Φεβρουαρίου 2020.

Οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές που θα πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής (προεπιλεγέντες) θα κληθούν να
συµµετάσχουν στη β’ Φάση, όπου θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό σχετικά µε τη ΔΕΠΑ
Υποδοµών µέσω εικονικής αίθουσας τεκµηρίωσης (Virtual Data Room-VDR), και στη συνέχεια θα κληθούν να
υποβάλουν δεσµευτικές οικονοµικές προσφορές.

Γ. Θωµάς: Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την
Ελλάδα  και το εξωτερικό για  την ΔΕΠΑ Υποδοµών

«Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα».

Αυτό µεταξύ άλλων επεσήµανε ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς που ανακοίνωσε την έναρξη
της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link στη
Νέα Υόρκη. Σηµειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε νωρίτερα την προκήρυξη του διαγωνισµού για το 100%
της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που θα προκύψει από την µερική διάσπαση του κλάδου Υποδοµών της
ΔΕΠΑ.

Το Ελληνικό Δηµόσιο -που µέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ’ επέκταση της ΔΕΠΑ
Υποδοµών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -που κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν ως από κοινού
πωλητές.

«Είµαι πολύ χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας
εµβληµατικής ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση
συνολικά. Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο στις 28 Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός,
πλειοδοτικός διαγωνισµός», τόνισε ο υφυπουργός και κατέληξε:

«Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
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Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».
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Θεοχάρης από τις ΗΠΑ: Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης.

Ο υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link
Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που
υπάρχουν στην Ελλάδα.

«Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως «το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι µόνο
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η
οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε
επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Και αυτό για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο».

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω».

Ο υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στα 14 έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. 12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track ενώ η Εταιρεία Ακινήτων
του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά ακίνητα
σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο και από την
φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση, 7 Μαρίνες,
31 εµβληµατικά ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων και τις
ιαµατικές πηγές Καϊάφα.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο Υπουργός Τουρισµού σηµείωσε: «Για το 2020
σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της ποιοτικής
υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα νέων
αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών
µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό τουρισµό και
τουρισµό ευεξίας».
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Μητσοτάκης βίντεο σε Αµερικανούς επενδυτές: Βάλτε την Ελλάδα στην
ατζέντα

Βάλτε την Ελλάδα στην ατζέντα τόνισε ο Μητσοτάκης µέσω βίντεο και την
συµµετοχή του Σταικούρα στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις
εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.

Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να
αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα  πεπραγµένα  των πρώτων έξι µηνών
Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξι µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτεύχθηκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη.

Ορατά  αποτελέσµατα
Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας». Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία
αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα επόµενα βήµατα
Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειές της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων
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· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Μητσοτάκης: Εµφανίζονται ευκαιρίες
Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21ο «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται, υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στην παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά
και το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδο από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στην προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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Χ. Θεοχάρης: Στρατηγικής σηµασίας ο τουριστικός τοµέας για την προσέλκυση
επενδύσεων
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Χ. Θεοχάρης: Στρατηγικής σηµασίας ο
τουριστικός τοµέας για την προσέλκυση
επενδύσεων
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Τη στρατηγική σηµασία του τουριστικού τοµέα για την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης υπογράµµισε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης
Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.

«Ο τουρισµός έχει αναγνωριστεί ότι διαδραµατίζει βασικό ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και ως πηγή εσόδων από εξαγωγές. Οι υψηλότερες
επενδύσεις θα ενισχύσουν την οικονοµική ανάπτυξη το επόµενο έτος, καθώς η χώρα ανακάµπτει από µια
δεκάχρονη κρίση χρέους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο κ. Θεοχάρης υπενθύµισε ότι ο τουριστικός τοµέας ήταν ένα βασικό αντίβαρο που
κατάφερε να µετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης. «Είναι ο πρωταθλητής της
Ελλάδας και ένας από τους λίγους κλάδους στην Ελλάδα, που κατάφερε να συνεχίσει να αναπτύσσεται»,
σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε έργα τουριστικών ακινήτων,
λέγοντας ότι «η Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαµβάνει
277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική
τους αξία όσο και από την φυσική τους οµορφιά».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για τη διαµόρφωση ενός
φίλο-επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο λειτουργεί ως εχέγγυο για ανθεκτικές µακροοικονοµικές και
επιχειρηµατικές επιδόσεις.

«Εκτός από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η κυβέρνησή µας θέλει να µειώσει τους φόρους για τις
επιχειρήσεις και να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες το επόµενο έτος. Οι πολιτικές που σχεδιάζουµε
ανέρχονται σε 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ και αυτό θα συµβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης και στην
επιτάχυνση της οικονοµικής δραστηριότητας… Το µέλλον της τουριστικής βιοµηχανίας φαίνεται πολύ
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ελπιδοφόρo, αντανακλώντας τις µεγάλες δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας. Η αυξανόµενη τάση του
παγκόσµιου τουρισµού, σε συνδυασµό µε το συγκριτικό πλεονέκτηµα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος,
προσφέρει µια εξαιρετική ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη της βιοµηχανίας», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Τέλος, ο υπουργός Τουρισµού ανακοίνωσε ότι υπάρχει σχεδιασµός για επέκταση της τουριστικής περιόδου
το 2020 µέσω του ανοίγµατος σε νέες αγορές και της στρατηγικής διείσδυσης στον τοµέα του
αγροτουρισµού.

Χ. Θεοχάρης
επενδύσεις
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Τέσσερις υπουργοί αναζητούν επενδύσεις για την Ελλάδα σε οικονοµικό
φόρουµ της Νέας Υόρκης

File Photo. Το 21ο ετήσιο Φόρουµ του Capital Link πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης.Tumisu / pixaay.com

December 9, 2019

Εκκληση στην αµερικανική αλλά και τη διεθνή επενδυτική κοινότητα να τοποθετήσουν κεφάλαια στην
Ελλάδα σε κάθε δυνητικό τοµέα επενδύσεων, από την αγορά ακινήτων έως στην ενέργεια, τον τουρισµό
αλλά... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο https://hellasjournal.com

Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.
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Θεοχάρης: Ο τουρισµός είναι ο πρωταθλητής της Ελλάδας
Στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για τη διαµόρφωση ενός φίλο-επενδυτικού
περιβάλλοντος αναφέρθηκε ο υπουργός Τουρισµού στη Νέα Υόρκη.

Στην προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της απασχόληση και την ενίσχυσης της περιφερειακής
ανάπτυξης υπογράµµισε ο υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης κατά τη διάρκεια της οµιλίας του
στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα  Υόρκη. 

«Ο τουρισµός έχει αναγνωριστεί ότι διαδραµατίζει βασικό ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και ως πηγή εσόδων από εξαγωγές. Οι υψηλότερες
επενδύσεις θα ενισχύσουν την οικονοµική ανάπτυξη το επόµενο έτος, καθώς η χώρα ανακάµπτει από µια
δεκάχρονη κρίση χρέους», τόνισε χαρακτηριστικά.

 Συνεχίζοντας, ο κ. Θεοχάρης υπενθύµισε ότι ο τουριστικός τοµέας ήταν ένα βασικό αντίβαρο που
κατάφερε να µετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης. «Είναι ο πρωταθλητής της
Ελλάδας και ένας από τους λίγους κλάδους στην Ελλάδα, που κατάφερε να συνεχίσει να αναπτύσσεται»,
σηµείωσε χαρακτηριστικά. 

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε έργα τουριστικών ακινήτων,
λέγοντας ότι «η εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαµβάνει
277 τουριστικά  ακίνητα  σε όλη την Ελλάδα , που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και
πολιτιστική τους αξία όσο και από την φυσική τους οµορφιά». 

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για τη διαµόρφωση ενός
φίλο-επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο λειτουργεί ως εχέγγυο για ανθεκτικές µακροοικονοµικές
και επιχειρηµατικές επιδόσεις. 

«Εκτός από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η κυβέρνησή µας θέλει να µειώσει τους φόρους για τις
επιχειρήσεις και να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες το επόµενο έτος. Οι πολιτικές που σχεδιάζουµε
ανέρχονται σε 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ και αυτό θα συµβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης και στην
επιτάχυνση της οικονοµικής δραστηριότητας… Το µέλλον της τουριστικής βιοµηχανίας φαίνεται πολύ
ελπιδοφόρo, αντανακλώντας τις µεγάλες δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας. Η αυξανόµενη τάση του
παγκόσµιου τουρισµού, σε συνδυασµό µε το συγκριτικό πλεονέκτηµα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος,
προσφέρει µια εξαιρετική ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη της βιοµηχανίας», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

 Τέλος, ο υπουργός Τουρισµού ανακοίνωσε ότι υπάρχει σχεδιασµός για επέκταση της τουριστικής περιόδου
το 2020 µέσω του ανοίγµατος σε νέες αγορές και της στρατηγικής διείσδυσης στον τοµέα του
αγροτουρισµού.

https://www.insider.gr/epiheiriseis/toyrismos/126828/theoharis-o-toyrismos-einai-o-protathlitis-tis-elladas
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Μητσοτάκης καλεί Αµερικανούς επενδυτές: Ευκαιρία να επενδύσετε η
πληθώρα µεταρρυθµίσεων

Βίντεο - διαφήµιση για επενδυτές από τις ΗΠΑ απέστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο 21o «Annual Capital
Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη, µε βασικό µήνυµά του ότι «στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα
εποχή οικονοµικών ευκαιριών», καλώντας τους Αµερικανούς να εξετάσουν «τις ευκαιρίες που
εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

Σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο, στο βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του που δεν έχει δοθεί στη
δηµοσιότητα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών
αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, οι ίδιες
πληροφορίες υποστηρίζουν πως στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», φέρεται να σηµείωσε ο Κ.
Μητσοτάκης.

Ακόµη, αναφέρεται πως η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια, φέρεται να υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις
αναταράξεις που παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το
καταναλωτικό κλίµα αλλά και το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το
καταναλωτικό κλίµα στην Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να
παραµένει πολύ υψηλό. Το κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο Κ. Μητσοτάκης εµφανίζεται να τονίζει τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in
Greece Forum» ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος
ότι το 21ο Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή
για να επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµειώνει χαρακτηριστικά.

https://thepressproject.gr/mitsotakis-kali-amerikanous-ependytes-efkeria-na-ependysete-i-plithora-metarrythmiseon/
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Θεοχάρης: Στρατηγικής σηµασίας ο τουριστικός τοµέας για την προσέλκυση
επενδύσεων

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης.

Ο υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν
στο Capital Link Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές
ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα.

«Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως «το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι µόνο
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η
οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε
επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Και αυτό για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο».

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω».

Ο υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στα 14 έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα  και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. 12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track ενώ η Εταιρεία Ακινήτων
του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά ακίνητα
σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο και από την
φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση, 7 Μαρίνες,
31 εµβληµατικά ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων και  τις
ιαµατικές πηγές Καϊάφα.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο Υπουργός Τουρισµού σηµείωσε: «Για το 2020
σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της ποιοτικής
υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα νέων
αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών
µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό τουρισµό και
τουρισµό ευεξίας».
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Θεοχάρης από Ν. Υόρκη: Στρατηγικής σηµασίας ο τουριστικός τοµέας για την
προσέλκυση επενδύσεων

Parapolitika Newsroom Τη στρατηγική σηµασία του τουριστικού τοµέα για την προσέλκυση επενδύσεων, την
τόνωση της απασχόλησης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης υπογράµµισε ο υπουργός
Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της
Capital Link στη Νέα Υόρκη. «Ο τουρισµός έχει αναγνωριστεί ότι διαδραµατίζει βασικό ρόλο στην
οικονοµική δραστηριότητα της Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και ως πηγή εσόδων από
εξαγωγές. Οι υψηλότερες επενδύσεις θα ενισχύσουν την οικονοµική ανάπτυξη το επόµενο έτος, καθώς η
χώρα ανακάµπτει από µια δεκάχρονη κρίση χρέους», τόνισε χαρακτηριστικά. Συνεχίζοντας, ο κ. Θεοχάρης
υπενθύµισε ότι ο τουριστικός τοµέας ήταν ένα βασικό αντίβαρο που κατάφερε να µετριάσει τις αρνητικές
επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης. «Είναι ο πρωταθλητής της Ελλάδας και ένας από τους λίγους κλάδους
στην Ελλάδα, που κατάφερε να συνεχίσει να αναπτύσσεται», σηµείωσε χαρακτηριστικά. Επιπλέον,
αναφέρθηκε στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε έργα τουριστικών ακινήτων, λέγοντας ότι
«η Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαµβάνει 277
τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους
αξία όσο και από την φυσική τους οµορφιά». Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει
αναλάβει η κυβέρνηση για τη διαµόρφωση ενός φίλο-επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο λειτουργεί ως
εχέγγυο για ανθεκτικές µακροοικονοµικές και επιχειρηµατικές επιδόσεις. «Εκτός από τη διεύρυνση της
φορολογικής βάσης, η κυβέρνησή µας θέλει να µειώσει τους φόρους για τις επιχειρήσεις και να αυξήσει
τις κοινωνικές δαπάνες το επόµενο έτος. Οι πολιτικές που σχεδιάζουµε ανέρχονται σε 1,2 δισεκατοµµύρια
ευρώ και αυτό θα συµβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης και στην επιτάχυνση της οικονοµικής
δραστηριότητας… Το µέλλον της τουριστικής βιοµηχανίας φαίνεται πολύ ελπιδοφόρo, αντανακλώντας τις
µεγάλες δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας. Η αυξανόµενη τάση του παγκόσµιου τουρισµού, σε
συνδυασµό µε το συγκριτικό πλεονέκτηµα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, προσφέρει µια εξαιρετική
ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη της βιοµηχανίας», τόνισε ο κ. Θεοχάρης. Τέλος, ο υπουργός Τουρισµού
ανακοίνωσε ότι υπάρχει σχεδιασµός για επέκταση της τουριστικής περιόδου το 2020 µέσω του ανοίγµατος
σε νέες αγορές και της στρατηγικής διείσδυσης στον τοµέα του αγροτουρισµού.
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Θεοχάρης: Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης.

Ο υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link
Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που
υπάρχουν στην Ελλάδα.

«Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως «το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι µόνο
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η
οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε
επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Και αυτό για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο».

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω».

Ο υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στα 14 έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. 12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track ενώ η Εταιρεία Ακινήτων
του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά ακίνητα
σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο και από την
φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση, 7 Μαρίνες,
31 εµβληµατικά ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων και τις
ιαµατικές πηγές Καϊάφα.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο Υπουργός Τουρισµού σηµείωσε: «Για το 2020
σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της ποιοτικής
υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα νέων
αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών
µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό τουρισµό και
τουρισµό ευεξίας».
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ΥΠΕΝ: Ξεκίνησε η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδοµών
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Στη γραµµή της αφετηρίας εισέρχεται η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, µε τη δηµοσίευση σήµερα από το
ΤΑΙΠΕΔ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 100% της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που
θα προκύψει από την µερική διάσπαση του κλάδου Υποδοµών της ΔΕΠΑ. Το Ελληνικό Δηµόσιο –που µέσω
του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ’ επέκταση της ΔΕΠΑ Υποδοµών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -
που  κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν ως από κοινού πωλητές.

Ο υφυπουργός Ενέργειας κ. Γεράσιµος Θωµάς –που ανακοίνωσε την έναρξη της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ
από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link- δήλωσε σχετικά: «Είµαι πολύ
χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας εµβληµατικής
ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση συνολικά.

Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 28
Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός, πλειοδοτικός διαγωνισµός.

Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ Έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα.

Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».
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Χ. Θεοχάρης: Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης.

Ο υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν
στο Capital Link Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές
ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα.

«Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως «το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι µόνο
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η
οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε
επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Και αυτό για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο».

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω».

Ο υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στα 14 έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα  και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. 12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track ενώ η Εταιρεία Ακινήτων
του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά ακίνητα
σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο και από την
φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση, 7 Μαρίνες,
31 εµβληµατικά ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων και  τις
ιαµατικές πηγές Καϊάφα.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο Υπουργός Τουρισµού σηµείωσε: «Για το 2020
σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της ποιοτικής
υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα νέων
αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών
µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό τουρισµό και
τουρισµό ευεξίας».

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα  τη δουλειά  που σας ταιριάζει!
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Σταϊκούρας σε Αµερικανούς επενδυτές: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η
ελληνική οικονοµία

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα  Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα
στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά,
σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Τα Πεπραγµένα των Πρώτων Έξι Μηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά
Επιτεύχθηκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι
Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας
Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls
Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας
Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους
ισολογισµούς των τραπεζών
Επανεκκινήθησαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις
Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ
Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος
Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών
Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
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υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης
Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα
Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης
Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα Επόµενα Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων
Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία
Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων
Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Πηγή: newsbeast.gr
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Μητσοτάκης: «Τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή να επενδύσετε στην Ελλάδα»

Κάλεσµα προς τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link Invest in Greece
Forum» στη Νέα Υόρκη απηύθυνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σηµειώνοντας πως ότι «στη χώρα µας
ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών».

«Η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσετε στην Ελλάδα είναι τώρα», είπε κατά τη διάρκεια
βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, καλώντας τους επενδυτές να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική
οικονοµία, εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των
µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος διαρθρωτικών αλλαγών που
αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι
υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται
µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Τέλος, υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».
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Χρ. Σταϊκούρας: Σε δυναµική επανεκκίνηση η ελληνική οικονοµία
Στην δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, κατά την οµιλία του ενώπιον Αµερικανών επενδυτών οι οποίοι συµµετείχαν στις εργασίες του
21oυ Ετήσιου Επενδυτικού Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Όπως εξήγησε ο υπουργός Οικονοµικών, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει
ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.
Σταϊκούρας.

Απολογισµός πεπραγµένων πρώτου εξαµήνου

ο κ. Σταϊκούρας αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης παρουσίασε τα πεπραγµένα των
πρώτων έξι µηνών, λέγοντας τα ακόλουθα:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτεύχθηκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Υπήρξε επανεκκίνηση εµβληµατικών έργων και ιδιωτικοποιήσεων

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά  Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως σηµείωσε εξάλλου, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», ανέφερε ο υπουργός Οικονοµικών.

Τα  Επόµενα  Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων
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· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
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Μήνυµα Μητσοτάκη σε Αµερικανούς να επενδύσουν στην Ελλάδα
Η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας τόνισε ο πρωθυπουργός

Τονίζοντας ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών
ευκαιριών, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους
Αµερικανούς επενδυτές που συµµετέχουν στο 21o «Annual Capital Link Invest
in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την
ελληνική οικονοµία, εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το
πρίσµα του µεγάλου αριθµού των µεταρρυθµίσεων που υλοποιούνται».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο πρωθυπουργός
αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών
αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη
χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη
κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά
παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι
στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες
συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που εµποδίζουν τις επενδύσεις και
υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο.
Το σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία
συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή
αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά
ποσοστά έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που
συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ.
Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε
ορίζοντα τετραετίας. Αναφέρθηκε στη µεταρρυθµιστική εντολή που έχει
λάβει για να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται, διαθέτουν
την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα,
παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει την ιδιοκτησία αυτών των
µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού
προγράµµατός της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η
σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία χωρίς να δώσει κενές
υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων που θα µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το
καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της λαϊκής ψήφου
και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική
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Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική
οικονοµία παρά τις αναταράξεις που παρατηρούνται στη παγκόσµια
οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά
και το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης
επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο
υψηλότερο επίπεδο από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό.
Το κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το
2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual
Capital Link Invest in Greece Forum» ως µία πηγή πληροφόρησης για την
παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις
ότι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα»,
σηµείωσε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Χάρης Θεοχάρης: Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης.
Ο Υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link
Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που
υπάρχουν στην Ελλάδα.

«Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.
Ανέφερε δε πως «το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι µόνο
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η
οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε
επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον». «Και αυτό για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο», συµπλήρωσε ο Υπουργός Τουρισµού.
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Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω».

Ο υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στα 14 έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. 12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track ενώ η Εταιρεία Ακινήτων
του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά ακίνητα
σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο και από την
φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση, 7 Μαρίνες,
31 εµβληµατικά ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων και τις
ιαµατικές πηγές Καϊάφα.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο Υπουργός Τουρισµού σηµείωσε: «Για το 2020
σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της ποιοτικής
υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα νέων
αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών
µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό τουρισµό και
τουρισµό ευεξίας».
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Κάλεσµα Μητσοτάκη σε Αµερικανούς για επενδύσεις: Μία νέα εποχή
ευκαιριών ανατέλλει στην Ελλάδα

Κάλεσµα στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
στη Νέα Υόρκη να επενδύσουν στην Ελλάδα, απηύθυνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είπε στους Αµερικανούς επενδυτές να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική
οικονοµία, εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των
µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

«Μια νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών ανατέλλει στην Ελλάδα. Η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσετε
στην Ελλάδα είναι τώρα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος διαρθρωτικών αλλαγών που
αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι
υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται
µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Τέλος, υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».
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δηµοκρατική Χάρης Θεοχάρης : Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης.

Ο Υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link
Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που
υπάρχουν στην Ελλάδα.

«Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως «το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι µόνο
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η
οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε
επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον». «Και αυτό για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο», συµπλήρωσε ο Υπουργός Τουρισµού.

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω».

Ο υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στα 14 έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. 12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track ενώ η Εταιρεία Ακινήτων
του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά ακίνητα
σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο και από την
φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση, 7 Μαρίνες,
31 εµβληµατικά ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων και τις
ιαµατικές πηγές Καϊάφα.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο Υπουργός Τουρισµού σηµείωσε: «Για το 2020
σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της ποιοτικής
υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα νέων
αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών
µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό τουρισµό και
τουρισµό ευεξίας».Harry Theoharis
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Γεωργιάδης: Ελκυστικός επενδυτικός προορισµός η Ελλάδα – Οι ευκαιρίες που
υπάρχουν ανά τοµέα

Στην εκ βάθρων αλλαγή της εικόνας της χώρας, αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει, πλέον, η Ελλάδα  αναφέρθηκε στο Ετήσιο
Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», το οποίο
πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα  9 Δεκεµβρίου, 2019 στη Νέα  Υόρκη, ο υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης. 
Ο κ. Γεωργιάδης υπογράµµισε ότι η χώρα µας έχει πάψει πλέον να είναι το «µαύρο πρόβατο της
Ευρωζώνης» και εξελίσσεται σε έναν από τους πιο ελκυστικούς επενδυτικούς προορισµούς.
Όπως υπογράµµισε στην έναρξη της οµιλίας του «το 21ο Ετήσιο Φόρουµ της Capital Link µε θέµα
«Επενδύστε στην Ελλάδα», που λαµβάνει χώρα στη Νέα Υόρκη, και στο οποίο είναι τιµή µου να συµµετέχω,
συµπίπτει µε την αρχή της νέας εποχής για την Ελλάδα.
Το  πρώην µαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα από την κρίση χώρα η οποία έχει
χάσει το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία δεκαετία, µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο
hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες
παγκοσµίως. 
Διεθνή και ευρωπαϊκοί θεσµοί, ξένες κυβερνήσεις, η διεθνής επιχειρηµατική κοινότητα και µέσα µαζικής
ενηµέρωσης µεγάλης επιρροής παγκοσµίως εξυµνούν την δυναµική αναπτυξιακή και επενδυτική πολιτική
της Κυβέρνησης Μητσοτάκη».
Παράλληλα αναφέρθηκε στα επιτεύγµατα της κυβέρνησης, αν και έχει µόλις πέντε µήνες στην εξουσία,
προτάσσοντας τα ακόλουθα: Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων,  όπως η ανάπλαση,
αξίας 8 δισεκατοµµυρίων ευρώ της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνας, το
Ελληνικό. Αξίζει να σηµειωθεί ότι δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και
διαγωνίζονται για την άδεια του καζίνο. 
Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ. 
Έτσι, λοιπόν, σήµερα η Ελλάδα προσφέρει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα στους διεθνείς επενδυτές:

- Μέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά. 
- Μηδενικός επενδυτικός κίνδυνος στη χώρα µε την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της τελευταίας
δεκαετίας. 
- Φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των επενδυτών έτσι ώστε να
ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί η τεχνολογία και η
καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και τα δίκτυα και, εν γένει, να δηµιουργηθεί ένα φιλικό προς τον
επενδυτή περιβάλλον. 
- Εργατικό δυναµικό το οποίο συνδυάζει µοναδικά την υψηλή ποιότητα, την µεγάλη διαθεσιµότητα και την
αποδοτικότητα. 
-Επιτόκια σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα». 

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ακόµη ότι υπάρχει µία σειρά τοµέων που είναι «ανοικτοί» για επενδύσεις και
µπορούν να προσφέρουν υψηλές αποδόσεις σε όσους τους επιλέξουν.
Μεταξύ αυτών κορυφαίοι είναι, πάντα σύµφωνα µε τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων «η αγορά
ακινήτων, ο τουρισµός, η ενέργεια, τα logistics, οι υποδοµές, η βιοτεχνολογία, η φαρµακοβιοµηχανία, τα ΙΤ,
τα R&D, τα τρόφιµα, ακόµη και η βαριά βιοµηχανία είναι πολλά υποσχόµενοι τοµείς της ελληνικής
οικονοµίας. 
Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές, µέσω του 21ου Ετήσιου Φόρουµ της Capital Link,
είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν στην Ελλάδα. 
Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας ακόµη και εν µέσω της χειρότερης
οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. 
Και αυτοί που δεν έχουν επενδύσει τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν της δυνατότητας ανάπτυξης και
των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην χώρα µας και οι οποίοι πρώτοι θα ανταµειφθούν µε
τα µεγαλύτερα κέρδη».
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Σταϊκούρας: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία
Για τη δυναμική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας μίλησε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αμερικανούς επενδυτές που συμμετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως μάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήμα προς βήμα, την οικονομική κανονικότητα
στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναμφισβήτητα έκανε μια δυναμική επανεκκίνηση. Η
εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγμένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε μια συστηματική λύση για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Εκτιμώντας ότι τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονομικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναμφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόμενα βήματα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Μητσοτάκης σε αµερικανούς επενδυτές : Νέα εποχή ευκαιριών ανατέλλει στην
Ελλάδα

Αθλητικά Νέα

09 Δεκεµβρίου 2019

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα». Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός
αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη
βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η
απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς «για πρώτη φορά παρατηρείται µία
µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα».
Πολιτικές που εµποδίζουν επενδύσεις οδηγούν σε αδιέξοδο «Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι
Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις
προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο.» » Το σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα
χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή
αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά έγκρισης για τις
πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Σε αυτό το σηµείο,
τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη µεταρρυθµιστική εντολή
που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται, διαθέτουν την απαραίτητη
δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει την ιδιοκτησία αυτών των
µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός της. Ατζέντα βαθιών
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων «Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η
σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες
στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού, επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων που θα µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό,
κέρδισε σχεδόν το 40% της λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο
Έλληνας πρωθυπουργός. Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία
παρά τις αναταράξεις που παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το
καταναλωτικό κλίµα αλλά και το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το
καταναλωτικό κλίµα στην Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να
παραµένει πολύ υψηλό. Το κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007». Τέλος,
ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum» ως µία
πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο Φόρουµ
θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσουν
στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Σταϊκούρας: Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά δυναµικής
επανεκκίνησης

Οικονοµία

09 Δεκεµβρίου 2019

Στη µάχη για την προσέλκυση επενδύσεων ρίχνεται και ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας,
µιλώντας σε αµερικανούς επεδυτές για τη δυναµική επενεκκίνησης της οικονοµίας, στο πλαίσιο του
Ετήσιου Επενδυτικού Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη
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Ζαββός: Καινοτόµα και συστηµική λύση το σχέδιο Ηρακλής για τα NPLs
«Το σχέδιο Ηρακλής προσφέρει ένα ελκυστικό οµόλογο υψηλών αποδόσεων σε ένα περιβάλλον αρνητικών
επιτοκίων και αποδόσεων», υπογράµµισε ο κ. Ζαββός
Στο σχέδιο «Ηρακλής» για  τα  Μη Εξυπηρετούµενα  Δάνεια  (NPLs) των ελληνικών τραπεζών
αναφέρθηκε στην οµιλία  του στο 21ο Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο «Capital Link Invest
in Greece Forum», το οποίο πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα  9 Δεκεµβρίου, 2019 στη Νέα  Υόρκη, ο
υφυπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Ζαββός.
Ο κ. Ζαββός υπογράµµισε ότι το νέο σχέδιο Ηρακλής αποτελεί µια καινοτόµο και συστηµική λύση η οποία,
µέσω της χρήσης κρατικών εγγυήσεων, θα βοηθήσει τις ελληνικές τράπεζες, να µειώσουν το βουνό των
κόκκινων δανείων κατά 40%, να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους βάση και να βελτιώσουν την κερδοφορία
τους. 
Υπογράµµισε ακόµη ότι αυτή είναι η ιδανική στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία γίνεται το νέο
«παιδί θαύµα» της Ευρωζώνης. 
Σύµφωνα µε τον υφυπουργό Οικονοµικών «το σχέδιο Ηρακλής προσφέρει ένα ελκυστικό οµόλογο υψηλών
αποδόσεων σε ένα περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων και αποδόσεων. 
Η αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε διαρθρωτικές και φορολογικές
µεταρρυθµίσεις και στην επανεκκίνηση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και του χρηµατιστηρίου
σηµατοδοτεί µια νέα εποχή ανάπτυξης, προσφέροντας νέες ευκαιρίες τους επενδυτές. 
Οι πολιτικές της κυβέρνησης στοχεύουν στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στον τραπεζικό
τοµέα για να καταστεί η Ελλάδα το χρηµατοπιστωτικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».
Οι επενδυτές δείχνουν µεγάλο ενδιαφέρον για  τον Ηρακλη γιατί: α) το υπουργείο σε συνεργασία
µε Ευρωπαίους οργανισµούς, ΤτΕ, τράπεζες και ΤΧΣ ετοίµασε ένα σχέδιο που ανταποκρίνεται πλήρως στις
ανάγκες τόσο των τραπεζών όσο κι των επενδυτών. 
Ενας Βασικός στόχος του νοµοσχεδίου είναι η σωστή και αποτελεσµατική λειτουργία των διαχειριστών
του SPV, µέσω ενός συστήµατος κινήτρων και κυρώσεων (καρότο και µαστίγιο). 
Ο δεύτερος βασικός στόχος είναι να υπάρχει διαφάνεια στον τροπο λειτουργίας του Ηρακλή αλλά και
βάσεις δεδοµένων και πληροφοριών που θα βοηθούν τον επενδυτή να κάνει την επιλογή που ταιριάζει στο
επενδυτικό προφίλ του
β) Η κυβέρνηση έχει ένα φίλο επενδυτικό προφίλ, εργάζεται γρήγορα και µε συστηµατικό τρόπο 
γ) η Ελλάδα αναπτύσσεται µε µεγαλύτερους από το αναµενόµενο ρυθµούς 
δ) πολιτική σταθερότητα 
ε) Η κυβέρνηση έχει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για τον τραπεζικό τοµέα και για την οικονοµία γενικότερα. 
Μετά τον Ηρακλή έρχονται µεταρρυθµίσεις στην Κεφαλαιαγορά και στο Πτωχευτικο.
Ο κ. Ζαββός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να γίνει η Ελλάδα το χρηµατοοικονοµικό κέντρο της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
Ο Ηρακλής είναι το πρώτο σηµαντικό βήµα προς αυτή την κατεύθυνση.
Ο Ηρακλής θα είναι το µόνο συστηµικό σχέδιο αναφορικά µε τον τραπεζικό τοµέα, στο οποίο θα
επικεντρωθεί η κυβέρνηση για τους επόµενους 8-10 µήνες.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου ο κ. Ζαββός είχε πολλές συναντήσεις µε κορυφαιες τράπεζες όπως η Citibank
και επενδυτικους οικους
Στόχος του κ. Ζαββού είναι η προσέλκυση επενδυτών που όχι µόνο θα επενδύσουν στον Ηρακλή αλλά
µέσω αυτού θα γνωρίσουν καλύτερα τον τραπεζικό τοµέα και την ελληνική οικονοµία. 
Το µήνυµα που πέρασε στους επενδυτες είναι: Η Ελλάδα άλλαξε σελίδα και προσφέρει µοναδικές ευκαιρίες
για επενδύσεις
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Μητσοτάκης: Κάλεσµα σε Αµερικανούς επενδυτές. «Νέα εποχή ευκαιριών
ανατέλλει στην Ελλάδα»

Κάλεσµα στους επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα
Υόρκη έστειλε µέσω video ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή
οικονοµικών ευκαιριώ» είπε σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του και ζήτησε από τους επενδυτές να βάλουν
στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία, εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα
της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια του µηνύµατός του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση ενός
προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα.
Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα,
καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις
επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Click4more: «Ελλάδα  Ξανά»: 3.000 ευρώ ελάχιστη αµοιβή για  τον επαναπατρισµό Ελλήνων
επιστηµόνων!

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα

https://www.tromaktiko.gr/259802/mitsotakis-kalesma-se-amerikanous-ependutes-nea-epochi-eukairion-anatellei-stin-ellada/


https://www.tromaktiko.gr/

 Publication date: 09/12/2019 18:40

 Alexa ranking (Greece): 167

 https://www.tromaktiko.gr/259802/mitsotakis-kalesma-se-amerikanous-ependutes-...

µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Click4more: Μητσοτάκης: Σηµαντικότατη καινοτοµία  η Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.Σταϊκούρας: Δυναµική επανεκκίνηση για την ελληνική
οικονοµία

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε, από την πλευρά του, ο υπουργός
Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα
στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:
· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά
· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι
· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας
· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls
· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας
· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών
· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις
· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ
· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος
· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών
· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:
· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης
· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα
· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:
· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων
· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία
· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων
· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.
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Μητσοτάκης σε επενδυτές: Μια νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών ανατέλλει
στην Ελλάδα

«Μια νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών ανατέλλει στην Ελλάδα»: αυτό είναι το βασικό µήνυµα που στέλνει
ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21ο «Annual Capital Link Invest
in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη.

Μέσω βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο πρωθυπουργός ζήτησε από τους επενδυτές να βάλουν στην
«ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία, να εξετάσουν «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της
πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ταχεία  υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών
αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα.

Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για  αυτό το
πρόγραµµα , καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά
σε αδιέξοδο. Το σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική
υποστήριξη για τις ξένες επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που
εντοπίζουν υψηλά ποσοστά έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη
δηµιουργία ενός φιλικότερου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη»,
σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα  έχει µία  σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
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λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία  επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία  παρά  τις
αναταράξεις που παρατηρούνται στη παγκόσµια  οικονοµία . Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το
καταναλωτικό κλίµα αλλά και το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα:

«Το καταναλωτικό κλίµα στην Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει
να παραµένει πολύ υψηλό. Το κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece
Forum» ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα.

«Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η
κατάλληλη στιγµή για να επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

Πηγή

https://www.tromaktiko.gr/259832/mitsotakis-se-ependutes-mia-nea-epochi-oikonomikon-eukairion-anatellei-stin-ellada/
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Ανατέλλει νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών στην Ελλάδα
Μητσοτάκης

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Σε διορθωτική τροχιά το ΧΑ λόγω ρευστοποίησης κερδών
Πτωτικά µε ταχύτερους ρυθµούς από τα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια κινήθηκε το ελληνικό που φαίνεται να
έχει µπει σε τροχιά διόρθωσης µετά από τα ρεκόρ του 11µηνου. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κάτω από
τα επίπεδα των 870 µονάδων και  έκλεισε στις 863,77 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 1,08%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιµή στις 862,08 µονάδες(-1,27%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε
στα 57,772 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 22.079.662 µετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης
σηµείωσε πτώση σε ποσοστό 0,93%, ενώ ο δείκτης της µεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό
1,77%. Από τις µετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη µεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι µετοχές της
Lamda Development (+0,97%), της ΕΧΑΕ(+0,56%), της Coca Cola HBC(+0,27%) και του ΟΤΕ (+0,23%).
Αντιθέτως, τη µεγαλύτερη πτώση σηµείωσαν οι µετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ(-3,77%), της Viohalco(-2,66%), της
Πειραιώς(-2,48%), της Εθνικής (-2,40%), της Eurobank(-2,40%),της Fourlis(-2,35%) και της Alpha Bank(-2,26%).

Από τους επιµέρους δείκτες τη µεγαλύτερη άνοδο σηµείωσαν οι δείκτες της Ακίνητης Περιουσίας
(+0,85%) και των Τροφίµων(+0,27%), ενώ τις µεγαλύτερες απώλειες σηµείωσαν οι δείκτες του Εµπορίου(-
4,80%) και των Πρώτων Υλών(-4,28%). Το µεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η
Alpha Bank διακινώντας 4.428.549 και 3.680.408 µετοχές αντιστοίχως. Τη µεγαλύτερη αξία συναλλαγών
σηµείωσαν η Alpha Bank µε 6,686 εκατ. ευρώ και η Εθνική µε 6,314 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 28
µετοχές, 88 πτωτικά και 23 παρέµειναν σταθερές. Τη µεγαλύτερη άνοδο σηµείωσαν οι µετοχές:
Βιοκαρπέτ+7,06% και Frigoglass+6,67%. Τη µεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι µετοχές: Επίλεκτος -15,20%
και ΑΝΕΚ-13,79%.

Παρότι το ελληνικό Χρηµατιστήριο βρίσκεται και σήµερα στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος,
καθώς εξελίσσεται το 21ο Συνέδριο της Capital Link στην Νέα Υόρκη, µε ισχυρή παρουσία εκπροσώπων
επενδυτικών χαρτοφυλακίων, η εικόνα της αγοράς αποτελεί συνέχεια των κακών συνεδριάσεων της
προηγούµενης εβδοµάδας, που έδειξαν ότι η Λεωφόρος Αθηνών έχει εισέλθει σε µια τροχιά διόρθωσης,
µετά την υψηλή απόδοση του 11µήνου, που την κατέταξε στην κορυφή των χρηµατιστηριακών αποδόσεων
παγκοσµίως.

Όπως µετέδωσε το Business Daily νωρίτερα, µε τις εκτιµήσεις των χρηµατιστηριακών αναλυτών,
αυτή η υποχώρηση, ως αποτέλεσµα κυρίως των ρευστοποιήσεων τραπεζικών µετοχών, δεν ερµηνεύεται
ως µια αλλαγή των εκτιµήσεων των επενδυτών για τις θετικές προοπτικές του ΧΑ, αλλά εξηγείται µε βάση
τη συµπεριφορά ορισµένων επενδυτικών χαρτοφυλακίων του εξωτερικού, που κρίνουν σκόπιµο, πριν το
τέλος της χρονιάς και µε σταδιακό τρόπο (καθώς η ελληνική αγορά παραµένει αρκετά «ρηχή») να
«κλειδώσουν» ένα µέρος των κερδών που έχουν αποκοµίσει φέτος από τις ελληνικές µετοχές.

Αυτό είναι περισσότερο εµφανές στις µετοχές του τραπεζικού κλάδου, καθώς ο κλαδικός δείκτης
υποχώρησε σήµερα κατά 2,36 % και, σηµειώνοντας πτώση κατά περίπου 10% από το υψηλό έτους, που είχε
καταγραφεί στις 19 Νοεµβρίου. Η υποχώρηση των τραπεζικών µετοχών είναι «οµοιόµορφη», µε τα
ποσοστά πτώσης για τις τέσσερις συστηµικές να κυµαίνονται µεταξύ 2,40% (Eurobank) και 2,48%
(Πειραιώς).

Με σηµαντικές συναλλαγές κινήθηκαν πτωτικά αρκετά blue chips, όπως οι τίτλοι των ΟΠΑΠ, Μυτιληναίος,
Σαράντης και Jumbo, ενώ άνοδο σηµείωσε η µετοχή της Lamda (+0,97%), λίγο πριν ολοκληρωθεί η αύξηση
κεφαλαίου και ο τίτλος της Coca Cola πέρασε από την πτώση σε µικρή άνοδο (+0,27%).

Οι µετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν, ως εξής:

ALPHA BANK: 1,7720-2,26%
EUROBANK: 0,8530-2,40%
FOURLIS: 5,4000-2,35%
VIOHALCO:2,4700-2,66%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ:6,6400-3,77%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ:1,5600-0,64%
ΔΕΗ:3,2440-1,04%
ΑΔΜΗΕ:2,1300-0,47%
COCA COLA HBC: 29,5300+0,27%
ΕΛΠΕ: 8,200-1,32%
ΕΘΝΙΚΗ: 2,8110-2,40%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,1400-1,93%
JUMBO: 17,8200-0,94%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:7,2300 αµετάβλητη
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:9,4700-1,61%
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MOTOR OIL: 20,4000+0,29%
ΟΠΑΠ:10,9300-0,64%
ΟΤΕ: 13,3100+0,23%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 2,9120-2,48%
ΤΙΤΑΝ:18,1400-1,95%
LAMDA DEVELOPMENT:7,3200+0,97%
ΟΛΠ:2,9500-1,13%
ΕΧΑΕ:4,4550+0,56%
CENERGY:1,2700-0,78%
AEGEAN AIRLINES: 8,2900-0,84%
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Μητσοτάκης σε αµερικανούς επενδυτές : Νέα εποχή ευκαιριών ανατέλλει στην
Ελλάδα

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους in.gr

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα.

Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα,
καθώς «για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις
επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα».

Πολιτικές που εµποδίζουν επενδύσεις οδηγούν σε αδιέξοδο

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο.»

» Το σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις
ξένες επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά
ποσοστά έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός
φιλικότερου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ.
Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

Ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα.

«Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η
κατάλληλη στιγµή για να επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Χρ. Σταϊκούρας: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία
Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα
στη χώρα.
«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Τα Πεπραγµένα των Πρώτων Έξι Μηνών
Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:
· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά
· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι
· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας
· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls
· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας
· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών
· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις
· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ
· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος
· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών
· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη
Ορατά Αποτελέσµατα
Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».
Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:
· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης
· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα
· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.
Τα Επόµενα Βήµατα
Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:
· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων
· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία
· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων
· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Μήνυµα Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές

Τους καλεί να εξετάσουν τις ευκαιρίες που εµφανίζονται
στην Ελλάδα
Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη, να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
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µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

Πηγή: news.gr
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«Προσκλητήριο» Μητσοτάκη σε επενδυτές: Αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή να
επενδύσετε στην Ελλάδα - Σταϊκούρας: Δυναµική επανεκκίνηση της

οικονοµίας
Βασικό µήνυµα του κ. Μητσοτάκη ήταν ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µια νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών
Νέο προσκλητήριο προς τους Αµερικανούς επενδυτές, οι οποίοι συµµετείχαν στο 21ο Annual
Capital Link Invest in Greece Forum», απηύθυνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο µήνυµα  του
επισηµαίνοντας ότι τώρα  είναι η κατάλληλη στιγµή για  επενδύσεις στην Ελλάδα .
Βασικό µήνυµα του κ. Μητσοτάκη ήταν ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µια νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών
και ζήτησε από τους επενδυτές να βάλουν στην ατζέντα τους την ελληνική οικονοµία, εξετάζοντας «τις
ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα.
Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. 
Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα,
καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις
επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.
«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. 
Το σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις
ξένες επενδύσεις.
Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά έγκρισης για
τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος. 
Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.
Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. 
Για τη µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες
επιχειρούνται, διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. 
Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει την ιδιοκτησία  αυτών των µεταρρυθµίσεων,
καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός της.
«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα.
Αντ' αυτού, επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
που θα  µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία  προς το καλύτερο. 
Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο»,
επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.
Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. 
Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν
ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο
επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. 
Το κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».
Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. 
«Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η
κατάλληλη στιγµή για να επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

Σταϊκούρας: Στόχος η αποκατάσταση της οικονοµικής κανονικότητας 

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. 
Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να
αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.
«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση.
Η εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα  πεπραγµένα  των πρώτων έξι µηνών 

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:
* Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά
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* Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά
* Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι
* Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας
* Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls
* Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας
* Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών
* Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις
* Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ
* Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος
* Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών
* Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά  αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».
Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:
* Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης
* Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα
* Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
* Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή
«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. 
Και τώρα επιστρέφει στην κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα  επόµενα  βήµατα  

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:
* Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων
* Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
* Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία
* Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων
* Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Νωρίτερα  το bankingnews.gr µετέδιδε:

Επενδυτικό σαφάρι από την κυβέρνηση στη Ν. Υόρκη: «Greece is Back» το µήνυµα  Σταικούρα
στο συνέδριο «Invest in Greece» του Capital Link

Να πείσει τους εκπροσώπους της παγκόσµιας επιχειρηµατικής ελίτ να ποντάρουν στη χώρα µας,
αγοράζοντας νέα κρατικά οµόλογα και προχωρώντας σε επιχειρηµατικές κινήσεις µε βάση τα κίνητρα του
νέου φορολογικού νόµου, θα προσπαθήσει σήµερα και αύριο ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας
στη Νέα Υόρκη.
Στη «Μέκκα» της παγκόσµιας οικονοµίας και του καπιταλισµού, παρουσία 1.000 στελεχών της αγοράς,
κυβερνητικών αξιωµατούχων, εκπροσώπων των δανειστών, επιχειρηµατιών, τραπεζιτών από την Ελλάδα,
την Ευρώπη και την Αµερική ο κ. Σταϊκούρας θα προτάξει τις µεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες που
παρουσιάζει η χώρα µας, αφού θα είναι ένας από τους κεντρικούς οµιλητές στο 21ο Ετήσιο Φόρουµ
«Invest in Greece» του Capital Link.
Οι επενδύσεις, προερχόµενες από επιχειρηµατίες του εξωτερικού, είναι κρίσιµης σηµασίας για την
κυβέρνηση, η οποία θέλει ακόµη και τα κεφάλαια από τα ελληνικά οµόλογα (ANFA’s SMP’s) ύψους 1,3 δισ.
ευρώ να τα κατευθύνει για τον σκοπό αυτό.
Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος της ελληνικής αποστολής είναι να µεταφερθεί το σωστό µήνυµα σε ένα
ιδιαίτερα στοχευµένο κοινό, όπως είναι αυτό του Capital Link, που θα εξυπηρετήσει αυτά τα σχέδια.
«Greece is Back - η Ελλάδα επανέρχεται» θα είναι το µήνυµα που θα στείλει ο Έλληνας υπουργός
Οικονοµικών από το Μανχάταν και το Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Η «εκστρατεία πειθούς» του υπουργού Οικονοµικών περιλαµβάνει, πέραν της οµιλίας στο επίσηµο γεύµα
του συνεδρίου, επαφές µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών, διαχειριστές κεφαλαίων, εταιρείες
συµβούλων για το δηµόσιο χρέος και συνέντευξη Τύπου στον χώρο του φόρουµ. Πραγµατοποιείται, δε, σε
µια κοµβική περίοδο, καθώς:
1. Με το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο παρέχονται κίνητρα για να έρθουν φρέσκα κεφάλαια στην Ελλάδα και
τα οποία πρέπει να γίνουν ευρύτερα γνωστά, αφού: απλουστεύεται η νοµοθεσία για τη φορολογική
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κατοικία, ενώ θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των εισοδηµάτων αλλοδαπής προέλευσης µε
πληρωµή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου στις περιπτώσεις επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ.
2. Η κυβέρνηση έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη των επενδύσεων για την προσεχή χρονιά. Ο κρατικός
προϋπολογισµός του 2020 προβλέπει αύξηση του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου κατά 13,4%,
έναντι µόλις 8,8% φέτος.
3. Ο στόχος για την ανάπτυξη το 2020 έχει τοποθετηθεί ακόµη πιο ψηλά στο 2,8% την ώρα που Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και ΔΝΤ κινούνται σε πιο συντηρητικές εκτιµήσεις 2,3%.
4. Ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) θα συνεχίσει να κρατά ζεστό το ενδιαφέρον των
επενδυτών για τα ελληνικά οµόλογα, µολονότι οι χρηµατοδοτικές ανάγκες το 2020 είναι σχεδόν µηδενικές.
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει παρεµβάσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη (µέσω τηλεοπτικού
µηνύµατος) και του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνι Γεωργιάδη, οµιλίες του υπουργού
Τουρισµού Χάρη Θεοχάρη, του υφυπουργού Οικονοµικών αρµόδιο για το Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα,
Γιώργου Ζαββού και του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή.
Περιλαµβάνει, επίσης, συζητήσεις µε τη συµµετοχή του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ)
Δηµήτρη Τσάκωνα, των επικεφαλής των τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για την Ελλάδα, Πωλ Κούτος και Φραντσέσκο Ντρούντι, αλλά και εκπροσώπων
του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Όπως προκύπτει από τις θεµατικές ενότητες του φόρουµ, οι τοµείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η
προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων είναι ο τραπεζικός, ο τουριστικός, ο ενεργειακός, τα κρατικά και
εταιρικά οµόλογα, οι υποδοµές και η αγορά ακινήτων στην οποία επίσης επιχειρείται αναθέρµανση µε τα
µέτρα στήριξης της οικοδοµής που έχουν ψηφιστεί και θα ενεργοποιηθούν από το νέο έτος (πάγωµα ΦΠΑ
για µια 3ετία, έκπτωση φόρου για εργασίες στην οικοδοµή, αναστολή φόρου υπεραξίας ώς το 2022 κ.α.).

Πηγή: www.bankingnews.gr
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Μήνυµα Μητσοτάκη στους Αµερικανούς επενδυτές: Ελάτε στην Ελλάδα,
αξιοποιείστε τις ευκαιρίες

Με βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του, στο 21ο Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη, ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να εξετάσουν τις ευκαιρίες
που εµφανίζονται στην Ελλάδα, υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα
µε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησής του.

Επίσης, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος διαρθρωτικών
αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα. Στάθηκε, επίσης, στο
γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά
παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις
µεταρρυθµίσεις γενικότερα.
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Η κυβέρνηση ακολουθεί το πρόγραµµά  της

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

Ποιοι συµµετέχουν στην ελληνική αποστολή στη Νέα  Υόρκη

Σηµειώνεται ότι πολυπληθής είναι η κυβερνητική αποστολή στη Νέα Υόρκη, µε αφορµή το συνέδριο του
Capital Link, καθώς µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών, Χρήστο Σταϊκούρα συµµετέχουν ο υπουργός
Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης, ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης
Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος
Γεράσιµος Θωµάς και ο υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός.

Σχολιάστε
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Καραµούζης: Η Ελλάδα προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες
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Σταϊκούρας: Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά δυναµικής
επανεκκίνησης

Στη µάχη για την προσέλκυση επενδύσεων ρίχνεται και ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας,
µιλώντας σε αµερικανούς επεδυτές για τη δυναµική επενεκκίνησης της οικονοµίας, στο πλαίσιο του
Ετήσιου Επενδυτικού Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη...

διαβάστε περισσότερα...

Δηµοσίευση από : Το Βήµα - Σήµερα
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Μητσοτάκης σε επενδυτές: Μια νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών ανατέλλει
στην Ελλάδα

«

Μια νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών ανατέλλει στην Ελλάδα»: αυτό είναι το βασικό µήνυµα που στέλνει
ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21ο «Annual Capital Link Invest
in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη. 

Μέσω βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο πρωθυπουργός ζήτησε από τους επενδυτές να βάλουν στην
«ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία, να εξετάσουν «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της
πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».
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Στο συνέδριο του Capital Link σε Νέα Υόρκη, η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ

Στη Νέα Υόρκη για το συνέδριο του Capital Link βρέθηκε η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ. Ο Πρόεδρος, Άρης
Ξενόφος και ο Διευθύνων Σύµβουλος του Ταµείου, Ριχάρδος Λαµπίρης αξιοποίησαν την ευκαιρία να δουν
µεγάλους επενδυτές, funds και κορυφαίους διεθνείς παράγοντες και σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις τους
παρουσίασαν το πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ και τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει.
Αυτό άλλωστε που διαπιστώνουν όλοι είναι ότι η συγκυρία είναι ιδιαίτερα θετική για τη χώρα µας, οι
επενδυτές κοιτάζουν επισταµένα την Ελλάδα, καθώς η κυβέρνηση όχι µόνο είναι φιλική για τις επενδύσεις,
αλλά θέλει να ενισχύσει την οικονοµία και το διεθνές αποτύπωµα της χώρας µας.
Με αυτή τη φιλοσοφία, έχει δώσει εντολή να “πατίσει γκάζι” το ΤΑΙΠΕΔ – η πώληση του 100% της ΔΕΠΑ
Υποδοµών είναι η αρχή – και έτσι οι επιτελείς του Ταµείου παρουσίασαν στη διεθνή επενδυτική κοινότητα
όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού δηµοσίου προς αξιοποίηση.
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Μητσοτάκης σε επενδυτές: Μια νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών ανατέλλει
στην Ελλάδα

«Μια νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών ανατέλλει στην Ελλάδα»: αυτό είναι το βασικό µήνυµα που στέλνει
ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21ο «Annual Capital Link Invest
in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη.

Μέσω βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο πρωθυπουργός ζήτησε από τους επενδυτές να βάλουν στην
«ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία, να εξετάσουν «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της
πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ταχεία  υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών
αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα.

Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για  αυτό το
πρόγραµµα , καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά
σε αδιέξοδο. Το σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική
υποστήριξη για τις ξένες επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που
εντοπίζουν υψηλά ποσοστά έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη
δηµιουργία ενός φιλικότερου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη»,
σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα  έχει µία  σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία  επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία  παρά  τις
αναταράξεις που παρατηρούνται στη παγκόσµια  οικονοµία . Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το
καταναλωτικό κλίµα αλλά και το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα:

«Το καταναλωτικό κλίµα στην Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει
να παραµένει πολύ υψηλό. Το κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece
Forum» ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα.

«Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η
κατάλληλη στιγµή για να επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

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

Διαβάστε επίσης:

Συναγερµός στη Μεσόγειο µε τη συµφωνία  Τουρκίας - Λιβύης: Το διπλωµατικό «τείχος» της
Αθήνας

Κοινωνικό Μέρισµα  2019 αίτηση: Βήµα  - βήµα  η διαδικασία  - Έτσι θα  πάρετε τα  700 ευρώ

https://www.newsbomb.gr/ellada/story/1036365/mitsotakis-se-ependytes-mia-nea-epoxi-oikonomikon-eykairion-anatellei-stin-ellada
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Σταϊκούρας: Βελτιώνεται το οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα»

Στην βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος στην Ελλάδα, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, µιλώντας στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου
Επενδυτικού Συνέδριου της Capital Link στη Νέα  Υόρκη.

Όπως είπε: «Από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η εµπιστοσύνη
και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική σταθερότητα όσο και
η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξι µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος
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Μητσοτάκης σε Αµερικανούς επενδυτές: Μία νέα εποχή ευκαιριών ανατέλλει
στην Ελλάδα Κύριο

Μήνυµα Κυρ. Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές: Μία νέα εποχή ευκαιριών ανατέλλει στην Ελλάδα

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital
Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική
συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής
κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις
ξένες επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά
ποσοστά έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός
φιλικότερου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ.
Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να  δώσει κενές υποσχέσεις για  παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία  επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία  παρά τις
αναταράξεις που παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το
καταναλωτικό κλίµα αλλά και το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το
καταναλωτικό κλίµα στην Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να
παραµένει πολύ υψηλό. Το κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Καραµούζης: Οι 15 λόγοι για τους οποίους η Ελλάδα είναι ένας ελκυστικός
προορισµός

Επιτάχυνση των µεταρρυθµίσεων θα καταστήσει περισσότερο ανταγωνιστική την ελληνική οικονοµία,
τόνισε ο κ. Καραµούζης
Τους λόγους για  τους οποίους οι επενδυτές θα  πρέπει να  επιστρέψουν στην Ελλάδα , χωρίς
ταυτόχρονα  να  κρύβει και τις αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας, παραθέτει ο Νίκος
Καραµούζης, πρόεδρος της Grant Thorton, σε συνέντευξή του στο περιθώριο της εκδήλωσης
της Capital Link για  την ελληνική οικονοµία .
Σύµφωνα µε τον κ. Καραµούζη υπάρχουν 15 πολύ σηµαντικοί λόγοι για τους οποίους οι επενδυτές θα
πρέπει να επιλέξουν την Ελλάδα, ενώ υπογραµµίζει ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερα στο πεδίο των
µεταρρυθµίσεων, προκειµένου να αποκατασταθεί πλήρως η εµπιστοσύνη των αγορών προς τη χώρα. 
Παράλληλα αναφέρεται στις κινήσεις οι οποίες, κατά τη δική του γνώµη, είναι απαραίτητες προκειµένου η
ελληνική οικονοµία να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστική.
Αναλυτικά  η συνέντευξη του κ. Καραµούζη:

Ερ.: Μπορείτε να  προσδιορίσετε τα  κύρια  ισχυρά  / αδύνατα  σηµεία  της Ελλάδας από την
πλευρά  ενός επενδυτή; Τι είναι αυτό που καθιστά  την Ελλάδα  ένα  ενδιαφέροντα  επενδυτικό
στόχο παρά  τις αδυναµίες;

Απ.: Η Ελλάδα σήµερα προσφέρει ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες, έχει τη δυνατότητα, αν
η ατζέντα για τις µεταρρυθµίσεις εφαρµοστεί  πλήρως να γίνει ένας ενδιαφέρον και
ελκυστικός προορισµός για ιδιωτικές και ξένες επενδύσεις, απελευθερώνοντας την αναπτυξιακή δυναµική
της ελληνικής οικονοµίας.
Η Ελλάδα έχει πολλά ελκυστικά χαρακτηριστικά σήµερα:

1. Είναι µια σταθερή, ειρηνική και δηµοκρατική χώρα, ένα νησί σταθερότητας στην ευρύτερη 
περιοχή.
2. Είναι µέλος όλων των µεγάλων διεθνών οργανισµών και η χώρα έχει µια µοναδική στρατηγική
γεωγραφική και γεωστρατηγική θέση
3. Διαθέτει εµβέλεια στον πολιτισµό, την ιστορία και τις ανθρώπινες αξίες. 
Είναι µία ανοιχτή κοινωνία, φιλική µε τους επισκέπτες και γνωστό για τη φιλοξενία του.
4. Η χώρα απολαµβάνει τη νοµισµατική και συναλλαγµατική σταθερότητα ως µέλος της
Ευρωζώνης και την τραπεζική υπευθυνότητα, υπό την εποπτεία αρµόδιων θεσµικών οργάνων της
(SMM/ECM).
5. Έχει αποκατασταθεί η µακροοικονοµική και δηµοσιονοµική σταθερότητα, ο πληθωρισµός είναι
χαµηλότερος του 2%, το πρωτογενές πλεόνασµα υψηλότερο του 3%, διαθέτει µικρό έλλειµµα.
6. Η νέα κυβέρνηση ενδυναµώνει την πολιτική σταθερότητα και παρέχει µια προοπτική,
φιλική προς την αγορά και ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον • σηµαντικό χαρακτηριστικό είναι
και το γεγονός ότι το µεγαλύτερο κόµµα της αντιπολίτευσης έχει αποδεχθεί πολιτικές υπέρ του ευρώ,
υπάρχει επίσης µια κοινωνική συναίνεση υπέρ της αγοράς και άµβλυνση των πολιτικών κινδύνων.
7. Ανταγωνιστικό κόστος εργασίας, ευέλικτη αγορά εργασίας, µετά την κρίση
8. Βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας στην αγορά και τον τραπεζικό τοµέα, αποκατάσταση της
πρόσβασης στις αγορές για το κράτος και τις επιχειρήσεις µε µείωση των επιτοκίων αλλά και του risk
premium.
9. Οι τιµές που είναι πιεσµένες στο real estate, µετά την κρίση, αποτελούν επενδυτικές ευκαιρίες. 
10. Βρίσκεται σε εξέλιξη ένα µεγάλο πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων, που προσφέρει επενδυτικές
ευκαιρίες, οι οποίες θα διευρυνθούν περαιτέρω από τη νέα κυβέρνηση.
11. Η ύπαρξη υψηλού επιπέδου NPLs προσφέρει και αυτή εξαιρετικές ευκαιρίες. 
12. Βελτίωση των υποδοµών σε αρκετούς τοµείς: λιµάνια, σιδηρόδροµος, οδικά δίκτυα, αεροδρόµια, εν
µέρει λόγω των ιδιωτικοποιήσεων. Αρκετοί όµιλοι κοινής ωφέλειας είναι υπό διαδικασία ιδιωτικοποίησης.
13. Εκπαιδευµένο και εξειδικευµένο εργατικό προσωπικό.
14. Οι µικρές ελληνικές επιχειρήσεις, οι µικρότερες στην Ευρωζώνη, προσφέρουν προοπτικές
συγχωνεύσεων και εξαγορών, ιδιαίτερα σε µία περίοδο που η ελληνική οικονοµία γίνεται πιο εξωστρεφής.
15. Έχει αποκατασταθεί ο θετικός ρυθµός ανάπτυξης, ο ετήσιος ρυθµός είναι σχεδόν διπλάσιος του µέσου
όρου της Ευρωζώνης. Επιπρόσθετα η κάθετη υποχώρηση των επενδύσεων κατά τη διάρκεια της κρίσης,
προσφέρει την ευκαιρία νέων επενδύσεων µε υψηλή απόδοση. Υπάρχουν προοπτικές υψηλής ανάπτυξης σε
αρκετούς τοµείς: τουρισµός, ενέργεια, υγεία, υποδοµές, logistics, real estate, ασφάλειες, παραγωγή
ηλεκτρισµού, αγροτικός τοµέας, ορυχεία.
Τα  αρνητικά: Η κρατική οικονοµία που κυριάρχησε στην ελληνική οικονοµική ζωή για δεκαετίες και η 
άνευ προηγουµένου οικονοµική, χρηµατοπιστωτική, επιχειρηµατική και  κοινωνική κρίση δέκα ετών,
δηµιούργησαν ορισµένες προκλήσεις και προβλήµατα και σηµαντικά τρωτά σηµεία παραµένουν σε ισχύ.
Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγµή σε έναν προκλητικό οικονοµικό µετασχηµατισµό, µε
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θεµελιώδεις αλλαγές στο µοντέλο ανάπτυξής της, από µια σχετικά κλειστή οικονοµία, µε κρατικό
προσανατολισµό και στηριζόµενη στην εγχώρια κατανάλωση, το real estate και τις κρατικές
δραστηριότητες, σε µία περισσότερο ανοιχτή, εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονοµία. 
Θεραπεύοντας επίσης τις πληγές που προκλήθηκαν από την κρίση και ταυτόχρονα δηµιουργώντας έναν
ενάρετο κύκλο ανάπτυξη, µε δηµιουργία θέσεων εργασίας και δηµιουργία πλούτου απαιτείται η Ελλάδα να
επιτυγχάνει βιώσιµους ρυθµούς ανάπτυξης – άνω του 3% σε ετήσια βάση – για τα επόµενα χρόνια. 
Για να επιτύχει µια τέτοια πιο απότοµη πορεία ανάπτυξης, η Ελλάδα πρέπει να προωθήσει έναν ενάρετο
κύκλο ταχείας ανάπτυξης, µε βιώσιµες επενδύσεις, επιτάχυνση των εξαγωγών και διψήφιο ρυθµό
ανάπτυξης.
Πρόκειται για έναν πολύ δύσκολο και φιλόδοξο στόχο, το οποίο δεν έχουν επιτύχει άλλες χώρες, ιδιαίτερα
όταν βρίσκονται αντιµέτωπες µε ένα λιγότερο ευνοϊκό εξωτερικό περιβάλλον όπως αυτό που ισχύει σε
διεθνές επίπεδο.

Ερ.: Ποια  είναι τα  βασικά  εµπόδια  στην επιτάχυνση της ανάπτυξης σήµερα  και τι χρειάζεται
να  γίνει για  να  ενισχυθεί η βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη και οι επενδύσεις;

Απ.: Πρώτον, εµβάθυνση και ενίσχυση της µεταρρυθµιστικής διαδικασίας για την τόνωση της αξιοπιστίας
και της εµπιστοσύνης της αγοράς. 
Η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει ισχυρή ευθύνη για την ατζέντα της µεταρρύθµισης, επιδεικνύοντας
δέσµευση "να κάνει ό, τι χρειάζεται" για να επιτύχει µια πιο απότοµη πορεία ανάπτυξης και επενδύσεων.
Δεύτερον, διόρθωση των προβληµάτων στον τραπεζικό τοµέα. 
Το επίπεδο των NPLs, κοντά στα 70 δισ. ευρώ σήµερα είναι ακόµη υπερβολικό και εµπόδιο στην ανάπτυξη. 
Τα επιτόκια δανεισµού εξακολουθούν να είναι τα υψηλότερη στην Ευρωζώνη και η πρόσβαση των
τραπεζών στις κεφαλαιαγορές εξακολουθεί να είναι προβληµατική και ακριβή.
Είναι σηµαντικό για τις τράπεζες να αποκαταστήσουν πλήρως την ικανότητά τους να έχουν πρόσβαση στη
χρηµατοδότηση της οικονοµίας.
Τρίτον, εφαρµογή µιας ριζοσπαστικής και φιλικής προς την ανάπτυξη αλλαγή στον συνδυασµό των
δηµοσιονοµικών πολιτικών. 
Μείωση των υπερβολικών φορολογικών συντελεστών που εξακολουθούν να είναι µεταξύ των υψηλότερων
στην Ερυωζώνη και σύνδεσή τους µε δηµοσιονοµικά κίνητρα, συµπεριλαµβανοµένης της εξοµάλυνσης των
δηµοσίων δαπανών, σταθεροποίησης του συνταξιοδοτικού συστήµατος, επιτάχυνσης των
ιδιωτικοποιήσεων, διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, συρρίκνωσης αναποτελεσµατικών δηµόσιων
επιχειρήσεων, outsourcing ορισµένων κρατικών λειτουργιών στον ιδιωτικό τοµέα και διεύρυνση των
δηµοσίων επενδύσεων µέσω ΣΔΙΤ.
Τέταρτον άνοιγµα στον ανταγωνισµό της αγοράς ενέργειας, η οποία θα πρέπει να καταστεί πιο φιλική
προς το περιβάλλον και µείωση του ενεργειακού κόστους το οποίο εξακολουθεί να είναι από τα
υψηλότερα στην Ευρωζώνη.
Να συµπεριληφθούν µέτρα για την ενίσχυση του ανταγωνισµού, την ιδιωτικοποίηση και την αναδιάρθρωση
κρατικών ενεργειακών εταιρειών, την αλλαγή της ενεργειακής προµήθειας υπέρ των εναλλακτικών,
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και του φυσικού αερίου (µείωση δραστικής εξάρτησης από ορυκτά καύσιµα
και λιγνίτη), µετασχηµατισµός της χώρας σε περιφερειακό ενεργειακό κόµβο, διασυνοριακές διασυνδέσεις,
αξιοποίηση πιθανών αποθεµάτων  πιθανά φυσικού αερίου και πετρελαίου στις ελληνικές θάλασσες.
Πέµπτον, να διορθώσουµε, να εκσυγχρονίσουµε και να µεταρρυθµίσουµε την ελληνική δηµόσια διοίκηση,
από το δικαστικό σύστηµα µέχρι την εκπαίδευση, από τον αναποτελεσµατικό τοµέα της υγείας και τα
χρήµατα που χάνουν τις επιχειρήσεις του δηµόσιου τοµέα στην παραδοσιακή εχθρότητα προς τις
επιχειρήσεις και τις επενδύσεις, τη σηµαντική διαφθορά και τη γραφειοκρατία.
Η ελληνική δηµόσια διοίκηση χρειάζεται µια σηµαντική αναδιάρθρωση για να θεραπεύσει: πρωτοφανή
γραφειοκρατία, χαµηλό επίπεδο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφιοποίηση, ακόµη ανεπαρκής
φορολογία, ανθρώπινο δυναµικό και διαχείριση προµηθειών, παρά την καταγραφόµενη πρόοδο, έλλειψη
διαφάνειας, λογοδοσία, αξιοκρατία, την αναποτελεσµατική διάρθρωση του κόστους, το
αναποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικών ελέγχων και ελέγχων, το ανάρµοστο σύστηµα αµοιβής και
προώθηση της έλλειψης κινήτρων για την απασχόληση µε βάση τις επιδόσεις.

Ερ.: Ποιοι τοµείς της βιοµηχανίας ενδιαφέρονται είτε στην αγορά  των ΜµΕ,
συµπεριλαµβανοµένων των NPLs; Υπάρχει ροή συναλλαγών; Ποιοι είναι οι κυριότεροι
παράγοντες για  τις επενδυτικές αυτές ευκαιρίες;

Απ.: Σήµερα, οι τοµείς που προσελκύουν ξένες επενδύσεις, ιδιαίτερα από το καλοκαίρι του 2015, είναι οι
εξής:
- περιουσιακά στοιχεία NPEs είτε σε ακίνητα είτε σε µεµονωµένα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία
- Φιλοξενία, ξενοδοχεία, σε πόλεις και θέρετρα µε µεγάλη ζήτηση, που οδηγούν σε
αυξανόµενες τιµές
- Υπηρεσίες υγείας, νοσοκοµεία και πρωτοβάθµια φροντίδα
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- Εµπορικά ακίνητα
- Ασφάλιση
- Υποδοµές (λιµένες, αυτοκινητόδροµοι, σιδηρόδροµοι, αερολιµένες)
- Ενέργεια, ιδίως ανανεώσιµες πηγές, δίκτυα φυσικού αερίου και διανοµής
- Ελαφριά κατασκευή
- Τρόφιµα και ποτά
- Logistics
- Φαρµακευτικά προϊόντα, ειδικά γενόσηµα
- Εξόρυξη
Σηµειώστε ότι το µέσο µέγεθος µιας ελληνικής εταιρείας είναι από τα µικρότερα στην Ευρωζώνη και τις
εταιρείες διευθύνουν κυρίως οικογένειες. 
Παραδείγµατος χάριν, η 400η εταιρεία στην Ελλάδα µε βάση τον ετήσιο κύκλο εργασιών που
ανακοινώθηκε το 2018, έχει µόνο κύκλο εργασιών 40 εκατ. ευρώ.
Ως εκ τούτου, οι συναλλαγές άνω των 100 εκατοµµυρίων ευρώ είναι λίγες στην Ελλάδα και αφορούν
κυρίως τις ιδιωτικοποιήσεις, τις σηµαντικές εµπορικές πωλήσεις από ιδιωτικούς φορείς και τις πωλήσεις σε
πολύ µειωµένες τιµές NPEs. 
Οι περισσότερες από τις πιθανές συµφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών στην Ελλάδα είναι κάτω από τα
100 εκατ. ευρώ και η πλειοψηφία των συµφωνιών σε αριθµούς κυµαίνεται κάτω από 50 εκατ. ευρώ. Ως
αποτέλεσµα, το ενδιαφέρον των ξένων ιδιωτών µετοχών επικεντρώνεται σε λίγες µεγάλες συµφωνίες, ενώ
αναπτύσσεται ένας εγχώριος τοµέας ιδιωτικών συµµετοχών, ο οποίος επικεντρώνεται στις ΜµΕ.
Σηµειώστε ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων µηνών είµαι επικεφαλής µιας οµάδας έµπειρων στελεχών
µε διαφορετικό υπόβαθρο, συνδυάζοντας κυρίως την ιδιωτική επενδυτική εµπειρία, τη βιοµηχανία και την
τραπεζική εµπειρία, µε στόχο την αύξηση πάνω από 100 εκατ. ευρώ, δηµιουργώντας το πρώτο κεφάλαιο
ανάκαµψης στην Ελλάδα, SMERemediumCap. 
Είµαστε πολύ κοντά στην πρώτη συµφωνία, κερδίζοντας µε επιτυχία πάνω από 100 εκατοµµύρια ευρώ.
Η επενδυτική πολιτική µας είναι να αποκτήσουµε τον έλεγχο των υπερχρεωµένων και οικονοµικά
απογοητευµένων µεσαίας κεφαλαιοποίησης ελληνικών εταιρειών που παρόλα αυτά προσφέρουν µια πολλά
υποσχόµενη ευκαιρία για ανάκαµψη, αν αναδιαρθρωθούν σωστά, το επιχειρηµατικό τους µοντέλο
επανεξεταστεί και διοριστεί νέα διοίκηση.
Μέσο «εισιτήριο» επένδυσης 10-15 εκατ. ευρώ ανά εταιρεία, εστιάζοντας σε εταιρείες µε κύκλο εργασιών
µεταξύ 10 εκατ. και  70 εκατ. ευρώ.
Υπάρχουν 3.500 υπερχρεωµένες επιχειρήσεις στα «βιβλία» των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες παρέχουν
ένα ολόκληρο σύµπαν επιχειρηµατικών επιλογών.

Ερ.: Εάν θα  µπορούσατε να  κάνετε µόνο µία  αλλαγή, ποια  θα  ήταν;

Απ.: Ένα από τα βασικά εµπόδια για να γίνει η Ελλάδα µια ανταγωνιστική - ανοιχτή οικονοµία, ελκυστική
για εγχώριους και ξένους επενδυτές και δραστηριότητες παραγωγικής οικονοµίας, είναι η κατάσταση της
δηµόσιας διοίκησης και του ελληνικού κράτους.
Ως εκ τούτου, κατά την άποψή µου, παρά τη σηµειωθείσα πρόοδο, η µητέρα όλων των µεταρρυθµίσεων
στην Ελλάδα, ικανών να µετατρέψουν τις οικονοµικές και επιχειρηµατικές ευκαιρίες και προοπτικές, είναι
η βαθιά µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης και της κυβέρνησης γύρω από έξι καίριους κρίσιµους
πυλώνες:

1. ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ψηφιοποίηση της δηµόσιας διοίκησης
2. δικαστικό σύστηµα
3. εκπαίδευση
4. επιχειρηµατικό και επενδυτικό πλαίσιο και ελκυστικότητα
5. ιδιωτικοποιήσεις και εµπορική ανάπτυξη της δηµόσιας περιουσίας
6. η αναβάθµιση της λογοδοσίας, η ορθή λογιστική και η υποβολή εκθέσεων, η ενίσχυση της
ανεξαρτησίας των δηµόσιων υπηρεσιών και των ανώτερων διοικητικών στελεχών, η προώθηση της
καλύτερης διαχείρισης του προϋπολογισµού, της φορολογικής διαχείρισης και της διαχείρισης των
ανθρώπινων πόρων, η είσπραξη των φόρων και η συµµόρφωση, να εισαγάγει ένα νέο αστικό κώδικα,

7. η ενθάρρυνση της αξιοκρατίας, η κινητικότητα των ανθρώπινων πόρων, τα δεσµευµένα κίνητρα για
τις επιδόσεις, η κατάργηση της ασφάλειας εργασίας για τις νέες προσλήψεις, η εισαγωγή µαζικών
προγραµµάτων κατάρτισης.
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Καραµούζης: Η Ελλάδα προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες-Οι ελκυστικοί τοµείς
Η Ελλάδα προσφέρει σήµερα επενδυτικές ευκαιρίες και έχει την δυνατότητα, αν συνεχίσει σε βάθος τη
µεταρρυθµιστική ατζέντα να προσελκύσει ξένα κεφάλαια απελευθερώνοντας τη αναπτυξιακή δυναµική
της οικονοµίας, τόνισε ο Νίκος Καραµούζης από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

 

 

Αφού περιέγραψε τα ελκυστικά χαρακτηριστικά στη σηµερινή συγκυρία επεσήµανε ότι η κρατικοδίαιτη
οικονοµία που κυριάρχησε για δεκαετίες και η πρωτοφανής κρίση των τελευταίων δέκα ετών έχουν
δηµιουργήσει µια σειρά από προκλήσεις, µε αποτέλεσµα να παραµένουν σηµαντικές αδυναµίες.

 

 

Ο Νίκος Καραµούζης ανέλυσε τη σηµασία της συνέχισης των µεταρρυθµίσεων αλλά και της επίλυσης των
προβληµάτων που δηµιουργούν τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες. Τόνισε ότι απαιτείται να υπάρξει ένα
ριζοσπαστικό, φιλικό προς τις επιχειρήσεις νέο µείγµα  δηµοσιονοµικής πολιτικής καθώς και ότι
χρειάζεται να ανοίξει ο ανταγωνισµός στον ενεργειακό τοµέα.

 

 

Καταµετρώντας τους τοµείς που υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις ανέφερε τον χώρο των κόκκινων
δανείων, τη φιλοξενία, τις υπηρεσίες υγείας, τον ασφαλιστικό κλάδο, τις υποδοµές (λιµάνια,
σιδηρόδροµος, αεροδρόµια), τα logistics, την βιοµηχανία τροφίµων και τα φαρµακευτικά προϊόντα.

Επεσήµανε το µικρό µέγεθος των ελληνικών εταιρειών υπενθυµίζοντας ότι η νο 400 έχει κύκλο εργασιών
µόλις 40 εκατ. ευρώ.
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Σταϊκούρας: Τα επόµενα βήµατα της επανεκκίνησης στην ελληνική οικονοµία
Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου
Επενδυτικού Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη
βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική
κανονικότητα  στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Επενδυτικό κάλεσµα Χρ. Σταϊκούρα σε Αµερικανούς επενδυτές
Το µήνυµα ότι η Ελλάδα µετά από µια δύσκολη δεκαετή κρίση επιστρέφει στην κανονικότητα θα στείλει
σήµερα από τη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, στο πλαίσιο του συνεδρίου της
Capital Link.

Ο υπουργός Οικονοµικών αναµένεται να τονίσει πως η εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία της Ελλάδος
αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο https://www.cnn.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.
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Καραµούζης: Η Ελλάδα προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες
Η Ελλάδα προσφέρει σήµερα επενδυτικές ευκαιρίες και έχει την δυνατότητα, αν συνεχίσει σε βάθος τη
µεταρρυθµιστική ατζέντα να προσελκύσει ξένα κεφάλαια απελευθερώνοντας τη αναπτυξιακή δυναµική
της οικονοµίας, τόνισε ο Νίκος Καραµούζης από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

 

Αφού περιέγραψε τα ελκυστικά χαρακτηριστικά στη σηµερινή συγκυρία επεσήµανε ότι η κρατικοδίαιτη
οικονοµία που κυριάρχησε για δεκαετίες και η πρωτοφανής κρίση των τελευταίων δέκα ετών έχουν
δηµιουργήσει µια σειρά από προκλήσεις, µε αποτέλεσµα να παραµένουν σηµαντικές αδυναµίες.

Ο Νίκος Καραµούζης ανέλυσε τη σηµασία της συνέχισης των µεταρρυθµίσεων αλλά και της επίλυσης των
προβληµάτων που δηµιουργούν τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες. Τόνισε ότι απαιτείται να υπάρξει ένα
ριζοσπαστικό, φιλικό προς τις επιχειρήσεις νέο µείγµα  δηµοσιονοµικής πολιτικής καθώς και ότι
χρειάζεται να ανοίξει ο ανταγωνισµός στον ενεργειακό τοµέα.

Καταµετρώντας τους τοµείς που υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις ανέφερε τον χώρο των κόκκινων
δανείων, τη φιλοξενία, τις υπηρεσίες υγείας, τον ασφαλιστικό κλάδο, τις υποδοµές (λιµάνια,
σιδηρόδροµος, αεροδρόµια), τα logistics, την βιοµηχανία τροφίµων και τα φαρµακευτικά προϊόντα.

Επεσήµανε το µικρό µέγεθος των ελληνικών εταιρειών υπενθυµίζοντας ότι η νο 400 έχει κύκλο εργασιών
µόλις 40 εκατ. ευρώ.
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PM Mitsotakis to US business: Add investments in Greece to your financial agenda

WASHINGTON (ANA-MPA/P. Kasfikis) - Prime Minister Kyriakos Mitsotakis on Monday called on US investors to
add investments to Greece on their financial agenda and noted how optimism is returning to the Greek economy
despite global upheavals, in a recorded video message to investors at the 21st Annual Capital Link Invest in Greece
Forum titled 'Greece Is Back', held in New York City on Monday.
Mitsotakis referred to what he called a fast-track implementation of an economic framework of rapid changes, aiming
to improve entrepreneurship and based on social consensus which, he observed, does exist, especially after a
favorable shift in public opinion towards investments and reforms.
"During the financial crisis, Greeks realized that policies which undermine investments and reforms can only lead to a
deadlock," he stressed. 
He then underlined that market optimism for Greece has returned despite a turbulent global economy and said that
"consumer confidence in Greece is the highest it has been since 2000, and continues to remain there."
"Market confidence is also the highest since 2007," he added.
Finally, Premier Mitsotakis praised Capital Link's forum as a reliable source of information in the business community
and concluded by saying that "the time to invest in Greece is now."

Μore on subscriber's page.
ANA-MPA SA. Intellectual rights and copyright are the sole property of the ANA-MPA and are allocated to the
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Μήνυµα Μητσοτάκη σε Αµερικανούς να επενδύσουν στην Ελλάδα
Τονίζοντας ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετέχουν στο 21o «Annual Capital Link Invest in
Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία, εξετάζοντας «τις
ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα του µεγάλου αριθµού των µεταρρυθµίσεων που υλοποιούνται».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση
ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη
χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το
πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι
στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Αναφέρθηκε
στη µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει για να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδο από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Σταϊκούρας: Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά δυναµικής
επανεκκίνησης

Στη µάχη για την προσέλκυση επενδύσεων ρίχνεται και ο
υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, µιλώντας σε
αµερικανούς επεδυτές για τη δυναµική επενεκκίνησης της
οικονοµίας, στο πλαίσιο του Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη
ΤοΒΗΜΑ Team

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να
αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη µάχη για προσέλκυση επενδύσεων

Με διακυρηγµένο στόχο της κυβέρνησης την προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων, κυρίως ξένων, ο
Χρήστος Σταϊκούρας ρίχνεται στη µάχη να πείσει την παγκόσµια επιχειρηµατική ελίτ να επενδύσει στη
χώρα µε βάση και τα κίνητρα του νέου φορολογικού νοµοσχεδίου, το οποίο παρέχει κίνητρα για να έρθουν
φρέσκα κεφάλαια στην Ελλάδα.

Η «εκστρατεία» του υπουργού Οικονοµικών περιλαµβάνει, πέραν της οµιλίας στο επίσηµο γεύµα του
συνεδρίου, επαφές µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών, διαχειριστές κεφαλαίων, εταιρείες
συµβούλων για το δηµόσιο χρέος και συνέντευξη Τύπου στον χώρο του φόρουµ.

Άλλωστε η κυβέρνηση έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη των επενδύσεων για την προσεχή χρονιά. Ο κρατικός
προϋπολογισµός του 2020 προβλέπει αύξηση του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου κατά 13,4%,
έναντι µόλις 8,8% φέτος.

Τα Πεπραγµένα των Πρώτων Έξι Μηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών
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· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Επανήλθε η αισιοδοξία για τις δυνατότητες της οικονοµίας

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα επόµενα βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Σταϊκούρας: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία
Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να
αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.

“Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα  Πεπραγµένα  των Πρώτων Έξι Μηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά  Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι “η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας”.

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

“Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα”, τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα  Επόµενα  Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων
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· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.
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Μήνυµα Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές
Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη, να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

επενδυτές Κυριάκος Μητσοτάκης
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Ανακοίνωση σε συνέδριο στη ΝΥ: Έναρξη διαγωνισµού για την πώληση της
ΔΕΠΑ Υποδοµών

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αρµόδιος για θέµατα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
και Πρόεδρος Επιτροπής ΕΣΕΚ Γεράσιµος Θωµάς. ΑΠΕ-ΜΠΕ, Παντελής Σαίτας

Στην έναρξη διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την από κοινού πώληση µε την Ελληνικά Πετρέλαια
ΑΕ του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ», η οποία θα δηµιουργηθεί µετά
την µερική διάσπαση του κλάδου των υποδοµών της ΔΕΠΑ, προχωρά το ΤΑΙΠΕΔ.

Η ανακοίνωση έγινε σήµερα στη Νέα Υόρκη στο συνέδριο της Capital Link από τον υφυπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιµο Θωµά.

Σήµερα το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% και τα Ελληνικά Πετρέλαια το υπόλοιπο 35% του µετοχικού κεφαλαίου
της ΔΕΠΑ. Κατόπιν της µερικής διάσπασής της, οι δύο µέτοχοι θα κατέχουν τα ανάλογα ποσοστά στη
ΔΕΠΑ Υποδοµών (65% το ΤΑΙΠΕΔ και 35% τα ΕΛΠΕ) και θα ενεργήσουν ως από κοινού πωλητές.

Στην ΔΕΠΑ Υποδοµών θα περιλαµβάνονται:

● 100% του µετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου
Αττικής (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ – ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ), 51% του µετοχικού κεφαλαίου στην
εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ – ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ) και 100% του
µετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου λοιπής Ελλάδας
(ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕ – ΔΕΔΑ ΑΕ),
● η κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. επί των παγίων των δικτύων διανοµής,
● το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε.,
● τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε. αναφορικά µε την ανάπτυξη, το σχεδιασµό και την
υλοποίηση των έργων υποδοµής δικτύων διανοµής συµπεριλαµβανοµένων έργων υποδοµής συµπιεσµένου
φυσικού αερίου ή µικρής κλίµακας Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), εξαιρουµένων των δικαιωµάτων
και υποχρεώσεων της εταιρείας σε διεθνή έργα, όπως δεσµεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό
Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερµατικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

Η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδοµών θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: φάση
προεπιλογής (Α΄ Φάση) και φάση υποβολής δεσµευτικών προσφορών (Β΄ Φάση). Στην Α΄ Φάση το ΤΑΙΠΕΔ
προσκαλεί τους επενδυτές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύµφωνα µε τους όρους της Πρόσκλησης,
στις 14 Φεβρουαρίου 2020.

Οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές που θα πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής (προεπιλεγέντες) θα κληθούν να
συµµετάσχουν στη Β΄ Φάση, όπου θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό σχετικά µε τη ΔΕΠΑ
Υποδοµών µέσω εικονικής αίθουσας τεκµηρίωσης (Virtual Data Room – VDR), και στη συνέχεια θα κληθούν
να υποβάλουν δεσµευτικές οικονοµικές προσφορές.

Λεπτοµέρειες του διαγωνισµού περιγράφονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ.
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Καραµούζης: Η Ελλάδα προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες
Ο γνωστός τραπεζίτης τόνισε από τη Νέα Υόρκη ότι απαιτείται ένα ριζοσπαστικό, φιλικό προς τις
επιχειρήσεις νέο µείγµα δηµοσιονοµικής πολιτικής καθώς και ότι χρειάζεται να ανοίξει ο ανταγωνισµός
στην ενέργεια.

Η Ελλάδα προσφέρει σήµερα επενδυτικές ευκαιρίες και έχει την δυνατότητα, αν συνεχίσει σε βάθος τη
µεταρρυθµιστική ατζέντα να προσελκύσει ξένα κεφάλαια απελευθερώνοντας τη αναπτυξιακή δυναµική
της οικονοµίας, τόνισε ο Νίκος Καραµούζης από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Αφού περιέγραψε τα ελκυστικά χαρακτηριστικά στη σηµερινή συγκυρία επεσήµανε ότι η κρατικοδίαιτη
οικονοµία που κυριάρχησε για δεκαετίες και η πρωτοφανής κρίση των τελευταίων δέκα ετών έχουν
δηµιουργήσει µια σειρά από προκλήσεις, µε αποτέλεσµα να παραµένουν σηµαντικές αδυναµίες. Ο Νίκος
Καραµούζης ανέλυσε τη σηµασία της συνέχισης των µεταρρυθµίσεων αλλά και της επίλυσης των
προβληµάτων που δηµιουργούν τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες. Τόνισε ότι απαιτείται να υπάρξει ένα
ριζοσπαστικό, φιλικό προς τις επιχειρήσεις νέο µείγµα δηµοσιονοµικής πολιτικής καθώς και ότι χρειάζεται
να ανοίξει ο ανταγωνισµός στον ενεργειακό τοµέα. Καταµετρώντας τους τοµείς που υπάρχει ενδιαφέρον
για επενδύσεις ανέφερε τον χώρο των κόκκινων δανείων, τη φιλοξενία, τις υπηρεσίες υγείας, τον
ασφαλιστικό κλάδο, τις υποδοµές (λιµάνια, σιδηρόδροµος, αεροδρόµια), τα logistics, την βιοµηχανία
τροφίµων και τα φαρµακευτικά προϊόντα. Επεσήµανε το µικρό µέγεθος των ελληνικών εταιρειών
υπενθυµίζοντας ότι η νο 400 έχει κύκλο εργασιών µόλις 40 εκατ. ευρώ.
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Μητσοτάκης σε επενδυτές: Μία νέα εποχή ευκαιριών ανατέλλει στην Ελλάδα
Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα  ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual
Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική
οικονοµία, εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των
µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Στους πωλητές παρέµειναν τα κλειδιά στο ΧΑ
Συνεχίστηκε η διολίσθηση του Γενικού Δείκτη µε το κλείσιµο στις 863 µονάδες, ενώ οι συναλλαγές
παραµένουν υποτονικές. Στις τράπεζες οι περισσότερες πωλήσεις, ενώ ακολούθησαν ΓΕΚ Τέρνα, Τιτάν και
ΔΕΗ. Διαφοροποίηση για Lamda.

Παρά το γεγονός ότι µόνο ασήµαντα δεν θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν τα κέρδη του Χ.Α. το
προηγούµενο 11µηνο, έστω και αν την ίδια ώρα οι κύριες Διεθνείς Αγορές βρίσκονται σε πολυετή, ή
ιστορικά υψηλά, ασφαλώς και το ότι οι πωλητές έχουν πιστωθεί τις πέντε από τις έξι συνεδριάσεις του
Δεκεµβρίου (και όλοι όσοι παρακολουθούν τα δρώµενα στο ταµπλώ του Χ.Α., γνωρίζουν πως
εξασφαλίστηκε το θετικό πρόσηµο στην µοναδική ανοδική συνεδρίαση), έχουν δηµιουργήσει αυξανόµενους
προβληµατισµούς στους Εγχώριους Παράγοντες της Αγοράς. Ασφαλώς και δεν είναι λίγοι οι λόγοι για τους
οποίους ο έλεγχος της βραχυπρόθεσµης τάσης, έχει περάσει στα “χέρια” των πωλητών. Έτσι, οι υψηλές
αποδόσεις που έχουν προηγηθεί, η αδρανοποίηση των Ξένων χαρτοφυλακίων, λόγω κλεισίµατος βιβλίων,
κάτι που φαίνεται στους ηµερήσιους τζίρους, οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών από Εγχώρια Θεσµικά
χαρτοφυλάκια, η περίπου παντελής απόσυρση των αγοραστών από τίτλους µεσαίας και µικρότερης
κεφαλαιοποίησης, η κόπωση στην παραγωγή αυξηµένων κερδών για το 2020, τουλάχιστον ως προς τις
εκτιµήσεις και η τελευταία έκθεση της ΤτΕ για πιθανές νέες κεφαλαιακές ανάγκες των συστηµικών
Τραπεζών, είναι ορισµένοι από τους λόγους επιστροφής της επιφυλακτικότητας. Το Ελληνικό
Χρηµατιστήριο έχει εισέλθει σε φάση επανεξέτασης προτεραιοτήτων και µέτρησης δυνάµεων και σε αυτό,
εκτός των λόγων που αναφέρθηκαν παραπάνω, σηµαντικό ρόλο έχουν παίξει οι αυξανόµενες γεωπολιτικές
ανησυχίες στην Περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η συνεχιζόµενη άντληση ρευστότητας από µπαράζ
Α.Μ.Κ. και οµολογιακών εκδόσεων, οι τεχνικές ενδείξεις που έδειξαν πόσο “fake” ήταν η κίνηση µε κλείσιµο
υψηλότερα των 900 µονάδων, στην τελευταία συνεδρίαση του Νοεµβρίου, κάτι που έβαλε σε εγρήγορση
τα χαρτοφυλάκια που κινούνται µε γνώµονα τα τεχνικά δεδοµένα, δηµιουργώντας “αρρυθµίες” στην Αγορά
που “κρέµασε” χαµηλότερα, ενώ δεν είναι λίγα τα τηλέφωνα στα χρηµατιστηριακά γραφεία, µε βασικό
ερώτηµα τα “απόνερα” από τις εξελίξεις στην M&G. Πιο συγκεκριµένα, σε επ' αόριστον αναστολή του
δικαιώµατος ρευστοποίησης από τους Μεριδιούχους του, προχώρησε το Βρετανικό fund ακινήτων M&G
Investments. Οι εξελίξεις στο fund αποκτούν και Ελληνικό ενδιαφέρον, µια και Επενδυτικοί του Βραχίονες
έχουν επενδύσει στην Grivalia Hospitality  (µε 60 εκατ. ευρώ το 2017), ενώ παράλληλα βρίσκεται στο τελικό
στάδιο διαπραγµάτευσης για την ολοκλήρωση υποκατάστασης της KKR - Pillarstone στο µετοχικό κεφάλαιο
της Notos Com. Από την άλλη, ασφαλώς και υπάρχουν πολλά ανοιχτά µέτωπα στην διεθνή σκηνή, καθώς οι
εµπορικές διαπραγµατεύσεις Πεκίνου - Ουάσιγκτον δεν έχουν ακόµη οδηγήσει σε συµφωνία "πρώτης
φάσης", ενώ στις 15 Δεκεµβρίου είναι προγραµµατισµένη η εφαρµογή νέων δασµών των ΗΠΑ σε Κινεζικά
εισαγόµενα Αγαθά και µε τον Αµερικανό Πρόεδρο να απαιτεί από την Παγκόσµια Τράπεζα να πάψει να
χορηγεί δάνεια στην Κίνα, εξαπολύοντας νέα επίθεση εναντίον του Πεκίνου την ώρα που οι
διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησής του µε την Κινεζική για το Εµπόριο, θεωρείται πως, βρίσκονται σε
λεπτή φάση. Στην Ευρώπη, η εβδοµάδα θεωρείται κοµβική για την πορεία του Ηνωµένου Βασιλείου, µε
τους Βρετανούς Πολίτες να προσέρχονται στις κάλπες την Πέµπτη για την εκλογή νέας Βουλής των
Κοινοτήτων και Κυβέρνησης. Στην υπερφορτωµένη ατζέντα, αξίζει να προστεθεί ότι η ΕΚΤ και η Fed, το
διήµερο 11 - 12/12, συνεδριάζουν για να εκτιµήσουν την κατάσταση και να ενισχύσουν την ετοιµότητά
τους για "δράση" εάν και εφόσον χρειασθεί. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η σηµερινή συνεδρίαση διεξήχθη εν
µέσω επιφυλακτικού κλίµατος, όσον αφορά την εικόνα των Διεθνών Αγορών, ενώ εµφατική θα µπορούσε
να χαρακτηριστεί η σηµερινή παρουσία των αγοραστών στην Αγορά οµολόγων , µε αποτέλεσµα την
σηµαντική υποχώρηση των αποδόσεων για τους Ελληνικούς Κρατικούς τίτλους (στο 1,423% η απόδοση του
10ετους). Στα υπ΄ όψιν η σχετική αύξηση του τζίρου (ο υψηλότερος των τελευταίων τεσσάρων
συνεδριάσεων). Από την άλλη, σήµερα 9 και αύριο 10/12, πραγµατοποιείται το Συνέδριο της Capital Link
στην Νέα Υόρκη όπου ο Υπουργός Οικονοµικών Χ. Σταϊκούρας θα προσπαθήσει να προσελκύσει Επενδυτές
µε βασικό µήνυµα “Greece is Back”, µε τη συµµετοχή των κορυφαίων Παραγόντων της Ελληνικής Αγοράς.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου, εκτός της εναρκτήριας
οµιλίας, θα συναντηθεί µε Εκπροσώπους µεγάλων Επενδυτικών Φορέων και Οργανισµών (PIMCO, Goldman
Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.λ.π.), ενώ οι πιο κρίσιµες
επαφές είναι αυτές που έχουν οι Διοικήσεις των Ελληνικών Τραπεζών στις ΗΠΑ µε τους µεγαλύτερους
Επενδυτικούς Οίκους. Ο κ. Σταϊκούρας θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο, ενώ
αύριο, θα παρευρεθεί στην “Ηµέρα της Ελλάδας” στο NYSE. Με βασικό µήνυµα ότι στην “Ελλάδα ανατέλλει
µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών”, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς
Επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o “Annual Capital Link Invest in Greece Forum” στη Νέα Υόρκη “να βάλουν
στην ατζέντα τους την Ελληνική Οικονοµία, εξετάζοντας τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα
της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα”. Ξεκινώντας και τη σηµερινή αναφορά από τον
Τραπεζικό κλάδο και τις Βαρύδεικτες µετοχές, αξίζει να σηµειωθεί ότι µόνιµα µε αρνητικό πρόσηµο
κινήθηκε η Alpha Bank (-2,26%), δεν ήλθε σε επαφή µε το “πράσινο” η Πειραιώς (-2,48%), ενώ και τα δύο
πρόσηµα άλλαξαν οι Εθνική (-2,40%) και Eurobank (-2,40%). Και τα δύο πρόσηµα “είδε” ο κλαδικός δείκτης
των Τραπεζών, κινούµενος µεταξύ 845,19 (+0,08%) και 822,47 µονάδων (-2,61%). Στις 17.00 βρέθηκε στις
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829,22 (-1,81%) και µέσω των τελικών δηµοπρασιών, ολοκλήρωσε την συνεδρίαση στις 824,6 µονάδες, µε
ηµερήσιες απώλειες 2,36%. Για τον εν λόγω δείκτη, χάθηκε και η στήριξη των 834 µονάδων και πάρα πολλά
για την βραχυπρόθεσµη τάση, θα κριθούν στην ζώνη 815 – 800, όπου καθοδική διαφυγή θα σηµάνει “red
alert”, για τα χαρτοφυλάκια που κινούνται µε βάση τις τεχνικές ενδείξεις. Το ηµερήσιο “stop short” στις 913
µονάδες. Μένοντας στον Τραπεζικό κλάδο και σύµφωνα µε το ρεπορτάζ του Χρ. Κίτσιου, “ψηλά έχει θέσει
τον πήχη, για την πώληση τουλάχιστον του 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής, η Εθνική Τράπεζα, µε
αποτέλεσµα να εγείρονται αµφιβολίες για το αν ο αριθµός και η ποιότητα των ενδεικτικών προσφορών,
που έχει δεχθεί, διευκολύνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας”. Από την άλλη και σύµφωνα µε το
ρεπορτάζ της Αν. Παπαϊωάννου, “ σε τροχιά συγχωνεύσεων µε τις τρεις µεγάλες Εταιρείες διαχείρισης µη
εξυπηρετούµενων δανείων, αναµένεται να µπουν τους επόµενους µήνες οι µικρότερες που έχουν
αδειοδοτηθεί (21 στο σύνολο) από την Τράπεζα της Ελλάδος, µετά και την ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων
που έχουν δροµολογήσει οι Τράπεζες. Η Αγορά των Εταιρειών διαχείρισης µη εξυπηρετούµενων δανείων
έχει αρχίσει να διαµορφώνεται και ήδη υπάρχουν οι τρεις δυνατοί Παίκτες, οι οποίοι θα έχουν, όταν
ολοκληρωθούν τα deals Eurobank αλλά και Alpha Bank , συνολικά υπό διαχείριση µη εξυπηρετούµενα δάνεια
ύψους περίπου 80 δισ. ευρώ”. Δεν θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ιδιαίτερα ελπιδοφόρα η εικόνα στο µη
Τραπεζικό κοµµάτι του FTSE25, όπου ενδοσυνεδριακά ο µόνος τίτλος που δεν ήλθε σε επαφή µε το
αρνητικό πρόσηµο ήταν αυτός της Lamda Development (+0,97%), ενώ η λήξη της συνεδρίασης βρήκε µε
θετικό πρόσηµο τους ΕΕΕ (+0,27%), ΕΧΑΕ (+0,56%), Lamda Development (+0,97%), Motor Oil (+0,29%), ΟΤΕ
(+0,23%) και αµετάβλητη την µετοχή της Τέρνας Ενεργειακή. Από εκεί και πέρα και σύµφωνα µε το
ρεπορτάζ του Χρ. Κολώνα, “αποκαλυπτήρια του περιβόητου b usiness plan της ΔΕΗ προγραµµατίζει στις 16
Δεκεµβρίου η Διοίκηση της Επιχείρησης. Πρόκειται να παρουσιάσει το πενταετές επιχειρησιακό και
στρατηγικό σχέδιο που επικαιροποίησε η McKinsey & Company, στο πλαίσιο των αλλαγών που θέλει να
δροµολογήσει η Κυβέρνηση για την ανάκαµψη της Δηµόσιας Εταιρείας. Σηµειώνεται ότι το περιεχόµενό
του αναµένεται να παρουσιαστεί αναλυτικά στους Επενδυτές τον Ιανουάριο, οπότε και η Εταιρεία θα
αποπειραθεί την έκδοση οµολόγου”. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο τίτλος της ΔΕΗ (-1,04%) συµπλήρωσε τρεις
συνεχόµενες πτωτικές συνεδριάσεις, ενώ σήµερα κινήθηκε χωρίς να έλθει σε επαφή µε το θετικό πρόσηµο.
Στα 3,148 ευρώ το ηµερήσιο “stop long”, στα 3,38 ευρώ η πρώτη αντίσταση. Δείχνει να επιµένει η
πλαγιοκαθοδική κίνηση που έχει ξεκινήσει από τα 1,36 ευρώ (κλείσιµο 19/11) για την Cenergy (-0,78%), ο
τίτλος της οποίας σήµερα κινήθηκε µόνιµα µε αρνητικό πρόσηµο. Στα 1,364 ευρώ το ηµερήσιο “stop short”,
στα 1,202 ευρώ η τελευταία αποφασιστική στήριξη. Υπενθυµίζεται ότι στις 20/12, είναι η τελευταία ηµέρα
διαπραγµάτευσης του τίτλου στο ταµπλώ του FTSE25, καθώς από 23/12 την θέση του παίρνει η µετοχή της
ΕΥΔΑΠ (+0,83%. Το ηµερήσιο “stop short” στα 7,59 ευρώ). Συνεχίζεται η απαράδεκτη εικόνα σε µεσαία και
µικρότερη κεφαλαιοποίηση. Όλο και χαµηλότερα η Ιντρακόµ (-2,96%), δύο οι συνεχόµενες ανοδικές
συνεδριάσεις για τον Δροµέα (+2,99%), επιστροφή αγοραστών στην Frigoglass (+6,67%), ενώ η
σταθερότητα που επιδεικνύει η Καράτζης (+1,25%), ίσως είναι προοίµιο εξελίξεων. Σήµερα είχε ευδιάκριτο
“bid” η BriQ (+0,94%), τρεις οι συνεχόµενες πτωτικές συνεδριάσεις για Παπουτσάνη (-2,44%) και Τρ. Αττικής
(-1,51%), τέσσερις οι πτωτικές για την Τεχνική Ολυµπιακή (-1,79%), εµφάνιση πωλητή στην AS Company (-
4,79%), ενώ στις 29/11 σηµειώθηκε το τελευταίο θετικό κλείσιµο για την Fieratex (-10,17%). Χωρίς τέλος, η
επιδείνωση της τεχνικής εικόνας των βασικών δεικτών. Ο Γενικός Δείκτης έχασε και την στήριξη των 867
µονάδων και πάρα πολλά θα παιχτούν στην επόµενη στήριξη των 853 µονάδων (ηµερήσιο “stop long”). Για
τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης , χάθηκε η στήριξη στις 2190 µονάδες και οι αµέσως επόµενες
εντοπίζονται στις 2150, 2138 και 2118 µονάδες (ηµερήσιο “stop long”). Τι λένε οι Αναλυτές “O Γενικός Δείκτης
υποχώρησε κατά 3,15% την προηγούµενη εβδοµάδα και έκλεισε την Παρασκευή στις 873,21 µονάδες.
Χάθηκε πρώτο σηµείο στήριξης βρίσκεται στις 870 µονάδες, ενώ το πρώτο σηµείο αντίστασης εντοπίζεται
στις 886 µονάδες (ΚΜΟ 20). Κύριοι καταλύτες αυτής της εβδοµάδας είναι η συνεδρίαση της FED την
Τετάρτη και της ΕΚΤ την Πέµπτη. Η µετοχή της Motor Oil θα διαπραγµατεύεται από αύριο χωρίς το
δικαίωµα προµερίσµατος, ύψους €0,35/ µετοχή”, αναφέρει η Merit Sec. “Οι Επενδυτές τηρούν στάση
πτωτικής αναµονής, καθώς τα γεγονότα θα αυξήσουν τη ‘θερµότητα’ στο οικονοµικό µέτωπο. Η FED
αποφασίζει για τα επιτόκια (11/12), η Μεγάλη Βρετανία θα διεξαγάγει εκλογές (12/12), το πλαίσιο ‘Ηρακλής’
θα υποβληθεί στη Βουλή (13/12) και η προθεσµία του Τραµπ για τους δασµούς της Κίνας λήγει στις 15/12”,
υπενθυµίζει η Beta Sec. “Οι διεθνείς εξελίξεις (Βρετανικές εκλογές στις 12/12, αποφάσεις Fed για επιτόκια
στις 11/12, αλλά και τα εµπορικά ζητήµατα µεταξύ ΗΠΑ και Κίνας) αναµένεται να καθορίσουν την
κατεύθυνση των Αγορών. Στο εσωτερικό, η κατάθεση του ‘Ηρακλή’, δηλαδή του Ν/Σ για τα ‘κόκκινα’
δάνεια προς ψήφιση στη Βουλή στις 13/12, είναι πιθανό προκαλέσει κινητικότητα στον Τραπεζικό κλάδο”,
εκτιµά η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ. “Με το κλείσιµο της Παρασκευής καταγράφηκαν οι µεγαλύτερες εβδοµαδιαίες
απώλειες εδώ και 2 µήνες (-3,15%) και µάλιστα σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές Αγορές, οι οποίες
εµφάνισαν καλύτερη εικόνα παρά την αυξηµένη µεταβλητότητα. Υπενθυµίζουµε ότι η περιοχή των 865 -
855 µονάδων αποτελεί το πρώτο σηµαντικό επίπεδο στήριξης. Παράλληλα, δεν παρατηρείται ουσιαστική
διαφορά στην απόδοση του 10ετους οµολόγου της Χώρας, η οποία συνεχίζει να λειτουργεί υποστηρικτικά
στις αποτιµήσεις. Στο εξωτερικό τα τελευταία στοιχεία από την Αγορά εργασίας των ΗΠΑ κινήθηκαν
καλύτερα των εκτιµήσεων. Από την άλλη οι εξαγωγές στην Κίνα µειώθηκαν κατά 1,1% τον Νοέµβριο σε
ετήσια βάση, ενώ εκείνες που κατευθύνονται στην Αµερική µειώθηκαν κατά 23%, αναδεικνύοντας,
ενδεχοµένως, την ανάγκη για µια εµπορική συµφωνία. Απαιτούνται αυξηµένα αντανακλαστικά, καθώς από
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την επόµενη Δευτέρα αναµένεται η αύξηση των δασµών προς την Κίνα, αν δεν υπάρξει παράταση. Την
Τετάρτη συνεδριάζει η FED και την Πέµπτη η ΕΚΤ”, σηµειώνει η Leon Depolas Sec. “Βασική στήριξη, για τον
Γενικό Δείκτη οι 865 µονάδες, κάτω από αυτή µπαίνουµε σε διόρθωση. Προς τα επάνω, στόχος παραµένουν
οι 900 µονάδες. Σταθεροποιητικά οι Διεθνείς Αγορές, µετά τα θετικά στοιχεία για την εργασία στις ΗΠΑ
και την θετική κίνηση του S&P 500 (3145,91 µ.) προς την αντίσταση των ιστορικών υψηλών (3154,26 µ.). Η
προσοχή την τρέχουσα εβδοµάδα αναµένεται στις αποφάσεις της Fed για την νοµισµατική πολιτική την
Τετάρτη 11/12, στις εκλογές στη Μ. Βρετανία και την συνεδρίαση της ΕΚΤ την Πέµπτη ενώ το κλίµα θα
επηρεαστεί από ειδησεογραφία σχετικά µε την διένεξη ΗΠΑ - Κίνας”, επισηµαίνει η Ελληνοαµερικανική
ΑΧΕΠΕΥ. “Το 900 επίπεδο αποδείχθηκε πολύ ισχυρό ‘οχυρό’, όπως έχουµε δει ακόµα και σε ετήσιο γράφηµα
και από την άλλη πάνω στα δύσκολα, η Αγορά έχει αποφασίσει να απορροφήσει σηµαντικά κεφάλαια
ρευστότητας” τονίζει ο Ηλίας Ζαχαράκης. Θυµίζουµε τις Α.Μ.Κ. της ΛΑΜΔΑ και της ΜΠΡΙΚ που ουσιαστικά
και οι δύο αφορούν περισσότερο το real estate, ενώ αντίστοιχα ΜΥΤΙΛ και ΕΛΛΑΚΤΩΡ σήκωσαν από την
Αγορά σηµαντικά κεφάλαια, µε εκδόσεις οµολόγων που, πιθανότατα, επηρέασαν και την Αγορά των
µετοχών. Συνολικά µιλάµε για 1,8 δισ. σε κεφάλαια που κατευθύνονται στα ταµεία των τεσσάρων
Εταιρειών. Από την άλλη οι κινήσεις αυτές δείχνουν πολύ θετικά σηµάδια για την Χρηµαταγορά, µιας και
θυµίζουµε πως σκοπός της λειτουργίας της είναι αυτός και είναι και κάτι που έχουµε ξεχάσει τα πολλά
τελευταία χρόνια. Αν και συνήθως ο Δεκέµβριος δεν έχει νέα, αυτός του 2019 έχει από Αγγλικές εκλογές ,
αλλαγή φρουράς στην ΕΚΤ, ενώ η εβδοµάδα έχει Eurogroup και FED. Από την άλλη στο εσωτερικό
περιµένουµε την ψήφιση του νοµοσχεδίου για τον Τραπεζικό κλάδο, γεγονός που περιµένει εναγωνίως η
Αγορά, ενώ πολλά εκκολαπτόµενα deals είναι στην “ουρά”, για να αρχίσουν να κάνουν την εµφάνισή τους
προς το τέλος του έτους, ή στις αρχές του επόµενου. Μην ξεχνάµε ότι η κινητήριος δύναµη της Αγοράς
είναι τα νέα, κάτι που έχει ξεχαστεί τα τελευταία χρόνια. Το 2018 έκλεισε µε τον χειρότερο τρόπο και
σηµαντικές απώλειες, δίνοντας την “σκυτάλη” στο 2019 που δείχνει ότι µπορεί να τερµατίσει µε σηµαντικό
ρεκόρ απόδοσης και να είναι η απαρχή για µία νέα µακροπρόθεσµη ανοδική κίνηση. Η ΔΕΗ αναµφισβήτητα
είναι ο µεγάλος κερδισµένος του έτους, µιας και αρκετά χαρτοφυλάκια πείθονται πως δεν θα κλείσει…
όπως πολλοί είχαν θελήσει να προβλέψουν. “Μεσοπρόθεσµα παραµένουµε ιδιαίτερα αισιόδοξοι, µε την
Αγορά να περιµένει την εξέλιξη της µάχης των 900 µονάδων, πριν αρχίσει να προσβλέπει, µετά από χρόνια,
σε τετραψήφια νούµερα”, αναφέρει στις εκτιµήσεις του ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Fast
Finance ΑΕΠΕΥ.
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Καραµούζης: Η Ελλάδα προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες
Η Ελλάδα προσφέρει σήµερα επενδυτικές ευκαιρίες και έχει την δυνατότητα, αν συνεχίσει σε βάθος τη
µεταρρυθµιστική ατζέντα να προσελκύσει ξένα κεφάλαια απελευθερώνοντας τη αναπτυξιακή δυναµική
της οικονοµίας, τόνισε ο Νίκος Καραµούζης από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Αφού περιέγραψε τα ελκυστικά χαρακτηριστικά στη σηµερινή συγκυρία επεσήµανε ότι η κρατικοδίαιτη
οικονοµία που κυριάρχησε για δεκαετίες και η πρωτοφανής κρίση των τελευταίων δέκα ετών έχουν
δηµιουργήσει µια σειρά από προκλήσεις, µε αποτέλεσµα να παραµένουν σηµαντικές αδυναµίες.

Ο Νίκος Καραµούζης ανέλυσε τη σηµασία της συνέχισης των µεταρρυθµίσεων αλλά και της επίλυσης των
προβληµάτων που δηµιουργούν τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες. Τόνισε ότι απαιτείται να υπάρξει ένα
ριζοσπαστικό, φιλικό προς τις επιχειρήσεις νέο µείγµα  δηµοσιονοµικής πολιτικής καθώς και ότι
χρειάζεται να ανοίξει ο ανταγωνισµός στον ενεργειακό τοµέα.

Καταµετρώντας τους τοµείς που υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις ανέφερε τον χώρο των κόκκινων
δανείων, τη φιλοξενία, τις υπηρεσίες υγείας, τον ασφαλιστικό κλάδο, τις υποδοµές (λιµάνια,
σιδηρόδροµος, αεροδρόµια), τα logistics, την βιοµηχανία τροφίµων και τα φαρµακευτικά προϊόντα.

Επεσήµανε το µικρό µέγεθος των ελληνικών εταιρειών υπενθυµίζοντας ότι η νο 400 έχει κύκλο εργασιών
µόλις 40 εκατ. ευρώ.
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Μητσοτάκης: Νέα εποχή ευκαιριών ανατέλλει στην Ελλάδα

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

 

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

 

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

 

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

 

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

 

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

 

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Μητσοτάκης: Νέα εποχή ευκαιριών ανατέλλει στην Ελλάδα
Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

 

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

 

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

 

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

 

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

 

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

 

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Σταϊκούρας από τις ΗΠΑ: Κάναµε δυναµική επανεκκίνηση – Αποκαθίστανται
εµπιστοσύνη και αξιοπιστία

Για  τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών,
Χρήστος Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του
21oυ Ετήσιου Επενδυτικού Συνέδριου της Capital Link στη Νέα  Υόρκη.

Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη
βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να
αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική
κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα
αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το
οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία
επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα πεπραγµένα των πρώτων
έξι µηνών
Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της
κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα
πεπραγµένα των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην
αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των
µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και
ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου
του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα
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· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα  επόµενα  βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους

https://www.pentapostagma.gr/2019/12/%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%81%ce%b1%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b7%cf%80%ce%b1-%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%b5-%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%ba.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+pentapostagma+%28%CE%A0%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%93%CE%9C%CE%91%29
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Μήνυµα Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές: Νέα εποχή ευκαιριών στην
Ελλάδα

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Μητσοτάκης σε Αµερικανούς επενδυτές: Nέα εποχή ευκαιριών στην Ελλάδα
Με βασικό μήνυμα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει μία νέα εποχή οικονομικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αμερικανούς επενδυτές που συμμετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονομία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εμφανίζονται υπό το πρίσμα της πληθώρας των μεταρρυθμίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπημένου μηνύματος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράμματος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραμμα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται μία μεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώμης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εμποδίζουν τις επενδύσεις και υπονομεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σημερινό επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις.

Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθμες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά έγκρισης για
τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται με τη δημιουργία ενός φιλικότερου επιχειρηματικού
περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σημείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει μία σταθερή κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας. Για τη
μεταρρυθμιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δημοκρατική νομιμοποίηση. Όπως, μάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των μεταρρυθμίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράμματός
της.

«Σε αντίθεση με αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σημερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώμα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει μία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα
μεταμόρφωναν την ελληνική οικονομία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονομία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσμια οικονομία. Υπό αυτό το πρίσμα, μίλησε για το καταναλωτικό κλίμα αλλά και
το κλίμα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάμψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίμα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραμένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραματίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως μία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα. «Είμαι πεπεισμένος ότι το 21ο
Φόρουμ θα συμβάλει στη προσπάθειά μας να πείσουμε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγμή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Αποκλειστικές εικόνες από το συνέδριο Capital Link στην Νέα Υόρκη

Τι είπαν Μητσοτάκης - Σταϊκούρας στο ετήσιο συνέδριο στο οποίο η Ελλάδα
διαφηµίζει το επενδυτικό της στορι και παρουσιάζει τις ευκαιρίες στους
ισχυρότερους επενδυτές του πλανήτη

Αποκλειστικές εικόνες από το συνέδριο Capital Link στην Νέα Υόρκη
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Νέο προσκλητήριο Μητσοτάκη στους Αµερικανούς επενδυτές
Συνέχεια στην επιθετική ατζέντα της κυβέρνησης της ΝΔ για την προσέλκυση επενδύσεων
από τις ΗΠΑ έδωσε τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εν όψει και της επίσηµης επίσκεψης
του πρωθυπουργού στην Ουάσινγκτον στις 7 Ιανουαρίου.

Σε βιντεοσκοπηµένο προς τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link Invest
in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή
οικονοµικών ευκαιριών.

Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τους επενδυτές να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Η επιχειρηµατολογία του πρωθυπουργού εστιάστηκε στην ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος
διαρθρωτικών αλλαγών που -σύµφωνα µε τον κ. Μητσοτάκη- αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, δήλωσε ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το
πρόγραµµα, καθώς -όπως ισχυρίστηκε- για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής
κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», είπε χαρακτηριστικά ο κ.
Μητσοτάκης και συµπλήρωσε:

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις
που παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία - και τόνισε ότι «το καταναλωτικό κλίµα στην Ελλάδα
έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το κλίµα
της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».
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Συνέδριο Capital Link: Συνάντηση κορυφής στη Νέα Υόρκη για την ελληνική
οικονοµία - Προσκλητήριο Μητσοτάκη - κορυφαίων υπουργών στους

επενδυτές
Με κεντρικό θέµα «Greece is Back» άνοιξε τις πόρτες του για 21η συνεχόµενη χρονιά το Ετήσιο Ελληνικό
Επενδυτικό Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum»
Με κεντρικό θέµα  «Greece is Back» άνοιξε τις πόρτες του για  21η συνεχόµενη χρονιά  το Ετήσιο
Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», το οποίο
πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα  9 Δεκεµβρίου, 2019 στη Νέα  Υόρκη, µε µεγάλη επιτυχία
προσελκύοντας για  ακόµη µία  φορά  περισσότερους από 1.000 συµµετέχοντες. 
Η παρουσία στο Συνέδριο κορυφαίων υπουργών, τραπεζιτών αλλά και το µήνυµα µέσω τηλεδιάσκεψης από
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αποτέλεσαν ένα σύσσωµο προσκλητήριο προς τους επενδυτές
προκειµένου να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Κυρ. Μητσοτάκης: Στηρίζουµε απόλυτα  τις ξένες επενδύσεις

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο.
Το σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις
ξένες επενδύσεις.
Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά έγκρισης για
τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος.
Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.
Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας.
Για τη µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες
επιχειρούνται, διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση.
Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς
αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός της.
«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα.
Αντ' αυτού, επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που
θα µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο.
Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο»,
επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.
Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία.
Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν
ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο
επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό.
Το κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».
Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα.
«Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η
κατάλληλη στιγµή για να επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

Σταϊκούρας: Στόχος η αποκατάσταση της οικονοµικής κανονικότητας 

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να
αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.
«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση.
Η εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:
* Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά
* Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι
* Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας
* Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls
* Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας
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* Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών
* Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις
* Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ
* Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος
* Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών
* Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη
Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».
Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:
* Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης
* Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα
* Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
* Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή
«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία.
Και τώρα επιστρέφει στην κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.
Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:
* Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων
* Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
* Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία
* Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων
* Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Ζαββός: Καινοτόµα  και συστηµική λύση το σχέδιο Ηρακλής για  τα  NPLs

Στο σχέδιο «Ηρακλής» για τα Μη Εξυπηρετούµενα Δάνεια (NPLs) των ελληνικών τραπεζών αναφέρθηκε
στην οµιλία του στο 21ο Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», το
οποίο πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Δεκεµβρίου, 2019 στη Νέα Υόρκη, ο υφυπουργός Οικονοµικών,
Γιώργος Ζαββός.
Ο κ. Ζαββός υπογράµµισε ότι το νέο σχέδιο Ηρακλής αποτελεί µια καινοτόµο και συστηµική λύση η οποία,
µέσω της χρήσης κρατικών εγγυήσεων, θα βοηθήσει τις ελληνικές τράπεζες, να µειώσουν το βουνό των
κόκκινων δανείων κατά 40%, να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους βάση και να βελτιώσουν την κερδοφορία
τους.
Υπογράµµισε ακόµη ότι αυτή είναι η ιδανική στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία γίνεται το νέο
«παιδί θαύµα» της Ευρωζώνης.
Σύµφωνα µε τον υφυπουργό Οικονοµικών «το σχέδιο Ηρακλής προσφέρει ένα ελκυστικό οµόλογο υψηλών
αποδόσεων σε ένα περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων και αποδόσεων.
Η αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε διαρθρωτικές και φορολογικές
µεταρρυθµίσεις και στην επανεκκίνηση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και του χρηµατιστηρίου
σηµατοδοτεί µια νέα εποχή ανάπτυξης, προσφέροντας νέες ευκαιρίες τους επενδυτές.
Οι πολιτικές της κυβέρνησης στοχεύουν στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στον τραπεζικό
τοµέα για να καταστεί η Ελλάδα το χρηµατοπιστωτικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».
Οι επενδυτές δείχνουν µεγάλο ενδιαφέρον για τον Ηρακλη γιατί: α) το υπουργείο σε συνεργασία µε
Ευρωπαίους οργανισµούς, ΤτΕ, τράπεζες και ΤΧΣ ετοίµασε ένα σχέδιο που ανταποκρίνεται πλήρως στις
ανάγκες τόσο των τραπεζών όσο κι των επενδυτών. 
Ενας Βασικός στόχος του νοµοσχεδίου είναι η σωστή και αποτελεσµατική λειτουργία των διαχειριστών
του SPV, µέσω ενός συστήµατος κινήτρων και κυρώσεων (καρότο και µαστίγιο). 
Ο δεύτερος βασικός στόχος είναι να υπάρχει διαφάνεια στον τροπο λειτουργίας του Ηρακλή αλλά και
βάσεις δεδοµένων και πληροφοριών που θα βοηθούν τον επενδυτή να κάνει την επιλογή που ταιριάζει στο
επενδυτικό προφίλ του
β) Η κυβέρνηση έχει ένα φίλο επενδυτικό προφίλ, εργάζεται γρήγορα και µε συστηµατικό τρόπο 
γ) η Ελλάδα αναπτύσσεται µε µεγαλύτερους από το αναµενόµενο ρυθµούς 
δ) πολιτική σταθερότητα 
ε) Η κυβέρνηση έχει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για τον τραπεζικό τοµέα και για την οικονοµία γενικότερα. 
Μετά τον Ηρακλή έρχονται µεταρρυθµίσεις στην Κεφαλαιαγορά και στο Πτωχευτικο.
Ο κ. Ζαββός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να γίνει η Ελλάδα το χρηµατοοικονοµικό κέντρο της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
Ο Ηρακλής είναι το πρώτο σηµαντικό βήµα προς αυτή την κατεύθυνση.
Ο Ηρακλής θα είναι το µόνο συστηµικό σχέδιο αναφορικά µε τον τραπεζικό τοµέα, στο οποίο θα
επικεντρωθεί η κυβέρνηση για τους επόµενους 8-10 µήνες.
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Στο πλαίσιο του συνεδρίου ο κ. Ζαββός είχε πολλές συναντήσεις µε κορυφαιες τράπεζες όπως η Citibank
και επενδυτικους οικους
Στόχος του κ. Ζαββού είναι η προσέλκυση επενδυτών που όχι µόνο θα επενδύσουν στον Ηρακλή αλλά
µέσω αυτού θα γνωρίσουν καλύτερα τον τραπεζικό τοµέα και την ελληνική οικονοµία. 
Το µήνυµα που πέρασε στους επενδυτες είναι: Η Ελλάδα άλλαξε σελίδα και προσφέρει µοναδικές ευκαιρίες
για επενδύσεις

Γεωργιάδης: Ελκυστικός επενδυτικός προορισµός η Ελλάδα  – Οι ευκαιρίες που υπάρχουν
ανά  τοµέα

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει, πλέον, η Ελλάδα αναφέρθηκε στο Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό
Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», το οποίο πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Δεκεµβρίου, 2019
στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.
Ο κ. Γεωργιάδης υπογράµµισε ότι η χώρα µας έχει πάψει πλέον να είναι το «µαύρο πρόβατο της
Ευρωζώνης» και εξελίσσεται σε έναν από τους πιο ελκυστικούς επενδυτικούς προορισµούς.
Όπως υπογράµµισε στην έναρξη της οµιλίας του «το 21ο Ετήσιο Φόρουµ της Capital Link µε θέµα
«Επενδύστε στην Ελλάδα», που λαµβάνει χώρα στη Νέα Υόρκη, και στο οποίο είναι τιµή µου να συµµετέχω,
συµπίπτει µε την αρχή της νέας εποχής για την Ελλάδα.
Το  πρώην µαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα από την κρίση χώρα η οποία έχει
χάσει το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία δεκαετία, µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο
hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες
παγκοσµίως.
Διεθνή και ευρωπαϊκοί θεσµοί, ξένες κυβερνήσεις, η διεθνής επιχειρηµατική κοινότητα και µέσα µαζικής
ενηµέρωσης µεγάλης επιρροής παγκοσµίως εξυµνούν την δυναµική αναπτυξιακή και επενδυτική πολιτική
της Κυβέρνησης Μητσοτάκη».
Παράλληλα αναφέρθηκε στα επιτεύγµατα της κυβέρνησης, αν και έχει µόλις πέντε µήνες στην εξουσία,
προτάσσοντας τα ακόλουθα: Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων,  όπως η ανάπλαση,
αξίας 8 δισεκατοµµυρίων ευρώ της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνας, το
Ελληνικό. Αξίζει να σηµειωθεί ότι δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και
διαγωνίζονται για την άδεια του καζίνο.
Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.
Έτσι, λοιπόν, σήµερα η Ελλάδα προσφέρει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα στους διεθνείς επενδυτές:

- Μέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά.
- Μηδενικός επενδυτικός κίνδυνος στη χώρα µε την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της τελευταίας
δεκαετίας.
- Φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των επενδυτών έτσι ώστε να
ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί η τεχνολογία και η
καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και τα δίκτυα και, εν γένει, να δηµιουργηθεί ένα φιλικό προς τον
επενδυτή περιβάλλον.
- Εργατικό δυναµικό το οποίο συνδυάζει µοναδικά την υψηλή ποιότητα, την µεγάλη διαθεσιµότητα και την
αποδοτικότητα.
-Επιτόκια σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ακόµη ότι υπάρχει µία σειρά τοµέων που είναι «ανοικτοί» για επενδύσεις και
µπορούν να προσφέρουν υψηλές αποδόσεις σε όσους τους επιλέξουν.
Μεταξύ αυτών κορυφαίοι είναι, πάντα σύµφωνα µε τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων «η αγορά
ακινήτων, ο τουρισµός, η ενέργεια, τα logistics, οι υποδοµές, η βιοτεχνολογία, η φαρµακοβιοµηχανία, τα ΙΤ,
τα R&D, τα τρόφιµα, ακόµη και η βαριά βιοµηχανία είναι πολλά υποσχόµενοι τοµείς της ελληνικής
οικονοµίας.
Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές, µέσω του 21ου Ετήσιου Φόρουµ της Capital Link,
είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν στην Ελλάδα.
Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας ακόµη και εν µέσω της χειρότερης
οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους.
Και αυτοί που δεν έχουν επενδύσει τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν της δυνατότητας ανάπτυξης και
των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην χώρα µας και οι οποίοι πρώτοι θα ανταµειφθούν µε
τα µεγαλύτερα κέρδη».

Πλακιωτάκης: Ισχυρές οι προοπτικές της ελληνικής ναυτιλίας - Οι επενδυτικές δυνατότητες

Τις προοπτικές και τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η ναυτιλιακή, παραναυτιλιακή και λιµενική
βιοµηχανία της Ελλάδος, υπό το πρίσµα της συνεχούς βελτίωσης των οικονοµικών δεικτών της εθνικής
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οικονοµίας που έχει επιτύχει η κυβέρνηση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσίασε ο Υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης µιλώντας – ως κεντρικός οµιλητής – στο 21ο ετήσιο
φόρουµ της Capital Link “Invest in Greece”, που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 9 Δεκεµβρίου 2019.
Ο κ. Πλακιωτάκης στην διάρκεια της οµιλίας του αναφέρθηκε διεξοδικά στη δυναµική της ναυτιλίας των
Ελλήνων, της ισχυρότερης ναυτιλίας του πλανήτη, στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει, αλλά και στην
πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και την παγκόσµια οικονοµία.
Επίσης, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έδωσε αναλυτικά στοιχεία για το προφίλ της
(cluster, εταιρίες, πλοία, απασχόληση), καθώς και για την συνεισφορά της στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
της Ελλάδος.
Ταυτόχρονα, κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία της, σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας
ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων και όχι περιφερειακών λύσεων στα µείζονα ζητήµατα
που την απασχολούν, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής
στην θάλασσα, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, κ.α.

Θεοχάρης: Στρατηγικός τοµέας για  την ανάπτυξη της Ελλάδας ο τουρισµός 

Τη «χρησιµότητα» του τουρισµού ανέπτυξε στην οµιλία του στο Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο
«Capital Link Invest in Greece Forum», το οποίο πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Δεκεµβρίου, 2019 στη Νέα
Υόρκη, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρσης.
Όπως υπογράµµισε στην οµιλία του, ο τουρισµός αποτελεί έναν στρατηγικό τοµέα για την Ελλάδα, ενώ
παράλληλα αναφέρθηκε εκτενώς στα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη.
Ο κ. Θεοχάρης τόνισε, µεταξύ άλλων, ότι «εµείς, ως υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, θεωρούµε τον τουρισµό
στρατηγικό τοµέα.
Στην παρούσα φάση, υπάρχουν 14 "πράσινα"  έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα, τα οποία
στοχεύουν σε κύριους προορισµούς.
Περαιτέρω 12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track.
 Οι συνολικές επενδυτικές ανάγκες για ξενοδοχεία εκτιµώνται σε περίπου 6,2 δισ. ευρώ για µια πενταετία
και κατανέµονται σε 1 δισ. ευρώ για την κατασκευή πρόσθετων κλινών, 4,8 δισ. Ευρώ για αναβάθµιση της
χωρητικότητας και 0,3 δισ. ευρώ για συντήρηση.
Η πιο ελπιδοφόρα επενδυτική στρατηγική, από πλευράς αξίας, φαίνεται να είναι η ανάπτυξη µικρότερων
προορισµών, ακολουθούµενη από αναβάθµιση ξενοδοχείων 4 * έως 5 *, καθώς και προσθήκη
δυναµικότητας σε υπάρχοντα ξενοδοχεία 3 *».
Τόνισε ακόµη την ύπαρξη τεράστιων επενδυτικών ευκαιριών σε έργα τουριστικών ακινήτων,
προσθέτοντας ότι «η Εταιρεία Ακινήτων  του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο
περιλαµβάνει 277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και
πολιτιστική τους αξία όσο και από την φυσική τους οµορφιά.
Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση, 7 Μαρίνες, 31 εµβληµατικά
ξενοδοχεία Ξενία, 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µε τις ιαµατικές πηγές του  Καϊάφα, στην
Πελοπόννησο να είναι µία εξ αυτών».

Αθρόα  συµµετοχή επενδυτών 

Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσµό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εµφανίζονται
στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηµατικού κόσµου, καθώς
έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηµατιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών και
πολιτικών αξιωµατούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το φετινό «Capital Link» πραγµατοποιήθηκε σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική συγκυρία όπου η χώρα µας
µπαίνει σε τροχιά ταχύτατης και ουσιαστικής ανάπτυξης και οι επενδύσεις αποτελούν το βασικό πυλώνα
και µοχλό επανεκκίνησης της εθνικής οικονοµίας. 
Η απλοποίηση των διαδικασιών και η µείωση της γραφειοκρατίας έχουν ενισχύσει την προσπάθεια της
εξωστρέφειας και έχουν προσδώσει εγκυρότητα και φερεγγυότητα στις σχέσεις του κράτους µε τους
διεθνείς επενδυτές, των οποίων η ενεργή παρουσία στη χώρα θα διευρύνει και θα τονώσει την αγορά. 
Το Συνέδριο στη Νέα Υόρκη παρουσίασε στο διεθνές κοινό τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας και
λειτούργησε ξανά ως αρωγός στην προσπάθεια ανάκαµψης της οικονοµίας.
Η φετινή διοργάνωση του Συνεδρίου αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της «Capital Link» και της
συστηµατικής προσπάθειας προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό. 
Ειδικότερα, οι διεθνείς επενδυτές είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις εξελίξεις και τις
µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, καθώς και για το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο που στοχεύει στην
παροχή κινήτρων και στη δοµική βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. 
Επιπλέον, οι επενδυτές ενηµερώθηκαν για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά, ενώ ιδιαίτερη
έµφαση δόθηκε σε επιµέρους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας που αφορούν θέµατα όπως η
µακροοικονοµική εικόνα στην µετα-Brexit εποχή, η διαχείριση του δηµοσίου χρέους, η ενέργεια, η ανάπτυξη
των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η διαχείριση των µη
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εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.  
Η Ελληνική Αντιπροσωπεία απαρτίστηκε από υψηλόβαθµα στελέχη της νέας Κυβέρνησης, καθώς και από
τους µεγαλύτερους και σηµαντικότερους επιχειρηµατίες της αγοράς, οι οποίοι παρουσίασαν στους
Αµερικάνους Επενδυτές τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις που αφορούν στην Ελληνική Οικονοµία καθώς
και τις ευκαιρίες του µέλλοντος. Στο Συνέδριο επίσης συµµετείχαν υψηλόβαθµα στελέχη από τις
µεγαλύτερες επενδυτικές Τράπεζες οι οποίες υποστηρίζουν το Συνέδριο, καθώς και άλλοι
εµπειρογνώµονες της αγοράς. 
Παράλληλα µε τις κύριες ενότητες, πραγµατοποιήθηκε µια σειρά από κατ’ ιδίαν συναντήσεις (1x1 meetings)
µεταξύ των επενδυτών και  των διοικήσεων των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο καθώς  και των
κυβερνητικών εκπροσώπων.

Συνάντηση Ξένων Θεσµικών Επενδυτών µε τον υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων της
κυβέρνησης

Όπως και τα προηγούµενα χρόνια, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές µια µοναδική δυνατότητα
δικτύωσης µέσα από περισσότερα από 100 one-to-one meetings µε Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν
µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µε εισηγµένες και µη εισηγµένες εταιρείες,
καθώς και µε µέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης. 
Σε συνεργασία µε τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν δύο group
sessions για τον Υπουργό Οικονοµικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ.
Άδωνι Γεωργιάδη. 
Ο καθένας αναφέρθηκε σε θέµατα του χαρτοφυλακίου του και του ενδιαφέροντος των επενδυτών.
Επιπλέον, ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης και ο Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κ.
Ιωάννης Πλακιωτάκης, πραγµατοποίησαν µια σειρά από one-to-one meetings µε επενδυτές και  υψηλόβαθµα
στελέχη της αγοράς. 
Ενδεικτικά funds: Athanor Capital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Asset management,
Consilience Capital, Eaton Vance, Fir Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm, Morgan Stanley,
MSK Capital Partners, Nomura, Third Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead, Stonehill,
Olympus Peak, Citi, Aberdeen, Helm, East Rock, Centerbridge, Beachpoint, Weterwheel
Οµογενειακά και Διεθνή Μέσα Ενηµέρωσης
Οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και των εταιριών, είχαν επαφή µε όλα τα οµογενειακά MME  που κάλυψαν
το Συνέδριο καθώς και µε τα ακόλουθα Διεθνή Μέσα: Wall Street Journal, Bloomberg, YAHOO Finance,
Reuters, New York Times, Tradewinds. Ο Υπουργός κ. Γεωργιάδης µετέβη και έδωσε τηλεοπτική συνέντευξη
στο YAHOO Finance,  στη κυρία Alexis Christoforou  η οποία αναµεταδόθηκε live όχι µόνο στην ιστοσελίδα
της Yahoo Finance αλλά και σε πληθώρα άλλων συνεργαζόµενων καναλιών: Apple TV, ROKU κα.

2019 Capital Link Hellenic Leadership Award 

Δείπνο και διάλογος µεταξύ υψηλόβαθµων στελεχών της αγοράς και κορυφαίων Κυβερνητικών στελεχών
της Ελλάδας, της Ευρώπης και της Αµερικής
Ο Υφυπουργός συµµετείχε στο επίσηµο δείπνο µε το οποίο έκλεισε τις εργασίες του το Συνέδριο, του
οποίου Kεντρικός Oµιλητής ήταν ο Αξιότιµος Wilbur Ross, Secretary of Commerce - U.S. Department of
Commerce, που προλόγισε τον κ.  John Paulson, President and Portfolio Manager of Paulson & Co. Inc., που
τιµήθηκε µε το “2019 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για την εξαιρετική συµβολή του στην Ελλάδα και
έκανε µια σύντοµη οµιλία. Επίσης σύντοµες οµιλίες απεύθυναν ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital
Link, o κ. Πάνος Παπάζογλου, Regional Accounts Leader, Central Eastern, Southeastern Europe and Central Asia,
Country Manager Greece – EY, ο κ. Δηµήτριος Αθανασόπουλος, Group Managing Director – Axia Ventures Group
και ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς.  Το δείπνο χορήγησαν η ΕΥ και
η  AΧΙΑ Ventures Group.

«Ηµέρα  Ελλάδος - Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»

Στο πλαίσιο του “21ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος – Αµερικής στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”, την Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, 2019.
Ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας και ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Πρόεδρος & CEO, Tsakos Energy
Navigation (NYSE: TNP); Chairman, INTERTANKO 2014-2018, χτύπησαν το “Closing Bell”, το καµπανάκι της
λήξης των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου 2019 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωµένοι
από τους κκ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό
Τουρισµού, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Υφυπουργό
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη, τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Γεράσιµο
Θωµά, καθώς και εκπροσώπους από το ανώτατο management των ακολούθων εταιριών που είναι
εισηγµένες στο NYSE LISTED : AMERESCO (Mr. George Sakellaris, CEO)- AVIS BUDGET GROUP(Mr. David
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Blaskey, Senior Vice President)  - DIANA SHIPPING INC. (Ms. Semiramis Paliou, Deputy CEO) - DORIAN LPG (Ms
Marina Hadjipateras) - MISTRAS GROUP, INC. (Mr. Dennis Bertolotti – CEO), NAVIOS GROUP (Mr. Ted Petrone,
Vice Chairman)- NEW YORK COMMUNITY BANK (parent of Atlantic Bank of New York) (Mr. Joseph Ficalora, CEO),
τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της
Capital Link.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων
Πολιτειών και του εξωτερικού καθώς αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο
επίπεδο.
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Συνέδριο CapitalLink: Συνάντηση κορυφής στη Νέα Υόρκη για την ελληνική
οικονοµία - «Προσκλητήριο» Μητοστάκη - κορυφαίων υπουργών στους

επενδυτές
Με κεντρικό θέµα «Greece is Back» άνοιξε τις πόρτες του για 21η συνεχόµενη χρονιά το Ετήσιο Ελληνικό
Επενδυτικό Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum»
Με κεντρικό θέµα  «Greece is Back» άνοιξε τις πόρτες του για  21η συνεχόµενη χρονιά  το Ετήσιο
Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», το οποίο
πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα  9 Δεκεµβρίου, 2019 στη Νέα  Υόρκη, µε µεγάλη επιτυχία
προσελκύοντας για  ακόµη µία  φορά  περισσότερους από 1.000 συµµετέχοντες. 
Η παρουσία στο Συνέδριο κορυφαίων υπουργών, τραπεζιτών αλλά και το µήνυµα µέσω τηλεδιάσκεψης από
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αποτέλεσαν ένα σύσσωµο προσκλητήριο προς τους επενδυτές
προκειµένου να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Κυρ. Μητσοτάκης: Στηρίζουµε απόλυτα  τις ξένες επενδύσεις

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο.
Το σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις
ξένες επενδύσεις.
Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά έγκρισης για
τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος.
Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.
Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας.
Για τη µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες
επιχειρούνται, διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση.
Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς
αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός της.
«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα.
Αντ' αυτού, επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που
θα µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο.
Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο»,
επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.
Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία.
Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν
ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο
επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό.
Το κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».
Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα.
«Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η
κατάλληλη στιγµή για να επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

Σταϊκούρας: Στόχος η αποκατάσταση της οικονοµικής κανονικότητας 

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να
αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.
«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση.
Η εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:
* Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά
* Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι
* Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας
* Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls
* Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας
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* Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών
* Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις
* Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ
* Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος
* Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών
* Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη
Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».
Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:
* Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης
* Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα
* Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
* Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή
«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία.
Και τώρα επιστρέφει στην κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.
Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:
* Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων
* Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
* Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία
* Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων
* Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Ζαββός: Καινοτόµα  και συστηµική λύση το σχέδιο Ηρακλής για  τα  NPLs

Στο σχέδιο «Ηρακλής» για τα Μη Εξυπηρετούµενα Δάνεια (NPLs) των ελληνικών τραπεζών αναφέρθηκε
στην οµιλία του στο 21ο Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», το
οποίο πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Δεκεµβρίου, 2019 στη Νέα Υόρκη, ο υφυπουργός Οικονοµικών,
Γιώργος Ζαββός.
Ο κ. Ζαββός υπογράµµισε ότι το νέο σχέδιο Ηρακλής αποτελεί µια καινοτόµο και συστηµική λύση η οποία,
µέσω της χρήσης κρατικών εγγυήσεων, θα βοηθήσει τις ελληνικές τράπεζες, να µειώσουν το βουνό των
κόκκινων δανείων κατά 40%, να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους βάση και να βελτιώσουν την κερδοφορία
τους.
Υπογράµµισε ακόµη ότι αυτή είναι η ιδανική στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία γίνεται το νέο
«παιδί θαύµα» της Ευρωζώνης.
Σύµφωνα µε τον υφυπουργό Οικονοµικών «το σχέδιο Ηρακλής προσφέρει ένα ελκυστικό οµόλογο υψηλών
αποδόσεων σε ένα περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων και αποδόσεων.
Η αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε διαρθρωτικές και φορολογικές
µεταρρυθµίσεις και στην επανεκκίνηση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και του χρηµατιστηρίου
σηµατοδοτεί µια νέα εποχή ανάπτυξης, προσφέροντας νέες ευκαιρίες τους επενδυτές.
Οι πολιτικές της κυβέρνησης στοχεύουν στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στον τραπεζικό
τοµέα για να καταστεί η Ελλάδα το χρηµατοπιστωτικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».
Οι επενδυτές δείχνουν µεγάλο ενδιαφέρον για τον Ηρακλη γιατί: α) το υπουργείο σε συνεργασία µε
Ευρωπαίους οργανισµούς, ΤτΕ, τράπεζες και ΤΧΣ ετοίµασε ένα σχέδιο που ανταποκρίνεται πλήρως στις
ανάγκες τόσο των τραπεζών όσο κι των επενδυτών. 
Ενας Βασικός στόχος του νοµοσχεδίου είναι η σωστή και αποτελεσµατική λειτουργία των διαχειριστών
του SPV, µέσω ενός συστήµατος κινήτρων και κυρώσεων (καρότο και µαστίγιο). 
Ο δεύτερος βασικός στόχος είναι να υπάρχει διαφάνεια στον τροπο λειτουργίας του Ηρακλή αλλά και
βάσεις δεδοµένων και πληροφοριών που θα βοηθούν τον επενδυτή να κάνει την επιλογή που ταιριάζει στο
επενδυτικό προφίλ του
β) Η κυβέρνηση έχει ένα φίλο επενδυτικό προφίλ, εργάζεται γρήγορα και µε συστηµατικό τρόπο 
γ) η Ελλάδα αναπτύσσεται µε µεγαλύτερους από το αναµενόµενο ρυθµούς 
δ) πολιτική σταθερότητα 
ε) Η κυβέρνηση έχει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για τον τραπεζικό τοµέα και για την οικονοµία γενικότερα. 
Μετά τον Ηρακλή έρχονται µεταρρυθµίσεις στην Κεφαλαιαγορά και στο Πτωχευτικο.
Ο κ. Ζαββός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να γίνει η Ελλάδα το χρηµατοοικονοµικό κέντρο της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
Ο Ηρακλής είναι το πρώτο σηµαντικό βήµα προς αυτή την κατεύθυνση.
Ο Ηρακλής θα είναι το µόνο συστηµικό σχέδιο αναφορικά µε τον τραπεζικό τοµέα, στο οποίο θα
επικεντρωθεί η κυβέρνηση για τους επόµενους 8-10 µήνες.
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Στο πλαίσιο του συνεδρίου ο κ. Ζαββός είχε πολλές συναντήσεις µε κορυφαιες τράπεζες όπως η Citibank
και επενδυτικους οικους
Στόχος του κ. Ζαββού είναι η προσέλκυση επενδυτών που όχι µόνο θα επενδύσουν στον Ηρακλή αλλά
µέσω αυτού θα γνωρίσουν καλύτερα τον τραπεζικό τοµέα και την ελληνική οικονοµία. 
Το µήνυµα που πέρασε στους επενδυτες είναι: Η Ελλάδα άλλαξε σελίδα και προσφέρει µοναδικές ευκαιρίες
για επενδύσεις

Γεωργιάδης: Ελκυστικός επενδυτικός προορισµός η Ελλάδα  – Οι ευκαιρίες που υπάρχουν
ανά  τοµέα

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει, πλέον, η Ελλάδα αναφέρθηκε στο Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό
Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», το οποίο πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Δεκεµβρίου, 2019
στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.
Ο κ. Γεωργιάδης υπογράµµισε ότι η χώρα µας έχει πάψει πλέον να είναι το «µαύρο πρόβατο της
Ευρωζώνης» και εξελίσσεται σε έναν από τους πιο ελκυστικούς επενδυτικούς προορισµούς.
Όπως υπογράµµισε στην έναρξη της οµιλίας του «το 21ο Ετήσιο Φόρουµ της Capital Link µε θέµα
«Επενδύστε στην Ελλάδα», που λαµβάνει χώρα στη Νέα Υόρκη, και στο οποίο είναι τιµή µου να συµµετέχω,
συµπίπτει µε την αρχή της νέας εποχής για την Ελλάδα.
Το  πρώην µαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα από την κρίση χώρα η οποία έχει
χάσει το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία δεκαετία, µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο
hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες
παγκοσµίως.
Διεθνή και ευρωπαϊκοί θεσµοί, ξένες κυβερνήσεις, η διεθνής επιχειρηµατική κοινότητα και µέσα µαζικής
ενηµέρωσης µεγάλης επιρροής παγκοσµίως εξυµνούν την δυναµική αναπτυξιακή και επενδυτική πολιτική
της Κυβέρνησης Μητσοτάκη».
Παράλληλα αναφέρθηκε στα επιτεύγµατα της κυβέρνησης, αν και έχει µόλις πέντε µήνες στην εξουσία,
προτάσσοντας τα ακόλουθα: Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων,  όπως η ανάπλαση,
αξίας 8 δισεκατοµµυρίων ευρώ της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνας, το
Ελληνικό. Αξίζει να σηµειωθεί ότι δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και
διαγωνίζονται για την άδεια του καζίνο.
Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.
Έτσι, λοιπόν, σήµερα η Ελλάδα προσφέρει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα στους διεθνείς επενδυτές:

- Μέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά.
- Μηδενικός επενδυτικός κίνδυνος στη χώρα µε την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της τελευταίας
δεκαετίας.
- Φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των επενδυτών έτσι ώστε να
ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί η τεχνολογία και η
καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και τα δίκτυα και, εν γένει, να δηµιουργηθεί ένα φιλικό προς τον
επενδυτή περιβάλλον.
- Εργατικό δυναµικό το οποίο συνδυάζει µοναδικά την υψηλή ποιότητα, την µεγάλη διαθεσιµότητα και την
αποδοτικότητα.
-Επιτόκια σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ακόµη ότι υπάρχει µία σειρά τοµέων που είναι «ανοικτοί» για επενδύσεις και
µπορούν να προσφέρουν υψηλές αποδόσεις σε όσους τους επιλέξουν.
Μεταξύ αυτών κορυφαίοι είναι, πάντα σύµφωνα µε τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων «η αγορά
ακινήτων, ο τουρισµός, η ενέργεια, τα logistics, οι υποδοµές, η βιοτεχνολογία, η φαρµακοβιοµηχανία, τα ΙΤ,
τα R&D, τα τρόφιµα, ακόµη και η βαριά βιοµηχανία είναι πολλά υποσχόµενοι τοµείς της ελληνικής
οικονοµίας.
Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές, µέσω του 21ου Ετήσιου Φόρουµ της Capital Link,
είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν στην Ελλάδα.
Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας ακόµη και εν µέσω της χειρότερης
οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους.
Και αυτοί που δεν έχουν επενδύσει τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν της δυνατότητας ανάπτυξης και
των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην χώρα µας και οι οποίοι πρώτοι θα ανταµειφθούν µε
τα µεγαλύτερα κέρδη».

Πλακιωτάκης: Ισχυρές οι προοπτικές της ελληνικής ναυτιλίας - Οι επενδυτικές δυνατότητες

Τις προοπτικές και τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η ναυτιλιακή, παραναυτιλιακή και λιµενική
βιοµηχανία της Ελλάδος, υπό το πρίσµα της συνεχούς βελτίωσης των οικονοµικών δεικτών της εθνικής
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οικονοµίας που έχει επιτύχει η κυβέρνηση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσίασε ο Υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης µιλώντας – ως κεντρικός οµιλητής – στο 21ο ετήσιο
φόρουµ της Capital Link “Invest in Greece”, που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 9 Δεκεµβρίου 2019.
Ο κ. Πλακιωτάκης στην διάρκεια της οµιλίας του αναφέρθηκε διεξοδικά στη δυναµική της ναυτιλίας των
Ελλήνων, της ισχυρότερης ναυτιλίας του πλανήτη, στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει, αλλά και στην
πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και την παγκόσµια οικονοµία.
Επίσης, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έδωσε αναλυτικά στοιχεία για το προφίλ της
(cluster, εταιρίες, πλοία, απασχόληση), καθώς και για την συνεισφορά της στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
της Ελλάδος.
Ταυτόχρονα, κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία της, σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας
ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων και όχι περιφερειακών λύσεων στα µείζονα ζητήµατα
που την απασχολούν, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής
στην θάλασσα, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, κ.α.

Θεοχάρης: Στρατηγικός τοµέας για  την ανάπτυξη της Ελλάδας ο τουρισµός 

Τη «χρησιµότητα» του τουρισµού ανέπτυξε στην οµιλία του στο Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο
«Capital Link Invest in Greece Forum», το οποίο πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Δεκεµβρίου, 2019 στη Νέα
Υόρκη, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρσης.
Όπως υπογράµµισε στην οµιλία του, ο τουρισµός αποτελεί έναν στρατηγικό τοµέα για την Ελλάδα, ενώ
παράλληλα αναφέρθηκε εκτενώς στα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη.
Ο κ. Θεοχάρης τόνισε, µεταξύ άλλων, ότι «εµείς, ως υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, θεωρούµε τον τουρισµό
στρατηγικό τοµέα.
Στην παρούσα φάση, υπάρχουν 14 "πράσινα"  έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα, τα οποία
στοχεύουν σε κύριους προορισµούς.
Περαιτέρω 12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track.
 Οι συνολικές επενδυτικές ανάγκες για ξενοδοχεία εκτιµώνται σε περίπου 6,2 δισ. ευρώ για µια πενταετία
και κατανέµονται σε 1 δισ. ευρώ για την κατασκευή πρόσθετων κλινών, 4,8 δισ. Ευρώ για αναβάθµιση της
χωρητικότητας και 0,3 δισ. ευρώ για συντήρηση.
Η πιο ελπιδοφόρα επενδυτική στρατηγική, από πλευράς αξίας, φαίνεται να είναι η ανάπτυξη µικρότερων
προορισµών, ακολουθούµενη από αναβάθµιση ξενοδοχείων 4 * έως 5 *, καθώς και προσθήκη
δυναµικότητας σε υπάρχοντα ξενοδοχεία 3 *».
Τόνισε ακόµη την ύπαρξη τεράστιων επενδυτικών ευκαιριών σε έργα τουριστικών ακινήτων,
προσθέτοντας ότι «η Εταιρεία Ακινήτων  του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο
περιλαµβάνει 277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και
πολιτιστική τους αξία όσο και από την φυσική τους οµορφιά.
Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση, 7 Μαρίνες, 31 εµβληµατικά
ξενοδοχεία Ξενία, 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µε τις ιαµατικές πηγές του  Καϊάφα, στην
Πελοπόννησο να είναι µία εξ αυτών».

Αθρόα  συµµετοχή επενδυτών 

Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσµό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εµφανίζονται
στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηµατικού κόσµου, καθώς
έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηµατιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών και
πολιτικών αξιωµατούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το φετινό «Capital Link» πραγµατοποιήθηκε σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική συγκυρία όπου η χώρα µας
µπαίνει σε τροχιά ταχύτατης και ουσιαστικής ανάπτυξης και οι επενδύσεις αποτελούν το βασικό πυλώνα
και µοχλό επανεκκίνησης της εθνικής οικονοµίας. 
Η απλοποίηση των διαδικασιών και η µείωση της γραφειοκρατίας έχουν ενισχύσει την προσπάθεια της
εξωστρέφειας και έχουν προσδώσει εγκυρότητα και φερεγγυότητα στις σχέσεις του κράτους µε τους
διεθνείς επενδυτές, των οποίων η ενεργή παρουσία στη χώρα θα διευρύνει και θα τονώσει την αγορά. 
Το Συνέδριο στη Νέα Υόρκη παρουσίασε στο διεθνές κοινό τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας και
λειτούργησε ξανά ως αρωγός στην προσπάθεια ανάκαµψης της οικονοµίας.
Η φετινή διοργάνωση του Συνεδρίου αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της «Capital Link» και της
συστηµατικής προσπάθειας προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό. 
Ειδικότερα, οι διεθνείς επενδυτές είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις εξελίξεις και τις
µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, καθώς και για το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο που στοχεύει στην
παροχή κινήτρων και στη δοµική βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. 
Επιπλέον, οι επενδυτές ενηµερώθηκαν για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά, ενώ ιδιαίτερη
έµφαση δόθηκε σε επιµέρους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας που αφορούν θέµατα όπως η
µακροοικονοµική εικόνα στην µετα-Brexit εποχή, η διαχείριση του δηµοσίου χρέους, η ενέργεια, η ανάπτυξη
των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η διαχείριση των µη
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εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.  
Η Ελληνική Αντιπροσωπεία απαρτίστηκε από υψηλόβαθµα στελέχη της νέας Κυβέρνησης, καθώς και από
τους µεγαλύτερους και σηµαντικότερους επιχειρηµατίες της αγοράς, οι οποίοι παρουσίασαν στους
Αµερικάνους Επενδυτές τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις που αφορούν στην Ελληνική Οικονοµία καθώς
και τις ευκαιρίες του µέλλοντος. Στο Συνέδριο επίσης συµµετείχαν υψηλόβαθµα στελέχη από τις
µεγαλύτερες επενδυτικές Τράπεζες οι οποίες υποστηρίζουν το Συνέδριο, καθώς και άλλοι
εµπειρογνώµονες της αγοράς. 
Παράλληλα µε τις κύριες ενότητες, πραγµατοποιήθηκε µια σειρά από κατ’ ιδίαν συναντήσεις (1x1 meetings)
µεταξύ των επενδυτών και  των διοικήσεων των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο καθώς  και των
κυβερνητικών εκπροσώπων.

Συνάντηση Ξένων Θεσµικών Επενδυτών µε τον υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων της
κυβέρνησης

Όπως και τα προηγούµενα χρόνια, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές µια µοναδική δυνατότητα
δικτύωσης µέσα από περισσότερα από 100 one-to-one meetings µε Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν
µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µε εισηγµένες και µη εισηγµένες εταιρείες,
καθώς και µε µέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης. 
Σε συνεργασία µε τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν δύο group
sessions για τον Υπουργό Οικονοµικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ.
Άδωνι Γεωργιάδη. 
Ο καθένας αναφέρθηκε σε θέµατα του χαρτοφυλακίου του και του ενδιαφέροντος των επενδυτών.
Επιπλέον, ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης και ο Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κ.
Ιωάννης Πλακιωτάκης, πραγµατοποίησαν µια σειρά από one-to-one meetings µε επενδυτές και  υψηλόβαθµα
στελέχη της αγοράς. 
Ενδεικτικά funds: Athanor Capital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Asset management,
Consilience Capital, Eaton Vance, Fir Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm, Morgan Stanley,
MSK Capital Partners, Nomura, Third Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead, Stonehill,
Olympus Peak, Citi, Aberdeen, Helm, East Rock, Centerbridge, Beachpoint, Weterwheel
Οµογενειακά και Διεθνή Μέσα Ενηµέρωσης
Οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και των εταιριών, είχαν επαφή µε όλα τα οµογενειακά MME  που κάλυψαν
το Συνέδριο καθώς και µε τα ακόλουθα Διεθνή Μέσα: Wall Street Journal, Bloomberg, YAHOO Finance,
Reuters, New York Times, Tradewinds. Ο Υπουργός κ. Γεωργιάδης µετέβη και έδωσε τηλεοπτική συνέντευξη
στο YAHOO Finance,  στη κυρία Alexis Christoforou  η οποία αναµεταδόθηκε live όχι µόνο στην ιστοσελίδα
της Yahoo Finance αλλά και σε πληθώρα άλλων συνεργαζόµενων καναλιών: Apple TV, ROKU κα.

2019 Capital Link Hellenic Leadership Award 

Δείπνο και διάλογος µεταξύ υψηλόβαθµων στελεχών της αγοράς και κορυφαίων Κυβερνητικών στελεχών
της Ελλάδας, της Ευρώπης και της Αµερικής
Ο Υφυπουργός συµµετείχε στο επίσηµο δείπνο µε το οποίο έκλεισε τις εργασίες του το Συνέδριο, του
οποίου Kεντρικός Oµιλητής ήταν ο Αξιότιµος Wilbur Ross, Secretary of Commerce - U.S. Department of
Commerce, που προλόγισε τον κ.  John Paulson, President and Portfolio Manager of Paulson & Co. Inc., που
τιµήθηκε µε το “2019 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για την εξαιρετική συµβολή του στην Ελλάδα και
έκανε µια σύντοµη οµιλία. Επίσης σύντοµες οµιλίες απεύθυναν ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital
Link, o κ. Πάνος Παπάζογλου, Regional Accounts Leader, Central Eastern, Southeastern Europe and Central Asia,
Country Manager Greece – EY, ο κ. Δηµήτριος Αθανασόπουλος, Group Managing Director – Axia Ventures Group
και ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς.  Το δείπνο χορήγησαν η ΕΥ και
η  AΧΙΑ Ventures Group.

«Ηµέρα  Ελλάδος - Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»

Στο πλαίσιο του “21ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος – Αµερικής στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”, την Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, 2019.
Ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας και ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Πρόεδρος & CEO, Tsakos Energy
Navigation (NYSE: TNP); Chairman, INTERTANKO 2014-2018, χτύπησαν το “Closing Bell”, το καµπανάκι της
λήξης των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου 2019 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωµένοι
από τους κκ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό
Τουρισµού, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Υφυπουργό
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη, τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Γεράσιµο
Θωµά, καθώς και εκπροσώπους από το ανώτατο management των ακολούθων εταιριών που είναι
εισηγµένες στο NYSE LISTED : AMERESCO (Mr. George Sakellaris, CEO)- AVIS BUDGET GROUP(Mr. David
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Blaskey, Senior Vice President)  - DIANA SHIPPING INC. (Ms. Semiramis Paliou, Deputy CEO) - DORIAN LPG (Ms
Marina Hadjipateras) - MISTRAS GROUP, INC. (Mr. Dennis Bertolotti – CEO), NAVIOS GROUP (Mr. Ted Petrone,
Vice Chairman)- NEW YORK COMMUNITY BANK (parent of Atlantic Bank of New York) (Mr. Joseph Ficalora, CEO),
τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της
Capital Link.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων
Πολιτειών και του εξωτερικού καθώς αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο
επίπεδο.
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Νέο προσκλητήριο Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές διαβαστε επισης

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ στη κεντρική σελίδα του, κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο
Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών
που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι
υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται
µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
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ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

επενδύσεις

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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Ο Κ.Μητσοτάκης απεύθυνε κάλεσµα στους Αµερικανούς επενδυτές: «Νέα
εποχή ευκαιριών ανατέλλει για την Ελλάδα»

Κάλεσµα  στους επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
στη Νέα  Υόρκη έστειλε µέσω video ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριώ» είπε σε βιντεοσκοπηµένο
µήνυµά του και ζήτησε από τους επενδυτές να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική
οικονοµία, εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των
µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια του µηνύµατός του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση ενός
προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα.
Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα,
καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις
επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Καραµούζης: Οι ξένοι πρέπει να επενδύσουν στην Ελλάδα για 15 λόγους -
[Insider.gr]

Τους 15 λόγους για τους οποίους οι ξένοι επενδυτές πρέπει να στραφούν στην Ελλάδα για επενδύσεις
παρουσίασε ο πρόεδρος της Grant Thornton, Νίκος Καραµούζης, µιλώντας στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό
Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας, σύµφωνα µε τον
κ. Καραµούζη, είναι τα εξής: 1) Είναι µια χώρα ειρηνική και δηµοκρατική, ένας πυλώνας σταθερότητας
στην περιοχή. 2) Είναι µέλος όλων των µεγάλων διεθνών οργανισµών, ενώ η γεωγραφική και
γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας είναι µοναδική. 3) Είναι µια ανοιχτή κοινωνία που προάγει πολιτισµό,
ιστορία και ανθρώπινες αξίες. 4) Ως µέλος της Ευρωζώνης, η Ελλάδα έχει διασφαλίσει τη σταθερότητα σε
επίπεδο αγοράς συναλλάγµατος και τραπεζικών αρχών. 5) Η Ελλάδα έχει ανακτήσει τη µακροοικονοµική
και δηµοσιονοµική της σταθερότητα. 6) Η νέα κυβέρνηση προάγει την πολιτική σταθερότητα και
εφαρµόζει πολιτικές φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα. 7) Η Ελλάδα παρουσιάζει...
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Τους 15 λόγους για τους οποίους οι ξένοι επενδυτές πρέπει να στραφούν στην Ελλάδα για επενδύσεις
παρουσίασε ο πρόεδρος της Grant Thornton, Νίκος Καραµούζης, µιλώντας στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό
Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας, σύµφωνα µε τον
κ. Καραµούζη, είναι τα εξής: 1) Είναι µια χώρα ειρηνική και δηµοκρατική, ένας πυλώνας σταθερότητας
στην περιοχή. 2) Είναι µέλος όλων των µεγάλων διεθνών οργανισµών, ενώ η γεωγραφική και
γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας είναι µοναδική. 3) Είναι µια ανοιχτή κοινωνία που προάγει πολιτισµό,
ιστορία και ανθρώπινες αξίες. 4) Ως µέλος της Ευρωζώνης, η Ελλάδα έχει διασφαλίσει τη σταθερότητα σε
επίπεδο αγοράς συναλλάγµατος και τραπεζικών αρχών. 5) Η Ελλάδα έχει ανακτήσει τη µακροοικονοµική
και δηµοσιονοµική της σταθερότητα. 6) Η νέα κυβέρνηση προάγει την πολιτική σταθερότητα και
εφαρµόζει πολιτικές φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα. 7) Η Ελλάδα παρουσιάζει...

http://www.palo.gr/oikonomika-nea/karamoyzis-oi-ksenoi-prepei-na-ependysoyn-stin-ellada-gia-15-logoys/23270202/


http://www.palo.gr/?fcid=5

 Publication date: 09/12/2019 17:46

 Alexa ranking (Greece): 192

 http://www.palo.gr/oikonomika-nea/karamoyzis-oi-15-logoi-gia-toys-opoioys-i-ellad...

Καραµούζης: Οι 15 λόγοι για τους οποίους η Ελλάδα είναι ένας ελκυστικός
προορισµός - [Bankingnews]

Τους λόγους για τους οποίους οι επενδυτές θα πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα, χωρίς ταυτόχρονα να
κρύβει και τις αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας, παραθέτει ο Νίκος Καραµούζης, πρόεδρος της Grant
Thorton, σε συνέντευξή του στο περιθώριο της εκδήλωσης της Capital Link για την ελληνική οικονοµία.
Σύµφωνα µε τον κ. Καραµούζη υπάρχουν 15 πολύ σηµαντικοί λόγοι για τους οποίους οι επενδυτές θα
πρέπει να επιλέξουν την Ελλάδα, ενώ υπογραµµίζει ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερα στο πεδίο των
µεταρρυθµίσεων, προκειµένου να αποκατασταθεί πλήρως η εµπιστοσύνη των αγορών προς τη χώρα.
Παράλληλα αναφέρεται στις κινήσεις οι οποίες, κατά τη δική του γνώµη, είναι απαραίτητες προκειµένου η
ελληνική οικονοµία να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστική. Κείµενο σε εξέλιξη www.bankingnews.gr
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Τους λόγους για τους οποίους οι επενδυτές θα πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα, χωρίς ταυτόχρονα να
κρύβει και τις αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας, παραθέτει ο Νίκος Καραµούζης, πρόεδρος της Grant
Thorton, σε συνέντευξή του στο περιθώριο της εκδήλωσης της Capital Link για την ελληνική οικονοµία.
Σύµφωνα µε τον κ. Καραµούζη υπάρχουν 15 πολύ σηµαντικοί λόγοι για τους οποίους οι επενδυτές θα
πρέπει να επιλέξουν την Ελλάδα, ενώ υπογραµµίζει ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερα στο πεδίο των
µεταρρυθµίσεων, προκειµένου να αποκατασταθεί πλήρως η εµπιστοσύνη των αγορών προς τη χώρα.
Παράλληλα αναφέρεται στις κινήσεις οι οποίες, κατά τη δική του γνώµη, είναι απαραίτητες προκειµένου η
ελληνική οικονοµία να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστική. Κείµενο σε εξέλιξη www.bankingnews.gr
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Σταϊκούρας: Σειρά επενδυτικών επαφών στη Νέα Υόρκη
Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο «21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», θα συµµετάσχει ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, αύριο Δευτέρα.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων
επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest,
Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α), αναφέρει το in.gr.

Συνάντηση µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής

Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο.

Την επόµενη ηµέρα, ο κ. Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).

Σταϊκούρας
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Παρέµβαση Μητσοτάκη στο Capital Link: Μία νέα εποχή ευκαιριών ανατέλλει
στην Ελλάδα

ΑΘΗΝΑ. Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o
«Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική
οικονοµία, εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των
µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Κυβέρνηση: Νέο προσκλητήριο για αµερικανικές επενδύσεις
Κάλεσµα σε Αµερικανούς επενδυτές να έρθουν στη χώρα καθώς «ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών
ευκαιριών» απηύθυνε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τη δυναµική επανεκκίνηση της
ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας στους επενδυτές που
συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός ζήτησε από τους
παρευρισκόµενους να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία, εξετάζοντας «τις ευκαιρίες
που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που
αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι
υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται
µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επεσήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, εξήγησε στους Αµερικανούς
επενδυτές πως η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να
αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι: έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά, επιτευχθήκαν οι
δηµοσιονοµικοί στόχοι, µειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας, εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital
Controls, ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας, προχώρησε µια συστηµατική
λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς των τραπεζών,
επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις, προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου
του ΔΝΤ, ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική
αγορά τυχερών παιχνιδιών και ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την
οικονοµική ανάπτυξη.

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
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υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης, στην
επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα, στις αναβαθµίσεις των
οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού
Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες: η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων, η διασφάλιση της
σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική
οικονοµία, η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων και η εισαγωγή κατάλληλου
πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.
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PM urges US businesspeople to invest in Greece

Prime Minister Kyriakos Mitsotakis on Monday called on American investors to look at the opportunities presented in
Greece “in the light of the multitude of reforms taking place,” during the 21st Annual Capital Link Invest in Greece
Forum, held in New York.

Speaking through a recorded video message, said “a new era of economic opportunities is dawning” in the country.

“The current business climate in Greece is characterized by an overwhelming support for foreign investment. This
development is reflected in numerous surveys, which identify high approval rates for government initiatives related to
creating a friendlier business environment,” he said and refered to government's implementation ofwhat he described
as a fast-track program of structural changes aimed at facilitating doing business in the country.

"During the financial crisis, Greeks realized that policies which undermine investments and reforms can only lead to a
deadlock," he said, noting that market optimism has returned in Greece despite the turbulent global economy.
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Σταϊκούρας : Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η οικονοµία – Προσκλητήριο
για επενδύσεις

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να
αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με διακυρηγµένο στόχο της κυβέρνησης την προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων, κυρίως ξένων, ο
Χρήστος Σταϊκούρας ρίχνεται στη µάχη να πείσει την παγκόσµια επιχειρηµατική ελίτ να επενδύσει στη
χώρα µε βάση και τα κίνητρα του νέου φορολογικού νοµοσχεδίου, το οποίο παρέχει κίνητρα για να έρθουν
φρέσκα κεφάλαια στην Ελλάδα.

Η «εκστρατεία» του υπουργού Οικονοµικών περιλαµβάνει, πέραν της οµιλίας στο επίσηµο γεύµα του
συνεδρίου, επαφές µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών, διαχειριστές κεφαλαίων, εταιρείες
συµβούλων για το δηµόσιο χρέος και συνέντευξη Τύπου στον χώρο του φόρουµ.

Άλλωστε η κυβέρνηση έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη των επενδύσεων για την προσεχή χρονιά. Ο κρατικός
προϋπολογισµός του 2020 προβλέπει αύξηση του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου κατά 13,4%,
έναντι µόλις 8,8% φέτος.

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή
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«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Χρηµατιστήριο: Συνεχίζεται το αρνητικό σερί του Δεκεµβρίου
Της Αλεξάνδρας Τόµπρα

"Κεφάλι"… δεν μπορεί να σηκώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών από την ώρα που εισήλθε στον Δεκέμβριο,
αφού και σήμερα σημείωσε σημαντικές απώλειες, προσεγγίζοντας τα επίπεδα των 860 μονάδων, το
τελευταίο προπύργιο πριν επιβεβαιωθεί η έντονη πτωτική του πορεία.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,08% στις 863,77 μονάδες, ενώ κινήθηκε μεταξύ 862,08 μονάδων (-
1,27%) και 873,37 µονάδων (+0,02%). Ο τζίρος ανήλθε στα 57,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος ανήλθε στα 22 εκατ.
τεµάχια, ενώ µέσω προσυµφωνηµένων πράξεων διακινήθηκαν 1,9 εκατ. τεµάχια.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,93%, στις 2.174,61 μονάδες, ενώ στο -1,77%
ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.148,74 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με πτώση
2,36% στις 844,49 µονάδες.

Από τις 901 μονάδες που άρχισε τον Δεκέμβριο ο Γενικός Δείκτης σήμερα "προσγειώθηκε" στις 865 μονάδες
και εισήλθε σε μία σημαντικά κρίσιμη ζώνη, η οποία και θα κρίνει την πορεία της αγοράς έως το τέλος του
έτους. Ωστόσο, οι προσδοκίες είναι πολύ χαμηλές για το κατά πόσο η αγορά μπορεί να αναιρέσει το μοτίβο
της αναδίπλωσης που διαδέχτηκε την προηγούμενη "επίσκεψη" στις 900 μονάδες, ειδικά μάλιστα όταν η
αγορά δείχνει αδυναμία να διαθέσει τη ρευστότητα που έχει εξασφαλίσει για να υψώσει τις άμυνες που
απαιτούνται.

Και αυτό διότι η ρευστότητα αυτή κατευθύνεται αυτές τις ημέρες σε "περιφερειακές" κατευθύνσεις, όπως
είναι οι ΑΜΚ της Lamda και της Briq, που ουσιαστικά και οι δύο αφορούν περισσότερο το real estate, ενώ
αντίστοιχα Μυτιληναίος και Ελλάκτωρ απορρόφησαν από την αγορά σημαντικά κεφάλαια με εκδόσεις
ομολόγων  που πιθανότατα μπορεί να επηρέασαν και την αγορά των μετοχών. "Συνολικά 1,8 δισ. σε
κεφάλαια κατευθύνονται στα ταµεία των τεσσάρων εταιρειών.

Αυτό που επισημαίνει ο Ηλ. Ζαχαράκης της Fast Finance, είναι ότι αν και συνήθως ο Δεκέμβριος δεν έχει
νέα, αυτός του 2019 έχει από βρετανικές εκλογές, αλλαγή φρουράς στην ΕΚΤ, ενώ η εβδομάδα έχει
Eurogroup και Fed. Επίσης, στο εσωτερικό περιμένουμε την ψήφιση του νομοσχεδίου για τον τραπεζικό
κλάδο, γεγονός που περιμένει εναγωνίως η αγορά, ενώ πολλά εκκολαπτόμενα deals είναι έτοιμα να
αρχίσουν να κάνουν την εμφάνιση τους προς το τέλος του έτους ή στις αρχές του επόμενου. Μην ξεχνάμε
ότι η κινητήριος δύναμη της αγορά είναι τα νέα κάτι που έχει ξεχαστεί τα τελευταία χρόνια, αναφέρει ο
κ. Ζαχαράκης.

Πάντως εκτός των παραπάνω, η αγορά αναμένει και τα αποτελέσματα από το ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη για την Ελλάδα. Τα αποτελέσματα των συναντήσεων αυτών είναι
εξαιρετικά κρίσιμα, δεδομένου του ότι πολλά διεθνή funds διαμορφώνουν ήδη τη στρατηγική της νέας
χρονιάς. Έτσι και η Scope αναφέρει ότι οι ελληνικές τράπεζες το 2020 θα επιταχύνουν τους ρυθμούς
µείωσης των δεικτών NPLs, καθώς θα αρχίσουν να χρησιµοποιούν δοµές τιτλοποίησης για να "καθαρίσουν"
τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια.
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Σύμφωνα με την Scope το επενδυτικό κλίμα απέναντι την Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ευνοϊκό για την
επιτυχία του "Ηρακλή". Όπως τονίζει χαρακτηριστικά,  αυτή η διαδικασία θα βοηθηθεί σημαντικά από το
τρέχον κυνήγι των επενδυτών για αποδόσεις, και ειδικά προς την Ελλάδα, όπου μάλιστα το Ελληνικό
Δηµόσιο κατάφερε να δανειστεί ξανά από τις αγορές µε αρνητικό επιτόκιο.

Στο ταμπλό τώρα, η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε με απώλειες 3,77%, με τις Βιοχαλκο, Πειραιώς, Eurobank, Εθνική,
Φουρλής και Alpha Bank να ακολουθούν με πτώση που ξεπέρασε το 2%, ασκώντας σημαντικές πιέσεις στον
γενικό δείκτη. Άνω του -1% κινήθηκαν οι απώλειες σε Titan, Σατάντης, Μυτιληναίος, Ελληνικά Πετρέλαια,
ΟΛΠ και ΔΕΗ.

Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Jumbo, Aegean, Cenergy, Ελλάκτωρ, ΟΠΑΠ και ΑΔΜΗΕ, με την Τέρνα Ενεργειακή
να κλείνει χωρίς μεταβολή. Στον αντίποδα, μικρά κέρδη για ΟΤΕ, Coca Cola, Motor Oil, ΕΧΑΕ και Λάμδα, τα
οποία αν και παρείχαν στηρίξεις δεν κινήθηκαν πάνω από το +1%.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΣΧΟΛΙΟ ΑΓΟΡΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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Κ. Μητσοτάκης: Μια νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών ανατέλλει στην Ελλάδα
Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Χρ. Σταϊκούρας: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία
9 Δεκεµβρίου 2019 - 17:40

Χρ. Σταϊκούρας: Σε τροχιά δυναµικής
επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία
dailythεss

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα
στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα Πεπραγµένα των Πρώτων Έξι Μηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα
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· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα Επόµενα Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.
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Μητσοτάκης σε επενδυτές: Μια νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών ανατέλλει
στην Ελλάδα

«Μια  νέα  εποχή οικονοµικών ευκαιριών ανατέλλει στην Ελλάδα»: αυτό είναι το βασικό
µήνυµα  που στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν
στο 21ο «Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα  Υόρκη.

Μέσω βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο πρωθυπουργός ζήτησε από τους επενδυτές να βάλουν στην
«ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία, να εξετάσουν «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της
πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών
που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα.

Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα,
καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις
επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο.

Το σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις
ξένες επενδύσεις.

Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά έγκρισης για
τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα.

Αντ” αυτού, επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που
θα µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40%
της λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα:

«Το καταναλωτικό κλίµα στην Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει
να παραµένει πολύ υψηλό. Το κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα.

«Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η
κατάλληλη στιγµή για να επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Αποκλειστικές εικόνες από το συνέδριο Capital Link στην Νέα Υόρκη
Αποκλειστικές εικόνες από το συνέδριο Capital Link στην Νέα Υόρκη
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Σταϊκούρας από τις ΗΠΑ: Κάναµε δυναµική επανεκκίνηση – Αποκαθίστανται
εµπιστοσύνη και αξιοπιστία

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να
αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα  πεπραγµένα  των πρώτων έξι µηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά  αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα  επόµενα  βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:
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· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Μήνυµα Πρωθυπουργού σε Αµερικανούς επενδυτές: Μία νέα εποχή ευκαιριών
ανατέλλει στην Ελλάδα

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
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ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Ειδήσεις Σταϊκούρας : Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η οικονοµία -
Προσκλητήριο για επενδύσεις

Στη µάχη για την προσέλκυση επενδύσεων ρίχνεται και ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας,
µιλώντας σε αµερικανούς επεδυτές για τη δυναµική επενεκκίνησης της οικονοµίας, στο πλαίσιο του
Ετήσιου Επενδυτικού Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη
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Μήνυµα Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές: Νέα εποχή ευκαιριών
ανατέλλει στην Ελλάδα

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Μητσοτάκης: Κάλεσµα σε Αµερικανούς επενδυτές. "Νέα εποχή ευκαιριών
ανατέλλει στην Ελλάδα"

Κάλεσµα στους επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα
Υόρκη έστειλε µέσω video ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή
οικονοµικών ευκαιριώ» είπε σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του και ζήτησε από τους επενδυτές να βάλουν
στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία, εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα
της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια του µηνύµατός του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση ενός
προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα.
Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα,
καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις
επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Click4more: «Ελλάδα  Ξανά»: 3.000 ευρώ ελάχιστη αµοιβή για  τον επαναπατρισµό Ελλήνων
επιστηµόνων!

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Click4more: Μητσοτάκης: Σηµαντικότατη καινοτοµία  η Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.Σταϊκούρας: Δυναµική επανεκκίνηση για την ελληνική
οικονοµία

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε, από την πλευρά του, ο υπουργός
Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα
στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
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αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

Πηγή: www.newsit.gr
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Σταϊκούρας : Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η οικονοµία – Προσκλητήριο
για επενδύσεις

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να
αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με διακυρηγµένο στόχο της κυβέρνησης την προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων, κυρίως ξένων, ο
Χρήστος Σταϊκούρας ρίχνεται στη µάχη να πείσει την παγκόσµια επιχειρηµατική ελίτ να επενδύσει στη
χώρα µε βάση και τα κίνητρα του νέου φορολογικού νοµοσχεδίου, το οποίο παρέχει κίνητρα για να έρθουν
φρέσκα κεφάλαια στην Ελλάδα.

Η «εκστρατεία» του υπουργού Οικονοµικών περιλαµβάνει, πέραν της οµιλίας στο επίσηµο γεύµα του
συνεδρίου, επαφές µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών, διαχειριστές κεφαλαίων, εταιρείες
συµβούλων για το δηµόσιο χρέος και συνέντευξη Τύπου στον χώρο του φόρουµ.

Άλλωστε η κυβέρνηση έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη των επενδύσεων για την προσεχή χρονιά. Ο κρατικός
προϋπολογισµός του 2020 προβλέπει αύξηση του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου κατά 13,4%,
έναντι µόλις 8,8% φέτος.

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή
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«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Μήνυµα Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές

Τους καλεί να εξετάσουν τις ευκαιρίες που εµφανίζονται
στην Ελλάδα
Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη, να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

Σχετικά  Tags
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Συνεχίζεται το αρνητικό σερί του Δεκεµβρίου στο Χρηµατιστήριο
Της Αλεξάνδρας Τόµπρα

"Κεφάλι"… δεν μπορεί να σηκώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών από την ώρα που εισήλθε στον Δεκέμβριο,
αφού και σήμερα σημείωσε σημαντικές απώλειες, προσεγγίζοντας τα επίπεδα των 860 μονάδων, το
τελευταίο προπύργιο πριν επιβεβαιωθεί η έντονη πτωτική του πορεία.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,08% στις 863,77 μονάδες, ενώ κινήθηκε μεταξύ 862,08 μονάδων (-
1,27%) και 873,37 µονάδων (+0,02%). Ο τζίρος ανήλθε στα 57,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος ανήλθε στα 22 εκατ.
τεµάχια, ενώ µέσω προσυµφωνηµένων πράξεων διακινήθηκαν 1,9 εκατ. τεµάχια.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,93%, στις 2.174,61 μονάδες, ενώ στο -1,77%
ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.148,74 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με πτώση
2,36% στις 844,49 µονάδες.

Από τις 901 μονάδες που άρχισε τον Δεκέμβριο ο Γενικός Δείκτης σήμερα "προσγειώθηκε" στις 865 μονάδες
και εισήλθε σε μία σημαντικά κρίσιμη ζώνη, η οποία και θα κρίνει την πορεία της αγοράς έως το τέλος του
έτους. Ωστόσο, οι προσδοκίες είναι πολύ χαμηλές για το κατά πόσο η αγορά μπορεί να αναιρέσει το μοτίβο
της αναδίπλωσης που διαδέχτηκε την προηγούμενη "επίσκεψη" στις 900 μονάδες, ειδικά μάλιστα όταν η
αγορά δείχνει αδυναμία να διαθέσει τη ρευστότητα που έχει εξασφαλίσει για να υψώσει τις άμυνες που
απαιτούνται.

Και αυτό διότι η ρευστότητα αυτή κατευθύνεται αυτές τις ημέρες σε "περιφερειακές" κατευθύνσεις, όπως
είναι οι ΑΜΚ της Lamda και της Briq, που ουσιαστικά και οι δύο αφορούν περισσότερο το real estate, ενώ
αντίστοιχα Μυτιληναίος και Ελλάκτωρ απορρόφησαν από την αγορά σημαντικά κεφάλαια με εκδόσεις
ομολόγων  που πιθανότατα μπορεί να επηρέασαν και την αγορά των μετοχών. "Συνολικά 1,8 δισ. σε
κεφάλαια κατευθύνονται στα ταµεία των τεσσάρων εταιρειών.

Αυτό που επισημαίνει ο Ηλ. Ζαχαράκης της Fast Finance, είναι ότι αν και συνήθως ο Δεκέμβριος δεν έχει
νέα, αυτός του 2019 έχει από βρετανικές εκλογές, αλλαγή φρουράς στην ΕΚΤ, ενώ η εβδομάδα έχει
Eurogroup και Fed. Επίσης, στο εσωτερικό περιμένουμε την ψήφιση του νομοσχεδίου για τον τραπεζικό
κλάδο, γεγονός που περιμένει εναγωνίως η αγορά, ενώ πολλά εκκολαπτόμενα deals είναι έτοιμα να
αρχίσουν να κάνουν την εμφάνιση τους προς το τέλος του έτους ή στις αρχές του επόμενου. Μην ξεχνάμε
ότι η κινητήριος δύναμη της αγορά είναι τα νέα κάτι που έχει ξεχαστεί τα τελευταία χρόνια, αναφέρει ο
κ. Ζαχαράκης.

Πάντως εκτός των παραπάνω, η αγορά αναμένει και τα αποτελέσματα από το ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη για την Ελλάδα. Τα αποτελέσματα των συναντήσεων αυτών είναι
εξαιρετικά κρίσιμα, δεδομένου του ότι πολλά διεθνή funds διαμορφώνουν ήδη τη στρατηγική της νέας
χρονιάς. Έτσι και η Scope αναφέρει ότι οι ελληνικές τράπεζες το 2020 θα επιταχύνουν τους ρυθμούς
µείωσης των δεικτών NPLs, καθώς θα αρχίσουν να χρησιµοποιούν δοµές τιτλοποίησης για να "καθαρίσουν"
τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια.
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Σύμφωνα με την Scope το επενδυτικό κλίμα απέναντι την Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ευνοϊκό για την
επιτυχία του "Ηρακλή". Όπως τονίζει χαρακτηριστικά,  αυτή η διαδικασία θα βοηθηθεί σημαντικά από το
τρέχον κυνήγι των επενδυτών για αποδόσεις, και ειδικά προς την Ελλάδα, όπου μάλιστα το Ελληνικό
Δηµόσιο κατάφερε να δανειστεί ξανά από τις αγορές µε αρνητικό επιτόκιο.

Στο ταμπλό τώρα, η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε με απώλειες 3,77%, με τις Βιοχαλκο, Πειραιώς, Eurobank, Εθνική,
Φουρλής και Alpha Bank να ακολουθούν με πτώση που ξεπέρασε το 2%, ασκώντας σημαντικές πιέσεις στον
γενικό δείκτη. Άνω του -1% κινήθηκαν οι απώλειες σε Titan, Σατάντης, Μυτιληναίος, Ελληνικά Πετρέλαια,
ΟΛΠ και ΔΕΗ.

Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Jumbo, Aegean, Cenergy, Ελλάκτωρ, ΟΠΑΠ και ΑΔΜΗΕ, με την Τέρνα Ενεργειακή
να κλείνει χωρίς μεταβολή. Στον αντίποδα, μικρά κέρδη για ΟΤΕ, Coca Cola, Motor Oil, ΕΧΑΕ και Λάμδα, τα
οποία αν και παρείχαν στηρίξεις δεν κινήθηκαν πάνω από το +1%.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΣΧΟΛΙΟ ΑΓΟΡΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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Μητσοτάκης: Κάλεσµα σε Αµερικανούς επενδυτές! “Νέα εποχή ευκαιριών
ανατέλλει στην Ελλάδα”

Κάλεσµα στους επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual
Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη έστειλε µέσω
video ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Στην Ελλάδα
ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριώ» είπε σε
βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του και ζήτησε από τους
επενδυτές να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική
οικονοµία, εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό
το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια του µηνύµατός του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση ενός
προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα.
Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα,
καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις
επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Click4more: «Ελλάδα Ξανά»: 3.000 ευρώ ελάχιστη αµοιβή για τον επαναπατρισµό
Ελλήνων επιστηµόνων!

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Click4more: Μητσοτάκης: Σηµαντικότατη καινοτοµία η Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

Σταϊκούρας: Δυναµική επανεκκίνηση για  την ελληνική οικονοµία

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε, από την πλευρά του, ο υπουργός
Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
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συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα
στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:
· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά
· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι
· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας
· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls
· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας
· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών
· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις
· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ
· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος
· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών
· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:
· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης
· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα
· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:
· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων
· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία
· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων
· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.
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Μητσοτάκης: Τώρα κατάλληλη στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα
Προτεινόµενο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συµµετέχοντας στο 21o «Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη
κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να κάνουν το βήµα και να επενδύσουν στην Ελλάδα καθώς γίνονται
οι απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές µε την «απαραίτητη κοινωνική συναίνεση»

 

Όπως µεταδίδει το ΑΠΕ ο πρωθυπουργός κάλεσε τους επενδυτές να εξετάσουν  «τις ευκαιρίες που
εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

 

Διαρθρωτικές αλλαγές αλλάζουν το τοπίο του επιχειρείν

 

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαρθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα.

 

Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα,
καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις
επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

 

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

 

Η ελληνική κυβέρνηση είναι σταθερή

 

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

 

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

 

Θετικό το καταναλωτικό κλίµα

 

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το

http://www.dealnews.gr/roi/item/277348-%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%A4%CF%8E%CF%81%CE%B1-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%AE-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1


http://www.dealnews.gr/

 Publication date: 09/12/2019 17:30

 Alexa ranking (Greece): 917

 http://www.dealnews.gr/roi/item/277348-%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%83%CE%B...

κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

 

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Επενδυτικό κάλεσµα Μητσοτάκη: Η κατάλληλη στιγµή για επενδύσεις είναι
τώρα

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο
υπουργός Οικονοµικών.

Ειδικότερα, για το οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, παρουσίασε τα πεπραγµένα των πρώτων έξη µηνών
ως εξής:

Εκτιµώντας ότι «τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά», ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας». «Αυτή η αισιοδοξία», κατά τον ίδιο,
«αντανακλάται:

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα  Επόµενα  Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο κ. Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, τα οποία, κατά τον ίδιο, είναι:

Μητσοτάκης: Οι επενδυτές να  βάλουν στην «ατζέντα» τους την Ελλάδα

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital
Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε, σύµφωνα µε το
ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση
της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη
κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της
ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
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Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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«Προσκλητήριο» Μητσοτάκη σε επενδυτές: Αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή να
επενδύσετε στην Ελλάδα

Related Articles

Νέο προσκλητήριο προς τους Αµερικανούς επενδυτές, οι οποίοι συµµετείχαν στο 21ο Annual Capital Link
Invest in Greece Forum», απηύθυνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο µήνυµα του επισηµαίνοντας ότι τώρα είναι
η κατάλληλη στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα.
Βασικό µήνυµα του κ. Μητσοτάκη ήταν ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µια νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών
και ζήτησε από τους επενδυτές να βάλουν στην ατζέντα τους την ελληνική οικονοµία, εξετάζοντας «τις
ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα.
Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα.
Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα,
καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις
επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.
«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο.
Το σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις
ξένες επενδύσεις.
Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά έγκρισης για
τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος.
Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.
Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας.
Για τη µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες
επιχειρούνται, διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση.
Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς
αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός της.
«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα.
Αντ' αυτού, επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που
θα µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο.
Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο»,
επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.
Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία.
Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν
ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο
επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό.
Το κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».
Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα.
«Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η
κατάλληλη στιγµή για να επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Σταϊκούρας: Δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας

Related Articles

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να
αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.
«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση.
Η εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα  πεπραγµένα  των πρώτων έξι µηνών 

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:
* Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά
* Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι
* Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας
* Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls
* Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας
* Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών
* Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις
* Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ
* Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος
* Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών
* Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά  αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».
Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:
* Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης
* Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα
* Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
* Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή
«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. 
Και τώρα επιστρέφει στην κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα  επόµενα  βήµατα  

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:
* Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων
* Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
* Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία
* Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων
* Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Σταϊκούρας σε Αµερικανούς Επενδυτές: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η
ελληνική οικονοµία

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να
αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

https://hellasjournal.com/2019/12/staikoyras-se-amerikanoys-ependytes-se-trochia-dynamikis-epanekkinisis-i-elliniki-oikonomia/


https://hellasjournal.com/

 Publication date: 09/12/2019 17:28

 Alexa ranking (Greece): 112

 https://hellasjournal.com/2019/12/staikoyras-se-amerikanoys-ependytes-se-trochia...

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους

Νέα εποχή ευκαιριών ανατέλλει στην Ελλάδα, το µήνυµα του Πρωθυπουργού στους επενδυτές
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Μήνυµα Κυρ. Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές: Μία νέα εποχή ευκαιριών
ανατέλλει στην Ελλάδα

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».
Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.
«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.
Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.
«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.
Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».
Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Χρ. Σταϊκούρας: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα
στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα Πεπραγµένα των Πρώτων Έξι Μηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά  Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
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· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα  Επόµενα  Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Σταϊκούρας: Δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας από τις 7
Ιουλίου

Για δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας έκανε λόγο ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως είπε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού
σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα  πεπραγµένα  των πρώτων έξι µηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα Capital Controls που είχαν αποµείνει

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά  Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα  Επόµενα  Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων
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· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους

#ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ #CAPITAL LINK FORUM
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Μητσοτάκης σε αµερικανούς επενδυτές: Βάλτε την Ελλάδα στην ατζέντα
Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική
κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Δείτε επίσης:

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας». Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία
αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων
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· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας
του επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική
συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής
κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να  αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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Μήνυµα Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές: Στην Ελλάδα ανατέλλει µια
εποχή ευκαιριών

Να βάλουν στην ατζέντα τους την ελληνική οικονοµία, κάλεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Αµερικανούς
επενδυτές.

Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του, στο 21ο Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να εξετάσουν τις ευκαιρίες που εµφανίζονται
στην Ελλάδα, υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα.

Παράλληλα, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος
διαρθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα. Στάθηκε,
επίσης, στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για
πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις
µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

Σηµειώνεται ότι πολυπληθής είναι η κυβερνητική αποστολή στη Νέα Υόρκη, µε αφορµή το συνέδριο του
Capital Link, καθώς µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών, Χρήστο Σταϊκούρα συµµετέχουν ο υπουργός
Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης, ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης
Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος
Γεράσιµος Θωµάς και ο υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός.
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Κυβέρνηση: Νέο προσκλητήριο για αµερικανικές επενδύσεις

Την 10η Φεβρουαρίου 2019 η AcroBase έγινε 31 χρόνων! Χρόνια
Πολλά AcroBase!

Κάλεσµα σε Αµερικανούς επενδυτές να έρθουν στη χώρα καθώς «ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών
ευκαιριών» απηύθυνε ο πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης. Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής
οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρ. Σταϊκούρας στους επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o
«Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη.

Περισσότερα στην Ναυτεµπορική...
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Σταϊκούρας: Η Ελλάδα έκανε δυναµική επανεκκίνηση

Τι είπε για τα πεπραγµένα των έξι µηνών και τα επόµενα
βήµατα
«Από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα  αναµφισβήτητα  έκανε µια  δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία  αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα  βελτιώνεται, τόσο η
πολιτική σταθερότητα  όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία  επιστρέφουν στη χώρα» τόνισε ο
υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, κατά  τις εργασίες του 21oυ Ετήσιου
Επενδυτικού Συνέδριου της Capital Link στη Νέα  Υόρκη.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να
αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.

Ο κ. Σταϊκούρας παρουσίασε τα  πεπραγµένα  των πρώτων έξι µηνών, επισηµαίνοντας ότι  

•    Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά
•    Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι
•    Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας
•    Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls
•    Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας
•    Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών
•    Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις
•    Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ
•    Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος
•    Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών
•    Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη. 

«ΟΡΑΤΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ» 

Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά και τόνισε
ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον αισιόδοξοι για τις
δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Σύµφωνα µε τον κ. Σταϊκούρα η αισιοδοξία αντανακλάται:

•    Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης
•    Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα
•    Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

•    Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή
«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», ανέφερε σχετικά ο υπουργός Οικονοµικών.  

Ο( κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε επίσης στα επόµενα βήµατα της κυβέρνησης και υπογράµµισε ότι οι βασικές
πολιτικές προτεραιότητες είναι: 

•    Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων
•    Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
•    Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία
•    Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων
•    Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. 
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Κάλεσµα Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές
«Μία νέα εποχή ευκαιριών ανατέλλει στην Ελλάδα» το µήνυµα του πρωθυπουργού στο 21o Annual Capital
Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός, όπως
µεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Μητσοτάκης σε Αµερικανούς επενδυτές: Τώρα είναι ευκαιρία να επενδύσετε
στην Ελλάδα

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα». 
Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.
«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.
Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.
«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.
Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».
Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

http://www.theseanation.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1/%CE%BD%CE%B5%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CF%83/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%B1/45593-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%84%CF%8E%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1.html


https://www.thesprotia24.gr/

 Publication date: 09/12/2019 17:16

 Alexa ranking (Greece): 11524

 https://www.thesprotia24.gr/archives/188072

Χρ. Σταϊκούρας: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα
στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα Πεπραγµένα των Πρώτων Έξι Μηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

https://www.thesprotia24.gr/archives/188072
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· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά  Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα  Επόµενα  Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Νέα εποχή ευκαιριών ανατέλλει στην Ελλάδα, το µήνυµα του Πρωθυπουργού
στους επενδυτές

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

Οίκος Fitch: Παρά τα “κόκκινα δάνεια”, θετικές προοπτικές για ελληνικές τράπεζες το 2020
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Καραµούζης: Οι ξένοι πρέπει να επενδύσουν στην Ελλάδα για 15 λόγους
Ο Νίκος Καραµούζης παρουσιάζει ένα προς ένα όλα τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας.

Τους 15 λόγους για  τους οποίους οι ξένοι επενδυτές πρέπει να  στραφούν στην Ελλάδα  για
επενδύσεις παρουσίασε ο πρόεδρος της Grant Thornton, Νίκος Καραµούζης, µιλώντας στο 21o Ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας, σύµφωνα µε τον κ. Καραµούζη, είναι τα εξής:

1) Είναι µια χώρα ειρηνική και δηµοκρατική, ένας πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή.

2) Είναι µέλος όλων των µεγάλων διεθνών οργανισµών, ενώ η γεωγραφική και γεωστρατηγική θέση της
Ελλάδας είναι µοναδική.

3) Είναι µια ανοιχτή κοινωνία που προάγει πολιτισµό, ιστορία και ανθρώπινες αξίες.

4) Ως µέλος της Ευρωζώνης, η Ελλάδα έχει διασφαλίσει τη σταθερότητα σε επίπεδο αγοράς
συναλλάγµατος και τραπεζικών αρχών.

5) Η Ελλάδα έχει ανακτήσει τη µακροοικονοµική και δηµοσιονοµική της σταθερότητα.

6) Η νέα κυβέρνηση προάγει την πολιτική σταθερότητα και εφαρµόζει πολιτικές φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα.

7) Η Ελλάδα παρουσιάζει ανταγωνιστικά εργατικά κόστη και ευελιξία στην αγορά εργασίας.

8) Η Ελλάδα έχει βελτιώσει τις συνθήκες ρευστότητας στην αγορά και τις τράπεζες, ενώ έχει ανακτήσει
την πρόσβασή της στις αγορές.

9) Οι χαµηλές τιµές στο ελληνικό real estate λόγω κρίσης αποτελούν σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες.

10) Η Ελλάδα υλοποιεί ένα µεγάλο πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων, το οποίο δηµιουργεί πρόσφορο έδαφος
για επενδύσεις.

11) Το ύψος των κόκκινων δανείων των ελληνικών τραπεζών δηµιουργεί επενδυτικές ευκαιρίες.

12) Η Ελλάδα έχει βελτιώσει σε µεγάλο βαθµό τις υποδοµές της.

13) Διαθέτει καλά εκπαιδευµένο εργατικό δυναµικό.

14) Το µικρό µέγεθος των ελληνικών εταιρειών – το µικρότερο σε ολόκληρη την Ευρωζώνη – αυξάνει τις
προοπτικές εξαγορών και συγχωνεύσεων.

15) Η ελληνική οικονοµία έχει επιστρέψει στην ανάπτυξη.
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Χρ. Σταϊκούρας: Σε δυναµική επανεκκίνηση η ελληνική οικονοµία
Στην δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, κατά την οµιλία του ενώπιον Αµερικανών επενδυτών οι οποίοι συµµετείχαν στις εργασίες του
21oυ Ετήσιου Επενδυτικού Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Όπως εξήγησε ο υπουργός Οικονοµικών, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει
ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.
Σταϊκούρας.

Απολογισµός πεπραγµένων πρώτου εξαµήνου

ο κ. Σταϊκούρας αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης παρουσίασε τα πεπραγµένα των
πρώτων έξι µηνών, λέγοντας τα ακόλουθα:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτεύχθηκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Υπήρξε επανεκκίνηση εµβληµατικών έργων και ιδιωτικοποιήσεων

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά  Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως σηµείωσε εξάλλου, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», ανέφερε ο υπουργός Οικονοµικών.

Τα  Επόµενα  Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων
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· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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Σταϊκούρας σε Αµερικανούς επενδυτές: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η
ελληνική οικονοµία

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα  Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα
στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά,
σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Τα Πεπραγµένα των Πρώτων Έξι Μηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

Ορατά Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα Επόµενα Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:
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Σταϊκούρας από τις ΗΠΑ: Κάναµε δυναµική επανεκκίνηση – Αποκαθίστανται
εµπιστοσύνη και αξιοπιστία

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να
αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.
«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.Τα
πεπραγµένα των πρώτων έξι µηνών
Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:
· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά
· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι
· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας
· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls
· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας
· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών
· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις
· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ
· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος
· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών
· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη
Ορατά αποτελέσµατα
Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».
Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:
· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης
· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα
· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή
«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.Τα επόµενα βήµατα
Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:
· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων
· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία
· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων
· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Μητσοτάκης προς Αµερικανούς επενδυτές: Νέα εποχή ευκαιριών ανατέλλει
στην Ελλάδα

Το δικό του µήνυµα προς τους Αµερικανούς επενδυτές έστειλε από το 21o «Annual Capital Link Invest in
Greece Forum» µέσω βιντεοσκοπηµένου µηνύµατός του ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης.

Όπως είπε «στην Ελλάδα  ανατέλλει µία  νέα  εποχή οικονοµικών ευκαιριών» ενώ παράλληλα
κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να  βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική
οικονοµία , εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα  της πληθώρας των
µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια του µηνύµατός του, όπως µεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Έλληνας
πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που
αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι
υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται
µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις
γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επεσήµανε.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Μητσοτάκης σε Αµερικανούς επενδυτές: Ανατέλλει µία νέα εποχή
Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

https://now24.gr/mitsotakis-se-amerikanoys-ependutes-anatellei-mia-nea-epoxi/
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Σταϊκούρας: Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά δυναµικής
επανεκκίνησης

Ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, µίλησε για «δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής
οικονοµίας» στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Όπως εξήγησε ο κ. Σταϊκούρας, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως
στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο
υπουργός Οικονοµικών.

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα
πεπραγµένα  των πρώτων έξι µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία  αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/politikes-eidhseis/280138/staikoyras-i-elliniki-oikonomia-vrisketai-se-troxia-dynamikis-epanekkinisis
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· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Μήνυµα Μητσοτάκη στους Αµερικανούς επενδυτές: Ελάτε στην Ελλάδα,
αξιοποιείστε τις ευκαιρίες

Με βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του, στο 21ο Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη, ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να εξετάσουν τις ευκαιρίες
που εµφανίζονται στην Ελλάδα, υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα
µε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησής του.

Επίσης, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος διαρθρωτικών
αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα. Στάθηκε, επίσης, στο
γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά
παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις
µεταρρυθµίσεις γενικότερα.
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Η κυβέρνηση ακολουθεί το πρόγραµµά  της

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

Ποιοι συµµετέχουν στην ελληνική αποστολή στη Νέα  Υόρκη

Σηµειώνεται ότι πολυπληθής είναι η κυβερνητική αποστολή στη Νέα Υόρκη, µε αφορµή το συνέδριο του
Capital Link, καθώς µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών, Χρήστο Σταϊκούρα συµµετέχουν ο υπουργός
Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης, ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης
Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος
Γεράσιµος Θωµάς και ο υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός.
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Σταϊκούρας από τις ΗΠΑ: Κάναµε δυναµική επανεκκίνηση - Αποκαθίστανται
εµπιστοσύνη και αξιοπιστία

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να
αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα πεπραγµένα των πρώτων έξι µηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα επόµενα βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:
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· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.
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Μητσοτάκης σε Αµερικανούς επενδυτές: Ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Προσκάλεσε Αµερικανούς επενδυτές, µιλώντας για νέα εποχή ευκαιριών
Στη λογική της προσέλκυσης επενδύσεων στην Ελλάδα συνεχίζει ασταµάτητα η κυβέρνηση και ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ελπίζοντας ότι οι διαρκείς προσκλήσεις προς δυνητικά
ενδιαφερόµενους και η καλλιέργεια  κλίµατος αισιοδοξίας, θα φέρουν το επιθυµητό αποτέλεσµα. 

Βασική παράµετρος στην κυβερνητική επιχειρηµατολογία αποτελεί η µεταρρυθµιστική της ατζέντα , η
οποία -όπως υποστηρίζει- θα δηµιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για επενδύσεις στη χώρα µας.

Αυτή τη φορά, ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε προς τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο
21o «Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη, έχοντας ως βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα
ανατέλλει µία νέα  εποχή οικονοµικών ευκαιριών.

Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τους επενδυτές να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Η επιχειρηµατολογία του πρωθυπουργού εστιάστηκε στην ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος
διαρθρωτικών αλλαγών που -σύµφωνα µε τον κ. Μητσοτάκη- αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, δήλωσε ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το
πρόγραµµα, καθώς -όπως ισχυρίστηκε- για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής
κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», είπε χαρακτηριστικά ο κ.
Μητσοτάκης και συµπλήρωσε:

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις
που παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία - και τόνισε ότι «το καταναλωτικό κλίµα στην Ελλάδα
έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το κλίµα
της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».
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Μητσοτάκης σε Αµερικανούς: Νέα εποχή ευκαιριών ανατέλλει στην Ελλάδα,
είναι ώρα να επενδύσετε

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Κυβέρνηση: Νέο προσκλητήριο για αµερικανικές επενδύσεις
Κάλεσµα σε Αµερικανούς επενδυτές να έρθουν στη χώρα καθώς «ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών
ευκαιριών» απηύθυνε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τη δυναµική επανεκκίνηση της
ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας στους επενδυτές που
συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός ζήτησε από τους
παρευρισκόµενους να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία, εξετάζοντας «τις ευκαιρίες
που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που
αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι
υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται
µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επεσήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, εξήγησε στους Αµερικανούς
επενδυτές πως η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να
αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι: έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά, επιτευχθήκαν οι
δηµοσιονοµικοί στόχοι, µειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας, εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital
Controls, ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας, προχώρησε µια συστηµατική
λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς των τραπεζών,
επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις, προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου
του ΔΝΤ, ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική
αγορά τυχερών παιχνιδιών και ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την
οικονοµική ανάπτυξη.

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
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υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης, στην
επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα, στις αναβαθµίσεις των
οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού
Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες: η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων, η διασφάλιση της
σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική
οικονοµία, η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων και η εισαγωγή κατάλληλου
πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.
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Σταϊκούρας: Σε τροχιά επανεκκίνησης η οικονοµία - Τα πεπραγµένα µας, τα
ορατά αποτελέσµατα και τα επόµενα βήµατα

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μητσοτάκης σε Αµερικανούς επενδυτές: Μία  νέα  εποχή ευκαιριών ανατέλλει στην
Ελλάδα

Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να
αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία  αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα  βελτιώνεται, τόσο η
πολιτική σταθερότητα  όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία  επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε
χαρακτηριστικά.

Τα  Πεπραγµένα  των Πρώτων Έξι Μηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε
τα  πεπραγµένα  των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά
Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι
Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας
Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls
Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας
Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους
ισολογισµούς των τραπεζών
Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις
Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ
Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος
Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών
Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά  Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα  σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία  αντανακλάται:

Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης
Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα
Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης
Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα  Επόµενα  Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα  επόµενα  βήµατα , λέγοντας ότι αποτελούν
βασικές πολιτικές προτεραιότητες:

Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων
Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία
Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων
Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Κυριάκος Μητσοτάκης: «Μία νέα εποχή ευκαιριών ανατέλλει στην Ελλάδα»
Κυριάκος Μητσοτάκης: "Η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας" τόνισε ο
πρωθυπουργός.

Κυριάκος Μητσοτάκης:  Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών
ευκαιριών, ο πρωθυπουργός κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital
Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαρθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Για τη µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες
επιχειρούνται, διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η
κυβέρνηση φέρει την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού
προγράµµατός της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν
ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο
επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο
υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Μητσοτάκης σε αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη: Tώρα είναι η ώρα να
επενδύσετε στην Ελλάδα

Κάλεσµα σε αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
στη Νέα Υόρκη, να πιστέψουν «στις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των
µεταρρυθµίσεων» στην Ελλάδα και να έρθουν να επενδύσουν στη χώρα µας, απηύθυνε ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε βιντεοσκοπηµένο του µήνυµα που προβλήθηκε στο Συνέδριο, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας, ενώ για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, θέλησε να υπογραµµίσει πως οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Η κυβέρνηση της ΝΔ, παρατήρησε χαρακτηριστικά,
φέρει την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού
προγράµµατός της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο κ. Μητσοτάκης

Για µία ακόµη φορά εξάλλου, τόνισε πως η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις
αναταράξεις που παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία.

«Το καταναλωτικό κλίµα στην Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει
να παραµένει πολύ υψηλό. Το κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007»,
ανέφερε ενδεικτικά.

Τέλος, ο Πρωθυπουγός έκανε ειδική αναφορά στον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in
Greece Forum» ως πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα, δηλώνοντας
πεπεισµένος ότι και το φετινό φόρουµ, «θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι
η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα».

Οι τραπεζίτες, 4 υπουργοί και µάνατζερς µεγάλων Οµίλων στη Ν.Υόρκη
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Χρ. Σταϊκούρας: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία
Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα
στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα Πεπραγµένα των Πρώτων Έξι Μηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα Επόµενα Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
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· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Μήνυµα Μητσοτάκη σε Αµερικανούς να επενδύσουν στην Ελλάδα

Τονίζοντας ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης,κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετέχουν στο 21o «Annual Capital Link Invest in
Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία, εξετάζοντας «τις
ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα του µεγάλου αριθµού των µεταρρυθµίσεων που υλοποιούνται».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση
ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη
χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το
πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι
στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Αναφέρθηκε
στη µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει για να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδο από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ-ΜΠΕ

#CAPITAL LINK FORUM #ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ #ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
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Μητσοτάκης προς Αµερικανούς επενδυτές: Ήρθε η ώρα των οικονοµικών
ευκαιριών στην Ελλάδα

ΚΕΙΜΕΝΟ: FORTUNEGREECE.COM

Ο πρωθυπουργός απηύθυνε επενδυτικό κάλεσµα στο µήνυµά του στο 21o «Annual Capital Link Invest in
Greece Forum» στη Νέα Υόρκη.

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

Σταϊκούρας: Ορατά  τα  αποτελέσµατα  της αλλαγής κλίµατος

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε στην ίδια εκδήλωση ο υπουργός
Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα  Πεπραγµένα  των Πρώτων Έξι Μηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά
Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι
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Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι
Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας
Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls
Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας
Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους
ισολογισµούς των τραπεζών
Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις
Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ
Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος
Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών
Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά  Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης
Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα
Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης
Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα  Επόµενα  Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων
Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία
Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων
Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Μητσοτάκης σε Αµερικανούς επενδυτές: Μία νέα εποχή ευκαιριών ανατέλλει
στην Ελλάδα

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital
Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση
για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής
γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο.
Το σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις
ξένες επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά
ποσοστά έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός
φιλικότερου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ.
Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην
εξουσία χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40%
της λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις
που παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα
αλλά και το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό
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κλίµα στην Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει
πολύ υψηλό. Το κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece
Forum» ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι
το 21ο Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή
για να επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Μητσοτάκης προς Αµερικανούς επενδυτές: Νέα εποχή ευκαιριών ανατέλλει
στην Ελλάδα

Δεσµεύσεις του πρωθυπουργού για  διαρθρωτικές αλλαγές που αποσκοπούν στη βελτίωση
της ευκολίας του επιχειρείν.

Το δικό του µήνυµα προς τους Αµερικανούς επενδυτές έστειλε από το 21o «Annual Capital Link Invest in
Greece Forum» µέσω βιντεοσκοπηµένου µηνύµατός του ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως είπε «στην Ελλάδα  ανατέλλει µία  νέα  εποχή οικονοµικών ευκαιριών» ενώ παράλληλα
κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να  βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική
οικονοµία , εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα  της πληθώρας των
µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια του µηνύµατός του, όπως µεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Έλληνας
πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που
αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι
υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται
µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επεσήµανε.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

Πηγή: newsbeast.gr
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Μήνυµα Μητσοτάκη προς Αµερικανούς επενδυτές: Μία νέα εποχή ευκαιριών
ανατέλλει στην Ελλάδα

Με βασικό µήνυµα  ότι στην Ελλάδα  ανατέλλει µία  νέα  εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o
«Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική
οικονοµία, εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των
µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαρθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά  τα  χρόνια  της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι
πολιτικές που εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης
οδηγούν τελικά  σε αδιέξοδο. Το σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα  στην Ελλάδα  χαρακτηρίζεται
από µία  συντριπτική υποστήριξη για  τις ξένες επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή
αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά  ποσοστά  έγκρισης για
τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία  ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να  αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ.
Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα , η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε
στην εξουσία  χωρίς να  δώσει κενές υποσχέσεις για  παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό
Σώµα . Αντ' αυτού, επικεντρώθηκε στο να  παρουσιάσει µία  ατζέντα  βαθιών διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων που θα  µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία  προς το καλύτερο. Και
κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της λαϊκής ψήφου και µία  σαφή πλειοψηφία  στο
Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in
Greece Forum» ως µία  πηγή πληροφόρησης για  την παγκόσµια  επιχειρηµατική κοινότητα .
«Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο Φόρουµ θα  συµβάλει στη προσπάθειά  µας να  πείσουµε τις
επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για  να  επενδύσουν στην Ελλάδα  είναι τώρα», σηµείωσε.
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Μήνυµα Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές: Νέα εποχή ευκαιριών
ανατέλλει στην Ελλάδα

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Μητσοτάκης σε επενδυτές από ΗΠΑ: Νέα εποχή ευκαιριών στην Ελλάδα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να βάλουν στην "ατζέντα" τους την
ελληνική οικονοµία.

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o "Annual Capital Link
Invest in Greece Forum" στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην "ατζέντα" τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας "τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα".

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαρθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

"Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη", σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

"Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο", επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: "Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007".

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το "Annual Capital Link Invest in Greece Forum"
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. "Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα", σηµείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-MΠΕ

Φωτογραφία: Ευρωκίνηση 

https://www.thetoc.gr/politiki/article/mitsotakis-se-ependutes-apo-ipa-nea-epoxi-eukairiwn-stin-ellada


https://www.mikrometoxos.gr/

 Publication date: 09/12/2019 16:51

 Alexa ranking (Greece): 455

 https://www.mikrometoxos.gr/kyr-mitsotakis-se-amerikanoys-ependytes-nea-epoc...

Κυρ. Μητσοτάκης σε Αµερικανούς επενδυτές: Νέα εποχή ευκαιριών ανατέλλει
στην Ελλάδα

ADMAN

Κάλεσµα σε αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
στη Νέα Υόρκη, να πιστέψουν «στις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των
µεταρρυθµίσεων» στην Ελλάδα και να έρθουν να επενδύσουν στη χώρα µας, απηύθυνε ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε βιντεοσκοπηµένο του µήνυµα που προβλήθηκε στο Συνέδριο, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
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έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας, ενώ για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, θέλησε να υπογραµµίσει πως οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Η κυβέρνηση της ΝΔ, παρατήρησε χαρακτηριστικά,
φέρει την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού
προγράµµατός της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο κ. Μητσοτάκης

Για µία ακόµη φορά εξάλλου, τόνισε πως η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις
αναταράξεις που παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία.

«Το καταναλωτικό κλίµα στην Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει
να παραµένει πολύ υψηλό. Το κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007»,
ανέφερε ενδεικτικά.

Τέλος, ο Πρωθυπουγός έκανε ειδική αναφορά στον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in
Greece Forum» ως πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα, δηλώνοντας
πεπεισµένος ότι και το φετινό φόρουµ, «θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι
η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα».

Οι τραπεζίτες, 4 υπουργοί και µάνατζερς µεγάλων Οµίλων στη Ν.Υόρκη

FacebookTwitter
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Αποκλειστικές εικόνες από το συνέδριο Capital Link στην Νέα Υόρκη
Τι είπαν Μητσοτάκης - Σταϊκούρας στο ετήσιο συνέδριο στο οποίο η Ελλάδα διαφηµίζει το επενδυτικό της
στορι και παρουσιάζει τις ευκαιρίες στους ισχυρότερους επενδυτές του πλανήτη

Ξεκίνησε πριν από λίγο στη Νέα Υόρκη το ετήσιο συνέδριο Capital Link – Invest in Greece Forum

Είναι το πιο σηµαντικό οικονοµικό γεγονός ελληνικού ενδιαφέροντος στην επενδυτική πρωτεύουσα του
πλανήτη, µια ευκαιρία για απευθείας επαφές υπουργών και επικεφαλής τραπεζών και εταιριών µε τους
µεγαλύτερους επενδυτές του πλανήτη.

Η εκδήλωση ξεκίνησε µε προβολή µηνύµατος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναφέρθηκε στο
σχεδιασµό της κυβέρνησης και έδωσε έµφαση στα πρώτα επιτεύγµατα – συγκεκριµένα, στη φορολογία και
την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες κατάλαβαν ότι οι πολιτικές που εµποδίζουν
τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το σηµερινό
επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις» είπε ο πρωθυπουργός. «Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η
σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες
στο εκλογικό Σώµα. Αντίθετα, εστίασε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων που θα µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο».

Στο βήµα ανέβηκε στη συνέχεια ο Υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας. Είπε ότι τα πράγµατα
έχουν βελτιωθεί τόσο στην Ελλάδα που ο ΟΔΔΗΧ κατάφερε να εκδώσει έντοκα γραµµάτια µε αρνητικό
επιτόκιο για έξι µήνες. Αναφερόµενος στις προκλήσεις για το µέλλον είπε ότι οι οικονοµία χρειάζεται
βελτίωση στην προσφορά – ενώ προτεραιότητα είναι να καλυφθεί το παραγωγικό κενό της Ελληνικής
οικονοµίας, να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά της. Αυτό απαιτεί µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων,
είπε, και η κυβέρνηση είναι έτοιµη να την οικειοποιηθεί προκειµένου να πετύχει το στόχο της
αποκατάστασης της οικονοµικής κανονικότητας στη χώρας.

Ο υπουργός οικονοµικών επανέλαβε τέλος τις εκτιµήσεις για 2,8% ανάπτυξη το 2020 και για πλεόνασµα
3,5% για το 2019 και το 2020.

Στο βήµα ο επικεφαλής οικονοµολόγος της Goldman Sachs, Γιαν Χάτζιους

Το συνέδριο συνεχίζεται µέχρι τα µεσάνυχτα ώρα Ελλάδας σήµερα, µε πανελ και θεµατικές για το δηµόσιο
τοµέα, τα οµόλογα, το ελληνικό χρηµατιστήριο και τοµείς όπως τα µεγάλα έργα (Ελληνιό), η ενέργεια, ο
τουρισµός, το real estate.

Σηµαντικές κατ’ιδίαν επαφές µεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων και επενδυτών θα ακολουθήσουν και αύριο.
Σε αυτές οι Έλληνες θα γνωστοποιήσουν τα επενδυτικά τους προγράµµατα αλλά και τις εκδόσεις
οµολόγων στις οποίες θα προχωρήσουν, σε µια προσπάθεια να προσελκύσουν επενδυτές. Αυτές οι
συναντήσεις έχουν ιδιαίτερη σηµασία καθώς θα καθορίσουν τη ροή επενδύσεων στην Ελλάδα το 2020, και
έµµεσα την επιστροφή της αξιολόγησης της χώρας σε επενδυτική βαθµίδα.
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Προσκλητήριο Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές
Με βασικό µήνυµα  ότι στην Ελλάδα  ανατέλλει µία  νέα  εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που
συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα  Υόρκη να  βάλουν στην
«ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία , εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το
πρίσµα  της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός
αναφέρθηκε στη ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος διαρθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη
βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα . Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η
απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία
µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην
εξουσία  χωρίς να  δώσει κενές υποσχέσεις για  παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα .
Αντ' αυτού, επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που
θα µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40%
της λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να  πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή
για  να  επενδύσουν στην Ελλάδα  είναι τώρα», σηµείωσε.
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Μητσοτάκης προς Αµερικανούς επενδυτές: Νέα εποχή ευκαιριών ανατέλλει
στην Ελλάδα

Το δικό του µήνυµα προς τους Αµερικανούς επενδυτές έστειλε από το 21o «Annual Capital Link Invest in
Greece Forum» µέσω βιντεοσκοπηµένου µηνύµατός του ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης.

Όπως είπε «στην Ελλάδα  ανατέλλει µία  νέα  εποχή οικονοµικών ευκαιριών» ενώ παράλληλα
κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να  βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική
οικονοµία , εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα  της πληθώρας των
µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια του µηνύµατός του, όπως µεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Έλληνας
πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που
αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι
υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται
µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις
γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επεσήµανε.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Σταϊκούρας σε Αµερικανούς επενδυτές: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η
ελληνική οικονοµία

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα  Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα
στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά,
σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:
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Σε τροχιά διόρθωσης το ΧΑ µετά τα ρεκόρ στις αποδόσεις
Σε µια κακή συνεδρίαση για τις ευρωπαϊκές αγορές, µε το θέµα του εµπορικού πολέµου ΗΠΑ – Κίνας να
παραµένει στην πρώτη γραµµή ενδιαφέροντος, και παρά τη σχετικά καλή πορεία, σήµερα, των ελληνικών
οµολόγων, ο Γενικός Δείκτης στο ΧΑ υποχωρεί περισσότερο από 1%, καθώς συνεχίζονται και σήµερα οι
πιέσεις στις τραπεζικές µετοχές, αλλά και σε σηµαντικά blue chips.

Είναι χαρακτηριστικό ότι µετά τις 16.00, ο Γ.Δ. υποχωρούσε κατά 1,17%, τη στιγµή που οι απώλειες του
EuroStoxx 50 δεν ξεπερνούσαν το 0,30%, ενώ στη δευτερογενή αγορά οµολόγων οι αποδόσεις 
υποχωρούσαν αρκετά, κυρίως στην 5ετία (0,575%) και, δευτερευόντως, στη 10ετία (1,407%).

Παρότι το ελληνικό Χρηµατιστήριο βρίσκεται και σήµερα στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος,
καθώς εξελίσσεται το 21ο Συνέδριο της Capital Link στην Νέα Υόρκη, µε ισχυρή παρουσία εκπροσώπων
επενδυτικών χαρτοφυλακίων, η εικόνα της αγοράς αποτελεί συνέχεια των κακών συνεδριάσεων της
προηγούµενης εβδοµάδας, που έδειξαν ότι η Λεωφόρος Αθηνών έχει εισέλθει σε µια τροχιά διόρθωσης,
µετά την υψηλή απόδοση του 11µήνου, που την κατέταξε στην κορυφή των χρηµατιστηριακών αποδόσεων
παγκοσµίως.

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των χρηµατιστηριακών αναλυτών, αυτή η υποχώρηση, ως αποτέλεσµα κυρίως
των ρευστοποιήσεων τραπεζικών µετοχών, δεν ερµηνεύεται ως µια αλλαγή των εκτιµήσεων των
επενδυτών για τις θετικές προοπτικές του ΧΑ, αλλά εξηγείται µε βάση τη συµπεριφορά ορισµένων
επενδυτικών χαρτοφυλακίων του εξωτερικού, που κρίνουν σκόπιµο, πριν το τέλος της χρονιάς και µε
σταδιακό τρόπο (καθώς η ελληνική αγορά παραµένει αρκετά «ρηχή») να «κλειδώσουν» ένα µέρος των
κερδών που έχουν αποκοµίσει φέτος από τις ελληνικές µετοχές.

Αυτό είναι περισσότερο εµφανές στις µετοχές του τραπεζικού κλάδου, καθώς ο κλαδικός δείκτης
υποχωρεί σήµερα περισσότερο από 2% και, αν δεν αλλάξει κάτι στο κλείσιµο, θα έχει σηµειώσει µια πτώση
κατά περίπου 10% από το υψηλό έτους, που είχε καταγραφεί στις 19 Νοεµβρίου. Η υποχώρηση των
τραπεζικών µετοχών είναι «οµοιόµορφη», µε τα ποσοστά πτώσης για τις τέσσερις συστηµικές να
κυµαίνονται µεταξύ 2,25% (Eurobank) και 2,55% (Πειραιώς).

Με σηµαντικές συναλλαγές κινούνται πτωτικά αρκετά blue chips, όπως οι τίτλοι των ΟΠΑΠ, Μυτιληναίος,
Σαράντης και Jumbo, ενώ άνοδο σηµειώνει η µετοχή της Lamda, λίγο πριν ολοκληρωθεί η αύξηση
κεφαλαίου και ο τίτλος της Coca Cola πέρασε από την πτώση σε µικρή άνοδο (0,27%).
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Σταϊκούρας στο Capital Link: Δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας
Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα
στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα Πεπραγµένα των Πρώτων Έξι Μηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά
Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι
Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας
Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls
Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας
Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους
ισολογισµούς των τραπεζών
Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις
Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ
Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος
Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών
Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης
Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα
Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης
Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα Επόµενα Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων
Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία
Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων
Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους

Νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών στην Ελλάδα «βλέπει» ο Μητσοτάκης

Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να βάλουν στην «ατζέντα» τους
την ελληνική οικονοµία, εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των
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µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα». Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας
πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος διαρθρωτικών αλλαγών που
αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός
ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά
παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις
µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

Υπογράµµισε επίσης ότι η αισιοδοξία  επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα  αλλά
και το κλίµα  της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα
στην Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ
υψηλό. Το κλίµα  της αγοράς βρίσκεται κοντά  στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».
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Μήνυµα Κυρ. Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές: Μία νέα εποχή ευκαιριών
ανατέλλει στην Ελλάδα

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαρθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Μητσοτάκης προς Αµερικανούς επενδυτές: Νέα εποχή ευκαιριών ανατέλλει
στην Ελλάδα

Το δικό του µήνυµα προς τους Αµερικανούς επενδυτές έστειλε από το 21o «Annual Capital Link Invest in
Greece Forum» µέσω βιντεοσκοπηµένου µηνύµατός του ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης.

Όπως είπε «στην Ελλάδα  ανατέλλει µία  νέα  εποχή οικονοµικών ευκαιριών» ενώ παράλληλα
κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να  βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική
οικονοµία , εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα  της πληθώρας των
µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια του µηνύµατός του, όπως µεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Έλληνας
πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που
αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι
υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται
µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις
γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ» αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επεσήµανε.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Μητσοτάκης σε Αµερικανούς επενδυτές: Βάλτε την Ελλάδα στην ατζέντα
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική
κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα πεπραγµένα των πρώτων έξι µηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξι µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτεύχθηκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη.

Ορατά αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας». Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία
αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα επόµενα βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειές της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
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· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Μητσοτάκης: Εµφανίζονται ευκαιρίες

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21ο «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται, υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας
του επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική
συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής
κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να  αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στην παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά
και το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδο από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στην προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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Μητσοτάκης προς Αµερικανούς επενδυτές: Νέα εποχή ευκαιριών ανατέλλει
στην Ελλάδα

Δεσµεύσεις του πρωθυπουργού για διαρθρωτικές αλλαγές
που αποσκοπούν στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν
Το δικό του µήνυµα προς τους Αµερικανούς επενδυτές έστειλε από το 21o «Annual Capital Link Invest in
Greece Forum» µέσω βιντεοσκοπηµένου µηνύµατός του ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης.

Όπως είπε «στην Ελλάδα  ανατέλλει µία  νέα  εποχή οικονοµικών ευκαιριών» ενώ παράλληλα
κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να  βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική
οικονοµία , εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα  της πληθώρας των
µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια του µηνύµατός του, όπως µεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Έλληνας
πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που
αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι
υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται
µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις
γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επεσήµανε.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

Καλά αυτός κουνάει το δάκτυλο στον καθρέφτη του για να κάνει πρόβες.
Εχει σαλτάρει τελείως λέµε.

ξεπουλιόµαστε
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Χρ. Σταϊκούρας: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία

Χρ. Σταϊκούρας: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η
ελληνική οικονοµία
Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα
στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα Πεπραγµένα των Πρώτων Έξι Μηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά  Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα  Επόµενα  Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
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πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

https://www.kathimerini.gr/1055420/article/epikairothta/politikh/xr-staikoyras-se-troxia-dynamikhs-epanekkinhshs-h-ellhnikh-oikonomia


https://www.newsbeast.gr/

 Publication date: 09/12/2019 16:43

 Alexa ranking (Greece): 33

 https://www.newsbeast.gr/financial/arthro/5746356/staikoyras-se-amerikanoys-ep...

Σταϊκούρας σε Αµερικανούς επενδυτές: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η
ελληνική οικονοµία

Ποια είναι τα επόµενα βήµατα, σύµφωνα µε τον υπουργό
Οικονοµικών
Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα  Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα
στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά,
σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:
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Σταϊκούρας: Δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας - Οι πολιτικές
προτεραιότητες της κυβέρνησης

Ο υπουργός Οικονοµικών επεσήµανε ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει
τις επερχόµενες προκλήσεις
Για  τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών,
Χρήστος Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του
21oυ Ετήσιου Επενδυτικού Συνέδριου της Capital Link στη Νέα  Υόρκη. 
Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να
αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.
«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση.
Η εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα  πεπραγµένα  των πρώτων έξι µηνών 

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:
* Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά
* Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι
* Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας
* Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls
* Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας
* Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών
* Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις
* Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ
* Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος
* Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών
* Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά  αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».
Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:
* Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης
* Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα
* Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
* Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή
«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. 
Και τώρα επιστρέφει στην κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα  επόµενα  βήµατα  

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:
* Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων
* Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
* Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία
* Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων
* Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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«Προσκλητήριο» Μητσοτάκη σε επενδυτές: Αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή να
επενδύσετε στην Ελλάδα - Το µήνυµα Σταϊκούρα

Βασικό µήνυµα του κ. Μητσοτάκη ήταν ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µια νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών
Νέο προσκλητήριο προς τους Αµερικανούς επενδυτές, οι οποίοι συµµετείχαν στο 21ο Annual
Capital Link Invest in Greece Forum», απηύθυνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο µήνυµα  του
επισηµαίνοντας ότι τώρα  είναι η κατάλληλη στιγµή για  επενδύσεις στην Ελλάδα .
Βασικό µήνυµα του κ. Μητσοτάκη ήταν ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µια νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών
και ζήτησε από τους επενδυτές να βάλουν στην ατζέντα τους την ελληνική οικονοµία, εξετάζοντας «τις
ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα.
Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. 
Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα,
καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις
επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.
«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. 
Το σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις
ξένες επενδύσεις.
Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά έγκρισης για
τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος. 
Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.
Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. 
Για τη µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες
επιχειρούνται, διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. 
Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει την ιδιοκτησία  αυτών των µεταρρυθµίσεων,
καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός της.
«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα.
Αντ' αυτού, επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
που θα  µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία  προς το καλύτερο. 
Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο»,
επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.
Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. 
Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν
ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο
επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. 
Το κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».
Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. 
«Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η
κατάλληλη στιγµή για να επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

Σταϊκούρας: Στόχος η αποκατάσταση της οικονοµικής κανονικότητας 

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. 
Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να
αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.
«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση.
Η εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα  πεπραγµένα  των πρώτων έξι µηνών 

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:
* Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά
* Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι
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* Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας
* Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls
* Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας
* Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών
* Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις
* Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ
* Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος
* Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών
* Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά  αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».
Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:
* Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης
* Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα
* Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
* Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή
«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. 
Και τώρα επιστρέφει στην κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα  επόµενα  βήµατα  

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:
* Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων
* Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
* Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία
* Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων
* Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Νωρίτερα  το bankingnews.gr µετέδιδε:

Επενδυτικό σαφάρι από την κυβέρνηση στη Ν. Υόρκη: «Greece is Back» το µήνυµα  Σταικούρα
στο συνέδριο «Invest in Greece» του Capital Link

Να πείσει τους εκπροσώπους της παγκόσµιας επιχειρηµατικής ελίτ να ποντάρουν στη χώρα µας,
αγοράζοντας νέα κρατικά οµόλογα και προχωρώντας σε επιχειρηµατικές κινήσεις µε βάση τα κίνητρα του
νέου φορολογικού νόµου, θα προσπαθήσει σήµερα και αύριο ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας
στη Νέα Υόρκη.
Στη «Μέκκα» της παγκόσµιας οικονοµίας και του καπιταλισµού, παρουσία 1.000 στελεχών της αγοράς,
κυβερνητικών αξιωµατούχων, εκπροσώπων των δανειστών, επιχειρηµατιών, τραπεζιτών από την Ελλάδα,
την Ευρώπη και την Αµερική ο κ. Σταϊκούρας θα προτάξει τις µεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες που
παρουσιάζει η χώρα µας, αφού θα είναι ένας από τους κεντρικούς οµιλητές στο 21ο Ετήσιο Φόρουµ
«Invest in Greece» του Capital Link.
Οι επενδύσεις, προερχόµενες από επιχειρηµατίες του εξωτερικού, είναι κρίσιµης σηµασίας για την
κυβέρνηση, η οποία θέλει ακόµη και τα κεφάλαια από τα ελληνικά οµόλογα (ANFA’s SMP’s) ύψους 1,3 δισ.
ευρώ να τα κατευθύνει για τον σκοπό αυτό.
Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος της ελληνικής αποστολής είναι να µεταφερθεί το σωστό µήνυµα σε ένα
ιδιαίτερα στοχευµένο κοινό, όπως είναι αυτό του Capital Link, που θα εξυπηρετήσει αυτά τα σχέδια.
«Greece is Back - η Ελλάδα επανέρχεται» θα είναι το µήνυµα που θα στείλει ο Έλληνας υπουργός
Οικονοµικών από το Μανχάταν και το Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Η «εκστρατεία πειθούς» του υπουργού Οικονοµικών περιλαµβάνει, πέραν της οµιλίας στο επίσηµο γεύµα
του συνεδρίου, επαφές µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών, διαχειριστές κεφαλαίων, εταιρείες
συµβούλων για το δηµόσιο χρέος και συνέντευξη Τύπου στον χώρο του φόρουµ. Πραγµατοποιείται, δε, σε
µια κοµβική περίοδο, καθώς:
1. Με το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο παρέχονται κίνητρα για να έρθουν φρέσκα κεφάλαια στην Ελλάδα και
τα οποία πρέπει να γίνουν ευρύτερα γνωστά, αφού: απλουστεύεται η νοµοθεσία για τη φορολογική
κατοικία, ενώ θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των εισοδηµάτων αλλοδαπής προέλευσης µε
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πληρωµή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου στις περιπτώσεις επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ.
2. Η κυβέρνηση έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη των επενδύσεων για την προσεχή χρονιά. Ο κρατικός
προϋπολογισµός του 2020 προβλέπει αύξηση του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου κατά 13,4%,
έναντι µόλις 8,8% φέτος.
3. Ο στόχος για την ανάπτυξη το 2020 έχει τοποθετηθεί ακόµη πιο ψηλά στο 2,8% την ώρα που Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και ΔΝΤ κινούνται σε πιο συντηρητικές εκτιµήσεις 2,3%.
4. Ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) θα συνεχίσει να κρατά ζεστό το ενδιαφέρον των
επενδυτών για τα ελληνικά οµόλογα, µολονότι οι χρηµατοδοτικές ανάγκες το 2020 είναι σχεδόν µηδενικές.
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει παρεµβάσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη (µέσω τηλεοπτικού
µηνύµατος) και του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνι Γεωργιάδη, οµιλίες του υπουργού
Τουρισµού Χάρη Θεοχάρη, του υφυπουργού Οικονοµικών αρµόδιο για το Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα,
Γιώργου Ζαββού και του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή.
Περιλαµβάνει, επίσης, συζητήσεις µε τη συµµετοχή του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ)
Δηµήτρη Τσάκωνα, των επικεφαλής των τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για την Ελλάδα, Πωλ Κούτος και Φραντσέσκο Ντρούντι, αλλά και εκπροσώπων
του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Όπως προκύπτει από τις θεµατικές ενότητες του φόρουµ, οι τοµείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η
προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων είναι ο τραπεζικός, ο τουριστικός, ο ενεργειακός, τα κρατικά και
εταιρικά οµόλογα, οι υποδοµές και η αγορά ακινήτων στην οποία επίσης επιχειρείται αναθέρµανση µε τα
µέτρα στήριξης της οικοδοµής που έχουν ψηφιστεί και θα ενεργοποιηθούν από το νέο έτος (πάγωµα ΦΠΑ
για µια 3ετία, έκπτωση φόρου για εργασίες στην οικοδοµή, αναστολή φόρου υπεραξίας ώς το 2022 κ.α.).
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Μήνυµα Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές: Στην Ελλάδα ανατέλλει µια
εποχή ευκαιριών

Να  βάλουν στην ατζέντα  τους την ελληνική οικονοµία , κάλεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
Αµερικανούς επενδυτές.

 

 

Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του, στο 21ο Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να εξετάσουν τις ευκαιρίες που εµφανίζονται
στην Ελλάδα, υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα.

 

Παράλληλα, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος
διαρθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα. Στάθηκε,
επίσης, στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για
πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις
µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

 

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

 

 

 

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

 

Η αισιοδοξία  επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

 

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».
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Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

 

Πολυπληθής η κυβερνητική αποστολή στη Νέα Υόρκη

Σηµειώνεται ότι πολυπληθής είναι η κυβερνητική αποστολή στη Νέα Υόρκη, µε αφορµή το συνέδριο του
Capital Link, καθώς µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών, Χρήστο Σταϊκούρα συµµετέχουν ο υπουργός
Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης, ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης
Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος
Γεράσιµος Θωµάς και ο υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός.
Πηγή: iefimerida.gr

Κέρδος online   9/12/2019 16:38

http://www.kerdos.gr/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1/348760-%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CF%83%CE%B5-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD


http://www.mykosmos.gr/loc_mk/Default.asp

 Publication date: 09/12/2019 16:39

 Alexa ranking (Greece): 2881

 https://www.mykosmos.gr/loc_mk/news/all/5994949/kubernhsh-neo-prosklhthrio-g...

Ειδήσεις Κυβέρνηση: Νέο προσκλητήριο για αµερικανικές επενδύσεις
Κάλεσµα σε Αµερικανούς επενδυτές να έρθουν στη χώρα καθώς «ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών
ευκαιριών» απηύθυνε ο πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης. Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής
οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρ. Σταϊκούρας στους επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o
«Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη.
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Σταϊκούρας από τις ΗΠΑ: Κάναµε δυναµική επανεκκίνηση – Αποκαθίστανται
εµπιστοσύνη και αξιοπιστία

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να
αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.
«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.Τα
πεπραγµένα των πρώτων έξι µηνών
Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:
· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά
· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι
· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας
· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls
· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας
· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών
· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις
· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ
· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος
· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών
· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη
Ορατά αποτελέσµατα
Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».
Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:
· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης
· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα
· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή
«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.Τα επόµενα βήµατα
Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:
· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων
· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία
· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων
· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Σταϊκούρας: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία
Από τη Νέα Υόρκη ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα και τις βασικές πολιτικές
προτεραιότητες της κυβέρνησης.

Στη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών,
Χρήστος Σταϊκούρας, µιλώντας στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ
Ετήσιου Επενδυτικού Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως, µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση
κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την
οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα πεπραγµένα των πρώτων έξι µηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξι µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα επόµενα βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
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πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Νέο προσκλητήριο Μητσοτάκη για αµερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα
Οικονοµία
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Κάλεσµα σε Αµερικανούς επενδυτές να έρθουν στη χώρα καθώς «ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών
ευκαιριών» απηύθυνε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τη δυναµική επανεκκίνηση της
ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας στους επενδυτές που
συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός ζήτησε από τους
παρευρισκόµενους να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία, εξετάζοντας «τις ευκαιρίες
που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που
αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι
υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται
µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επεσήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, εξήγησε στους Αµερικανούς
επενδυτές πως η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να
αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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Μήνυµα Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές: Μία νέα εποχή ευκαιριών
ανατέλλει στην Ελλάδα

Μ

ε βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα». 
Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα. 
«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης. 
Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της. 
«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός. 
Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007». 
Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Σταϊκούρας από τις ΗΠΑ: Αποκαθίστανται εµπιστοσύνη και αξιοπιστία

Ο υπουργός Εξωτερικών µίλησε στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ
Ετήσιου Επενδυτικού Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη – Τα πεπραγµένα του πρώτου εξαµήνου
διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας και τα επόµενα βήµαταΣταϊκούρας : Η ελληνική οικονοµία κινείται
µε γρήγορο ρυθµό
Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.Σταϊκούρας – Στο 2,8% από το αισιόδοξο 4% ο πήχυς για την
ανάπτυξη το 2020

Όπως µάλιστα  εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει
ως στόχο να  αποκαταστήσει, βήµα  προς βήµα , την οικονοµική κανονικότητα  στη χώρα .
«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα  πεπραγµένα  των πρώτων έξι µηνών
Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:
· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά
· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι
· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας
· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls
· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας
· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών
· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις
· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ
· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος
· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών
· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά  αποτελέσµατα
Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα  σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία  αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης
· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα
· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή
«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα  επόµενα  βήµατα
Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Μητσοτάκης σε Αµερικανούς: Νέα εποχή ευκαιριών ανατέλλει στην Ελλάδα,
είναι ώρα να επενδύσετε

NEWSROOM ELEFTHEROSTYPOS.GR

Μοιράσου το άρθρο µέσω:

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital
Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

Μοιράσου το άρθρο µέσω:
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ΗΠΑ-Σταϊκούρας: Στόχος της κυβέρνησης η δυναµική επανεκκίνηση της
ελληνικής οικονοµίας

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα
στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα  Πεπραγµένα  των Πρώτων Έξι Μηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά  Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα  Επόµενα  Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων
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· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Μητσοτάκης: Μήνυµα σε Αµερικανούς επιχειρηµατίες να επενδύσουν στη νέα
εποχή της Ελλάδος

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, µε µήνυµα του κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές
να βάλουν στην «ατζέντα» τους την Ελλάδα, καθώς ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών για
την χώρα µας.

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital
Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».
Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα.

Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα,
καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις
επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Κάλεσµα Μητσοτάκη σε Αµερικανούς για επενδύσεις: «Τώρα είναι η
κατάλληλη στιγµή»

Parapolitika Newsroom

«Μια νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών ανατέλλει στην Ελλάδα. Η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσετε
στην Ελλάδα είναι τώρα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήµα του 21oυ «Annual Capital Link Invest
in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη απευθύνοντας κάλεσµα τους αµερικανούς επιχειρηµατίες.

 Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος διαρθρωτικών αλλαγών που
αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι
υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται
µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

 «Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

 Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

 «Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην
εξουσία χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

 Τέλος, υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».
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Σταϊκούρας: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να
αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα  Πεπραγµένα  των Πρώτων Έξι Μηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά  Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα  Επόµενα  Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
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πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Μητσοτάκης: Η Ελλάδα έχει σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας
Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Μητσοτάκης σε Αµερικανούς επενδυτές: Στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή
οικονοµικών ευκαιριών

"Η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα
τετραετίας"

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαρθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

ADMAN
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ADMAN

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Σταϊκούρας: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία
Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου
Επενδυτικού Συνέδριου της Capital Link στη Νέα  Υόρκη.

Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο
να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα  αναµφισβήτητα  έκανε µια  δυναµική επανεκκίνηση.
Η εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα
πεπραγµένα των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτεύχθηκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία , οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι
πλέον αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα  επόµενα  βήµατα , λέγοντας ότι αποτελούν
βασικές πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων
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· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους

Διαβάστε επίσης στη Νέα  Σελίδα: Fitch: Θετικές οι προοπτικές των ελληνικών τραπεζών για
το 2020
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Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές: Μία νέα εποχή ευκαιριών ανατέλλει
στην Ελλάδα

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της
ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα . Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη
κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της
ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία  συντριπτική υποστήριξη για  τις
ξένες επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά
ποσοστά έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός
φιλικότερου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ.
Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα  έχει µία  σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα  τετραετίας. Για
τη µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση
φέρει την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού
προγράµµατός της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία  επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία  παρά τις
αναταράξεις που παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το
καταναλωτικό κλίµα αλλά και το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το
καταναλωτικό κλίµα  στην Ελλάδα  έφτασε πρόσφατα  στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και
συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το κλίµα  της αγοράς βρίσκεται κοντά  στο υψηλότερο
επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece
Forum» ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το
21ο Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να  πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή
για  να  επενδύσουν στην Ελλάδα  είναι τώρα», σηµείωσε.

http://bigbusiness.gr/index.php/ependyseis/invest-in-greece/41006-mitsotaki-se-amerikanoys-ependytes-mia-nea-epoxi-efkairion-anatellei-stin-ellada


https://www.inboxnews.gr/

 Publication date: 09/12/2019 16:34

 Alexa ranking (Greece): 13076

 https://www.inboxnews.gr/politiki/minyma-mitsotaki-se-amerikanoys-ependytes-sti...

Μήνυµα Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές: Στην Ελλάδα ανατέλλει µια
εποχή ευκαιριών

Να βάλουν στην ατζέντα τους την ελληνική οικονοµία, κάλεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Αµερικανούς
επενδυτές.

Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του, στο 21ο Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να εξετάσουν τις ευκαιρίες που εµφανίζονται
στην Ελλάδα, υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα.

Παράλληλα, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος
διαρθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα. Στάθηκε,
επίσης, στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για
πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις
µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε
ορίζοντα τετραετίας
«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα
έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα
τετραετίας. Για τη µεταρρυθµιστική
εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να
δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες
επιχειρούνται, διαθέτουν την απαραίτητη
δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα,
παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει την
ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων,
καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού
προγράµµατός της.

Η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική
οικονοµία
«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός
κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση
ήρθε στην εξουσία χωρίς να δώσει κενές
υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες
στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού, επικεντρώθηκε
στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία
προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό,
κέρδισε σχεδόν το 40% της λαϊκής ψήφου
και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο»,
επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία
επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία
παρά τις αναταράξεις που παρατηρούνται
στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το
πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα
αλλά και το κλίµα της αγοράς, τα οποία
έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα:
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«Το καταναλωτικό κλίµα στην Ελλάδα
έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό
από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει
πολύ υψηλό. Το κλίµα της αγοράς βρίσκεται
κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το
2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο
που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest
in Greece Forum» ως µία πηγή πληροφόρησης για
την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα.
«Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο Φόρουµ θα
συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε
τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή
για να επενδύσουν στην Ελλάδα είναι
τώρα», σηµείωσε.
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Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου 2019, 16:04 

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να
αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα Πεπραγµένα των Πρώτων Έξι Μηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα Επόµενα Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:
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· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Πηγή: euro2day.gr
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Σταϊκούρας από τις ΗΠΑ: Κάναµε δυναµική επανεκκίνηση - Αποκαθίστανται
εµπιστοσύνη και αξιοπιστία

Ο υπουργός Εξωτερικών µίλησε  στους Αµερικανούς επενδυτές που
συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού Συνέδριου της Capital
Link στη Νέα Υόρκη - Τα πεπραγµένα του πρώτου εξαµήνου διακυβέρνησης της
Νέας Δηµοκρατίας και τα επόµενα βήµατα

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου
Επενδυτικού Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. 

Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να
αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα  πεπραγµένα  των πρώτων έξι µηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα
πεπραγµένα των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά  αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
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· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα  επόµενα  βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Σταϊκούρας: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία
Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα
στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα Πεπραγµένα των Πρώτων Έξι Μηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά
Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι
Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας
Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls
Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας
Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους
ισολογισµούς των τραπεζών
Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις
Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ
Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος
Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών
Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης
Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα
Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης
Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα Επόµενα Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων
Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία
Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων
Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Χρ.Σταϊκούρας: «Η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία -
Τώρα επιστρέφει στην κανονικότητα»

Ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, µιλώντας στους Αµερικανούς επενδυτές
που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού Συνεδρίου της Capital Link στη
Νέα  Υόρκη, αναφέρθηκε στη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας.

Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να
αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική
επανεκκίνηση. Η εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα
βελτιώνεται, τόσο η πολιτική σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη
χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα  πεπραγµένα  των πρώτων έξι µηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε
τα  πεπραγµένα  των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά  αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι
πλέον αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα  σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία  αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα
επιστρέφει στην κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα  επόµενα  βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα  εντείνει τις προσπάθειες της για  να  αντιµετωπίσει τις
επερχόµενες προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα  επόµενα  βήµατα ,
λέγοντας ότι αποτελούν βασικές πολιτικές προτεραιότητες:
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λέγοντας ότι αποτελούν βασικές πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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ΗΠΑ-Σταϊκούρας: Στόχος της κυβέρνησης η δυναµική επανεκκίνηση της
ελληνικής οικονοµίας

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα
στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα  Πεπραγµένα  των Πρώτων Έξι Μηνών
Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:
· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά
· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι
· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας
· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls
· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας
· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών
· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις
· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ
· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος
· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών
· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά  Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».
Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:
· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης
· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα
· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή
«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα  Επόµενα  Βήµατα
Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:
· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων
· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία
· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων
· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Μήνυµα Πρωθυπουργού σε Αµερικανούς επενδυτές: Μία νέα εποχή ευκαιριών
ανατέλλει στην Ελλάδα

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Μητσοτάκης προς επενδυτές: Τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για επενδύσεις
στην Ελλάδα

Ο Έλληνας πρωθυπουργός κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να βάλουν στην «ατζέντα» τους την
ελληνική οικονοµία.

Ανοιχτή πρόσκληση απηύθυνε στους Αµερικανούς επενδυτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη
διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος που προβλήθηκε στο 21o «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
στη Νέα Υόρκη.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να βάλουν στην «ατζέντα» τους την
ελληνική οικονοµία, εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των
µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια του ετήσιου Επενδυτικού Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο Έλληνας
πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος διαρθρωτικών αλλαγών που
αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι
υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται
µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας

Για τη µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες
επιχειρούνται, διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η
κυβέρνηση φέρει την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού
προγράµµατός της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Σταϊκούρας: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία
Γ

ια τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα
στη χώρα. 
«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά. 
Τα Πεπραγµένα των Πρώτων Έξι Μηνών 
Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι: 
· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά 
· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι 
· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας 
· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls 
· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας 
· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών 
· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις 
· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ 
· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος 
· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών 
· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη 
Ορατά Αποτελέσµατα 
Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας». 
Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται: 
· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης 
· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα 
· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 
· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή 
«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός. 
Τα Επόµενα Βήµατα 
Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες: 
· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων 
· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 
· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία 
· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων 
· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Μητσοτάκης σε επενδυτές: Μια νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών ανατέλλει
στην Ελλάδα

Newsroom , CNN Greece

«Μια νέα  εποχή οικονοµικών ευκαιριών ανατέλλει στην Ελλάδα»: αυτό είναι το βασικό µήνυµα που
στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21ο «Annual
Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη.

Μέσω βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο πρωθυπουργός ζήτησε από τους επενδυτές να βάλουν στην
«ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία , να εξετάσουν «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα
της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών
που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα.

Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το
πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι
στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά
ποσοστά έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός
φιλικότερου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ.
Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα , η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην
εξουσία χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία  επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία  παρά τις
αναταράξεις που παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το
καταναλωτικό κλίµα αλλά και το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα:

«Το καταναλωτικό κλίµα στην Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει
να παραµένει πολύ υψηλό. Το κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα.

«Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η
κατάλληλη στιγµή για να επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Μήνυµα Κυρ. Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές: Μία νέα εποχή ευκαιριών
στην Ελλάδα

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o "Annual Capital Link
Invest in Greece Forum" στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην "ατζέντα" τους την ελληνική οικονοµία.

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαρθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

"Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη", σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

"Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο", επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: "Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007".

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το "Annual Capital Link Invest in Greece Forum"
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. "Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα", σηµείωσε.
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Σταϊκούρας από ΗΠΑ: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η ελληνική
οικονοµία

Parapolitika Newsroom Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός
Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ
Ετήσιου Επενδυτικού Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση
κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την
οικονοµική κανονικότητα στη χώρα. «Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε
µια δυναµική επανεκκίνηση. Η εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα
βελτιώνεται, τόσο η πολιτική σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα»,
ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας
παρουσίασε τα πεπραγµένα των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι: · Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά
κενά · Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι · Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας · Εξαλείφθηκαν τα
υπολειπόµενα Capital Controls · Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας ·
Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών · Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις · Προπληρώθηκε το ακριβότερο
µέρος του δανείου του ΔΝΤ · Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος ·
Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών · Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση
που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι
ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι
οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας». Όπως µάλιστα
σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται: · Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης · Στην επιτυχή
έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα · Στις αναβαθµίσεις των
οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας · Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού
Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή «Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά
την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός. Λέγοντας
ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες προκλήσεις, ο
Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές πολιτικές
προτεραιότητες: · Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων · Η διασφάλιση της
σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος · Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική
οικονοµία · Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων · Η εισαγωγή κατάλληλου
πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Nέα εποχή ευκαιριών ανατέλλει στην Ελλάδα: Μήνυµα Μητσοτάκη σε
Αµερικανούς επενδυτές

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους Αµερικανούς
επενδυτές να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική
οικονοµία, στέλνοντας το µήνυµα µιας νέας εποχής
οικονοµικών ευκαιριών
Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική
οικονοµία, εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των
µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

 

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος στο 21o «Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα
Υόρκη, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος διαρθρωτικών
αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο
γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά
παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις
µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

 

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

 

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

 

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

 

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

 

Σταϊκούρας: Σε τροχιά  δυναµικής επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία

 

Από την πλευρά του, επίσης από τις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού Συνέδριου της Capital Link στη
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Νέα Υόρκη, ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας έκανε λόγο για δυναµική επανεκκίνηση της
ελληνικής οικονοµία, εξηγώντας δε πως η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει
ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

 

Τα Πεπραγµένα των Πρώτων Έξι Μηνών

 

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτεύχθηκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

 

Ορατά Αποτελέσµατα

 

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.
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ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση, υπογράµµισε ο υπουργός
Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών,
Χρήστος Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου
Επενδυτικού Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη
βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική
κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά,
µεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τα  Πεπραγµένα  των Πρώτων Έξι Μηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξι µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά
· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι
· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας
· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls
· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας
· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών
· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις
· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ
· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος
· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών
· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά  Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης
· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα
· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα  Επόµενα  Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων
· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία
· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων
· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Μήνυµα Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές: Μία νέα εποχή ευκαιριών
ανατέλλει στην Ελλάδα

Με βασικό µήνυµα  ότι στην Ελλάδα  ανατέλλει µία  νέα  εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που
συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα  Υόρκη να  βάλουν στην
«ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία , εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το
πρίσµα  της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Σταϊκούρας: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία
ΗΠΑ: Χρ. Σταϊκούρας: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία - «Η εµπιστοσύνη και η
αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται»

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου
Επενδυτικού Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη
βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική
κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα Πεπραγµένα των Πρώτων Έξι Μηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα Επόµενα Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
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πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Μητσοτάκης σε αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη: τώρα είναι η ώρα να
επενδύσετε στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών
ευκαιριών, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο µήνυµά του στο 21o
«Annual Capital Link Invest in Greece Forum». Την Τρίτη η Hµέρα
της Ελλάδος στη Wall Street

Κάλεσµα σε αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
στη Νέα Υόρκη, να πιστέψουν «στις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των
µεταρρυθµίσεων» στην Ελλάδα και να έρθουν να επενδύσουν στη χώρα µας, απηύθυνε ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε βιντεοσκοπηµένο του µήνυµα που προβλήθηκε στο Συνέδριο, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε
αδιέξοδο. Το σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική
υποστήριξη για τις ξένες επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που
εντοπίζουν υψηλά ποσοστά έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη
δηµιουργία ενός φιλικότερου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη»,
σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας, ενώ για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, θέλησε να υπογραµµίσει πως οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, παρατήρησε χαρακτηριστικά, φέρει την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων,
καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην
εξουσία χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’
αυτού, επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40%
της λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο κ. Μητσοτάκης

Για µία ακόµη φορά εξάλλου, τόνισε πως η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις
αναταράξεις που παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία.

«Το καταναλωτικό κλίµα στην Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και
συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από
το 2007», ανέφερε ενδεικτικά.

Τέλος, ο Πρωθυπουγός έκανε ειδική αναφορά στον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in
Greece Forum» ως πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα, δηλώνοντας
πεπεισµένος ότι και το φετινό φόρουµ, «θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι
η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα».

Επειτα από 21 χρόνια επιτυχηµένης διοργάνωσης, το συνέδριο προσελκύει περισσότερα από 1.000
κορυφαία στελέχη, ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες από την
Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.

Η ελληνική αντιπροσωπεία αποτελείται από υψηλόβαθµα στελέχη της κυβέρνησης, καθώς και από τους
µεγαλύτερους και σηµαντικότερους επιχειρηµατίες της αγοράς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στους
αµερικάνους επενδυτές τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις που αφορούν στην ελληνική οικονοµία καθώς
και τις ευκαιρίες του µέλλοντος.

Στο Συνέδριο συµµετέχουν επίσης υψηλόβαθµα στελέχη από τις µεγαλύτερες επενδυτικές τράπεζες, καθώς
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και άλλοι εµπειρογνώµονες της αγοράς.

Παράλληλα µε τις κύριες ενότητες, υπηρξε σειρά από κατ’ ιδίαν συναντήσεις (one to one meetings) µεταξύ
των επενδυτών και των διοικήσεων των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο και των κυβερνητικών
εκπροσώπων.

To παρών στο 21ο «Annual Capital Link Invest in Greece Forum» έδωσαν:

– Ο πρεσβευτής της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, Χάρης Λαλάκος, που
έκανε την εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.

– Επτά  εκπρόσωποι της κυβέρνησης:

• Ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, κεντρικός οµιλητής (κήρυξε την έναρξη του Συνεδρίου)
µε θέµα “Government Economic Policy & Objectives”,
• Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης, κεντρικός οµιλητής του µεσηµεριανού
γεύµατος,
• Ο υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης, κεντρικός οµιλητής της ενότητας : “Tourism – Investment &
Business Opportunities”,
• Ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης,  κεντρικός Οµιλητής της ενότητας: “Greece as a Logistics &
Transportation Hub – Greece a Global Maritime Force”,
• Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,Γιάννης Τσακίρης, κεντρικός οµιλητής της ενότητας: “Large
Projects Transforming Greece – Business & Investment Opportunities”,

• Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιµος Θωµάς, κεντρικός οµιλητής της ενότητας: “The
New Landscape in Energy & Utilities – Greece as an Energy Gateway”,

• Ο υφυπουργός Οικονοµικών, αρµόδιος για το Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα, Γιώργος Ζαββός, κεντρικός
οµιλητής της ενότητας: “Banking Sector – Strategy & Sector Outlook”.

Το Συνέδριο κλείνει µε επίσηµο δείπνο, κεντρικός οµιλητής στο οποίο είναι ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ
Γουίλµπουρ Ρος που θα προλογίσει τον µεγαλοεπενδυτή Τζον Πόλσον (President and Portfolio Manager of
Paulson & Co. Inc., ο οποίος θα τιµηθεί µε το “2019 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για την εξαιρετική
συµβολή του στην Ελλάδα.

Την Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, 2019, θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” κατά τη διάρκεια της οποίας η ελληνική αποστολή, θα χτυπήσει το
καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 10 Δεκεµβρίου, 2019, του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, παρουσία των εισηγµένων εταιρειών ελληνικών συµφερόντων και εκείνων που συµµετείχαν στο
Συνέδριο.

– Πέντε µεγάλες διεθνείς τράπεζες

• Citi

• AXIA Ventures

• BNP Paribas

• Goldman Sachs International

• Nomura International

– οι τέσσερις ελληνικές συστηµικές τράπεζες:

• Alpha Bank: κ. Βασίλειος Ψάλτης, CEO • κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Executive General Manager Non
Performing Loans Wholesale Banking
• Eurobank: κ. Γιώργος Ζανιάς, Chairman • κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Deputy CEO, Head of Group Corporate &
Investment Banking
• National Bank of Greece: κ. Παύλος Μυλωνάς, CEO • κ. Βασίλης Κώτσηρας, Head of Capital Markets and
Structured Finance
• Piraeus Bank: κ. Χρήστος Μεγάλου, CEO • κ. Ηλίας Λεκκός, Chief Economist & Director • κα. Ελένη Βρεττού,
Executive General Manager, Corporate & Investment Banking
• Piraeus Real Estate – κ. Γιώργος Κορµάς, CEO

–  Ανώτεροι εκπρόσωποι από ευρωπαικούς, διεθνείς και ελληνικούς οργανισµούς:
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• κ. Francesco Drudi, Principal Adviser – European Central Bank
• κ. Paul Kutos, Head of Unit, Economies of the Member States I, Greece | Directorate – General for Economic &
Financial Affairs (ECFIN) – European Commission
• Dr. Martin Czurda, CEO – Hellenic Financial Stability Fund
• κ. Riccardo Lambiris, CEO – Hellenic Republic Asset Development Fund
• κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
• κ. Δηµήτριος Τσάκωνας, Chief Executive – Οργανισµός Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους

– Κορυφαίοι διεθνείς και έλληνες επενδυτές

• CVC Capital Partners – κ. James Christopoulos, Senior Managing Director
• DECA Investments – κ. Νίκος Κούλης, Partner & CEO
• Eldorado Gold – Mr. George Burns, President & CEO
• Elikonos Capital Partners – κ. Τάκης Σολωµός, Partner & Co-Founder
• EOS Capital Partners – κ. Απόστολος Ταµβακάκης, Managing Partner
• Grifon Capital Advisors (Fortress) – Mr. Samy David, Managing Partner
• HIP (Blackstone Group) – κ. Alejandro Puertolas, Founding Partner & CEO
• Intrum Hellas – κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, Managing Director
• Orilina Properties REIC (Brevan Howard Group) – κ. Στυλιανός Ζαββός, Chairman , Founder & CEO – Zeus Group
• Paulson & Co. – κ. Alex Blades, Partner
• PIMCO – κ. Eric Clause, Executive Vice President
• Trastor REIC (Varde)– κ. Τάσος Καζινός, CEO
• Varde Global Real Estate – Anthony Iannazzo, Senior Managing Director, COO

– Επικεφαλής ελληνικών και αµερικανικών εταιρειών

Εκπρόσωποι Εταιρειών και Οργανισµών: Aegean Airlines • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) •
AVIS Greece • Bernitsas Law Firm • Eldorado Gold • EY • Grant Thornton • Hellenic Petroleum • Lambadarios Law
Firm • Lamda Development • Machas & Partners Law Firm • Masouros & Partners Law Firm • McKinsey & Company
• Milbank LLP • Mytilineos • New York Community Bank • NN Hellas • Oliver Wyman • OPAP • Piraeus Real Estate •
Potamitis Vekris • Prodea Investments • Public Power Corporation of Greece • Reed Smith • Saplegal – A.S.
Papadimitriou & Partners Law Firm • Shaner Hotel Group • TEMES S.A • The Wall Street Journal • Titan Cement
Group • Värde Global Real Estate • Zepos & Yannopoulos Law Firm • Zeus Group

Global Shipping Companies: Diana Shipping • Eurodry • Euroseas • Tsakos Energy Navigation • Performance
Shipping

Οπως 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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Κυβέρνηση: Νέο προσκλητήριο για αµερικανικές επενδύσεις
Κάλεσµα σε Αµερικανούς επενδυτές να έρθουν στη χώρα καθώς «ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών
ευκαιριών» απηύθυνε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τη δυναµική επανεκκίνηση της
ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας στους επενδυτές που
συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός ζήτησε από τους
παρευρισκόµενους να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία, εξετάζοντας «τις ευκαιρίες
που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που
αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι
υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται
µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επεσήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, εξήγησε στους Αµερικανούς
επενδυτές πως η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να
αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι: έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά, επιτευχθήκαν οι
δηµοσιονοµικοί στόχοι, µειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας, εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital
Controls, ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας, προχώρησε µια συστηµατική
λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς των τραπεζών,
επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις, προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου
του ΔΝΤ, ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική
αγορά τυχερών παιχνιδιών και ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την
οικονοµική ανάπτυξη.

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
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υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης, στην
επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα, στις αναβαθµίσεις των
οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού
Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες: η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων, η διασφάλιση της
σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική
οικονοµία, η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων και η εισαγωγή κατάλληλου
πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

naftemporiki.gr µε πληροφορίες από ΑΜΠΕ

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα  τη δουλειά  που σας ταιριάζει!
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Μήνυµα Κυρ. Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές: Νέα εποχή ευκαιριών
ανατέλλει στην Ελλάδα

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
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χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Χρ. Σταϊκούρας Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία
ΑΠΕ ΜΠΕ/ΑΠΕ ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα
στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα Πεπραγµένα των Πρώτων Έξι Μηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

Ορατά Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα Επόµενα Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!
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Μητσοτάκης προς Αµερικανούς επενδυτές: Νέα εποχή ευκαιριών ανατέλλει
στην Ελλάδα

Το δικό του µήνυµα προς τους Αµερικανούς επενδυτές έστειλε από το 21o «Annual Capital Link Invest in
Greece Forum» µέσω βιντεοσκοπηµένου µηνύµατός του ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης.

Όπως είπε «στην Ελλάδα  ανατέλλει µία  νέα  εποχή οικονοµικών ευκαιριών» ενώ παράλληλα
κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να  βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική
οικονοµία , εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα  της πληθώρας των
µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια του µηνύµατός του, όπως µεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Έλληνας
πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που
αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι
υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται
µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις
γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ» αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επεσήµανε.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

Πηγή: www.newsbeast.gr
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Το µήνυµα - κάλεσµα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε Αµερικανούς
επενδυτές

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital
Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Σταϊκούρας από τις ΗΠΑ: Κάναµε δυναµική επανεκκίνηση – Αποκαθίστανται
εµπιστοσύνη και αξιοπιστία

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να
αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα  πεπραγµένα  των πρώτων έξι µηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά  αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα  επόµενα  βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:
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· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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X.Σταϊκούρας στις ΗΠΑ: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η ελληνική
οικονοµία

ΑΠΕ

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα
στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα Πεπραγµένα των Πρώτων Έξι Μηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη
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Ορατά Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα Επόµενα Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Μητσοτάκης προς αµερικάνους επενδυτές: Νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών
στην Ελλάδα

Το µήνυµα ότι στην Ελλάδα  ανατέλλει µία  νέα  εποχή οικονοµικών ευκαιριών έστειλε ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε επενδυτές από τις ΗΠΑ που συµµετείχαν στο 21o «Annual
Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τους επενδυτές να
βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία, εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό
το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο έλληνας πρωθυπουργός
αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος διαρθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη
βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η
απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία
µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε
αδιέξοδο. Το σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική
υποστήριξη για τις ξένες επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που
εντοπίζουν υψηλά ποσοστά έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη
δηµιουργία ενός φιλικότερου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη»,
σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην
εξουσία χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’
αυτού, επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40%
της λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό.
Το κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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Κυρ. Μητσοτάκης σε Αµερικανούς επενδυτές: Μία νέα εποχή ευκαιριών
ανατέλλει στην Ελλάδα

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Προσκλητήριο Μητσοτάκη σε αµερικανούς επενδυτές (και) µέσω
βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος

Μία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών ανατέλλει στην Ελλάδα τόνισε ο πρωθυπουργός καλώντας τους
συµµετέχοντες στο 21o «Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην ατζέντα
τους την ελληνική οικονοµία

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαρθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

AΠΕ-ΜΠΕ

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαρθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
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σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

AΠΕ-ΜΠΕ

https://www.makthes.gr/prosklitirio-mitsotaki-se-amerikanoys-ependytes-kai-meso-vinteoskopimenoy-minymatos-245811


http://www.anatropinews.gr/

 Publication date: 09/12/2019 16:11

 Alexa ranking (Greece): 3449

 https://www.anatropinews.gr/2019/12/09/mitsotakis-se-amerikanoys-ependytes-qu...

Μητσοτάκης σε Αµερικανούς επενδυτές: “Νέα εποχή ευκαιριών για την
Ελλάδα”

Share
Tweet
Pin

Να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία, κάλεσε ο
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τους Αµερικανούς επενδυτές που
συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

Μητσοτάκης
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Χρ. Σταϊκούρας: Σε δυναµική επανεκκίνηση η ελληνική οικονοµία
Στην δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, κατά την οµιλία του ενώπιον Αµερικανών επενδυτών οι οποίοι συµµετείχαν στις εργασίες του
21oυ Ετήσιου Επενδυτικού Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως εξήγησε ο υπουργός
Οικονοµικών, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να
αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα. "Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7
Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία
αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική
αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα", ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σταϊκούρας. Απολογισµός πεπραγµένων
πρώτου εξαµήνου ο κ. Σταϊκούρας αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης παρουσίασε τα
πεπραγµένα των πρώτων έξι µηνών, λέγοντας τα ακόλουθα: · Έκλεισαν τα πιθανά...
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«Τώρα η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσετε στην Ελλάδα»

«Η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσετε στην Ελλάδα είναι τώρα», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
απευθυνόµενος στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link Invest in Greece
Forum» στη Νέα Υόρκη, σηµειώνοντας ότι «στη χώρα µας ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών
ευκαιριών».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοποηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός κάλεσε τους επενδυτές να
βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία, εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό
το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών
που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι
υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται
µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Τέλος, υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».
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Μήνυµα Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές: Μία νέα εποχή ευκαιριών
ανατέλλει στην Ελλάδα

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου
συµµετέχει στο 21ο Annual Capital Link Invest in Greece Forum.

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Σταϊκούρας: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία

Από το συνέδριο της Capital Link, ο υπουργός Οικονοµικών
αναφέρθηκε εκτός των άλλων στα πεπραγµένα των πρώτων
έξι µηνών και στα επόµενα βήµατα.

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα
στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα  Πεπραγµένα  των Πρώτων Έξι Μηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά  Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα  Επόµενα  Βήµατα
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Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Μήνυµα Μητσοτάκη προς Αµερικανούς επενδυτές: Μία νέα εποχή ευκαιριών
ανατέλλει στην Ελλάδα

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Μήνυµα Κυρ. Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές: Μία νέα εποχή ευκαιριών
ανατέλλει στην Ελλάδα

Με βασικό μήνυμα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει μία νέα εποχή οικονομικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αμερικανούς επενδυτές που συμμετείχαν στο 21o "Annual Capital Link
Invest in Greece Forum" στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην "ατζέντα" τους την ελληνική οικονομία,
εξετάζοντας "τις ευκαιρίες που εμφανίζονται υπό το πρίσμα της πληθώρας των μεταρρυθμίσεων που
λαµβάνουν χώρα".

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπημένου μηνύματος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράμματος διαρθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραμμα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται μία μεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώμης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

"Κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εμποδίζουν τις επενδύσεις και υπονομεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σημερινό επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθμες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται με τη δημιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη", σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σημείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει μία σταθερή κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας. Για τη
μεταρρυθμιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δημοκρατική νομιμοποίηση. Όπως, μάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των μεταρρυθμίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράμματός
της.

"Σε αντίθεση με αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σημερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώμα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει μία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα
μεταμόρφωναν την ελληνική οικονομία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο", επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονομία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσμια οικονομία. Υπό αυτό το πρίσμα, μίλησε για το καταναλωτικό κλίμα αλλά και
το κλίμα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάμψει σε προ κρίσης επίπεδα: "Το καταναλωτικό κλίμα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραμένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007".

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραματίζει το "Annual Capital Link Invest in Greece Forum"
ως μία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα. "Είμαι πεπεισμένος ότι το 21ο
Φόρουμ θα συμβάλει στη προσπάθειά μας να πείσουμε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγμή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα", σηµείωσε.

Πηγή: ΑΜΠΕ

ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ΗΠΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
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Σταϊκούραςαπό Ν. Υόρκη: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η ελληνική
οικονοµία

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να
αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα Πεπραγµένα των Πρώτων Έξι Μηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα Επόµενα Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

https://www.zougla.gr/money/agores/article/staikourasapo-n-iorki-se-troxia-dinamikis-epanekinisis-i-eliniki-ikonomia


http://www.zougla.gr/

 Publication date: 09/12/2019 16:09

 Alexa ranking (Greece): 29

 https://www.zougla.gr/money/agores/article/staikourasapo-n-iorki-se-troxia-dinami...

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.
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Μήνυµα Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές: Νέα εποχή ευκαιριών
ανατέλλει στην Ελλάδα

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Μητσοτάκης σε αµερικανούς επενδυτές: Νέα εποχή ευκαιριών
Στο 21o «Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη
Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε υποδέχτηκε στη χώρα Αµερικανούς επενδυτές.

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών στην Ελλάδα «βλέπει» ο Μητσοτάκης
Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαρθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική
συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής
κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για  τις
ξένες επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά
ποσοστά έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός
φιλικότερου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ.
Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα  τετραετίας. Για
τη µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία  επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις
που παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα
αλλά  και το κλίµα  της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό
κλίµα στην Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ
υψηλό. Το κλίµα  της αγοράς βρίσκεται κοντά  στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Μήνυµα Κυρ. Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές: Μία νέα εποχή ευκαιριών
ανατέλλει στην Ελλάδα

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
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ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Μήνυµα Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές
Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Μητσοτάκης σε επενδυτές των ΗΠΑ: Βάλτε την Ελλάδα στην ατζέντα
Δηµοσιεύθηκε: 9 Δεκεµβρίου 2019 – 15:52

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική
κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα Πεπραγµένα των Πρώτων Έξι Μηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας». Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία
αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα Επόµενα Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:
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· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους

Μητσοτάκης: Εµφανίζονται ευκαιρίες

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας
του επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική
συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής
κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να  αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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Χρ. Σταϊκούρας: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα
στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα Πεπραγµένα των Πρώτων Έξι Μηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών

https://www.amna.gr/home/article/414272/-Chr-Staikouras-Se-trochia-dunamikis-epanekkinisis-i-elliniki-oikonomia


http://www.amna.gr/

 Publication date: 09/12/2019 16:07

 Alexa ranking (Greece): 128

 https://www.amna.gr/home/article/414272/-Chr-Staikouras-Se-trochia-dunamikis-e...

υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

 

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα Επόµενα Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Μήνυµα Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές: Μία νέα εποχή ευκαιριών
ανατέλλει στην Ελλάδα

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα  ανατέλλει µία  νέα  εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο
21o «Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την
ελληνική οικονοµία, εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα  της πληθώρας
των µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα  στην
Ελλάδα  έφτασε πρόσφατα  στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ
υψηλό. Το κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

Διαβάστε επίσης στη Νέα  Σελίδα: Μητσοτάκης: Η δηµιουργία  της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
σηµαντικότατη καινοτοµία  (video)
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Νέα Υόρκη-Συνέδριο Capital Link: Ο Σταϊκούρας διαβεβαίωσε ότι δεν αλλάζουν
οι στόχοι για τα πρωτογενή πλεονάσµατα

Δεν αλλάζουν οι στόχοι για τα πρωτογενή πλεονάσµατα διαβεβαίωσε τους επενδυτές ο υπουργός
Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, µιλώντας στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού Συνέδριου της
Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Σταϊκούρας έκανε λόγο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας. Όπως µάλιστα
εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει,
βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία
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· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Πρόσκληση Μητσοτάκη - Σταϊκούρα σε Αµερικανούς επενδυτές
#Κυριάκος Μητσοτάκης
#Χρηστος Σταϊκούρας

Newsroom 09/12/2019 16:01 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

Σταϊκούρας: Δυναµική επανεκκίνηση της Ελλάδας
Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα
στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα Πεπραγµένα των Πρώτων Έξι Μηνών
Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:
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Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά
Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι
Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας
Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls
Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας
Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους
ισολογισµούς των τραπεζών
Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις
Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ
Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος
Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών
Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά Αποτελέσµατα
Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης
Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα
Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης
Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα Επόµενα Βήµατα
Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων
Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία
Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων
Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους

Ποιους θα συναντήσει και τι θα ζητήσει ο Σταϊκούρας
Νωρίτερα, ο Γιώργος Παππούς χαρακτήριζε στο ρεπορτάζ του την πολυπληθή παρουσία κυβερνητικών
στελεχών στη Νέα Υόρκη ως εκστρατεία του οικονοµικού επιτελείου- και όχι µόνο.

Μετά από αντίστοιχο γύρο επαφών στο Λονδίνο, πριν ολοκληρωθεί το φετινό δανειακό πρόγραµµα µε την
λίαν επιτυχηµένη επανέκδοση του 10ετούς οµολόγου, ο Χρ. Σταϊκούρας θα συναντήσει στη Νέα Υόρκη
εκπροσώπους των PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third
Point, προκειµένου να επικοινωνήσει το σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς. Το γεγονός ότι παράλληλα θα
έχει επαφές πιο τεχνοκρατικές, ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ, Δ. Τσάκωνας, λέει πολλά εν όψει των
ανακοινώσεων στην επενδυτική κοινότητα για το δανειακό πρόγραµµα του 2020.

Με τα έως τώρα δεδοµένα, η Ελληνική Δηµοκρατία θα µπορούσε να ζητήσει ως και 9 δισ ευρώ από τις
αγορές, απλώς και µόνο για να κρατήσει ανοικτούς τους δίαυλους επικοινωνίας, καθώς επί της ουσίας δεν
υπάρχει πραγµατική δανειακή ανάγκη για το επόµενο 12µηνο. Αναµφίβολα, αυτό που ξεχωρίζει στο
σχεδιασµό είναι το ενδεχόµενο έκδοσης 15ετούς οµολόγου, η συρρίκνωση του βραχυχρόνιου δανεισµού
µέσω εντόκων γραµµατίων κοντά στα 8 δισ ευρώ, καθώς και η πρόωρη εξόφληση άλλων 2-3 δισ ευρώ από
τα δάνεια του ΔΝΤ µετά το καλοκαίρι.

Η συνδυασµένη παρουσία του αρµόδιου υφυπουργού Οικονοµικών Γ. Ζαββού, µε τους επικεφαλής των
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τεσσάρων συστηµικών τραπεζών και του Διευθύνοντος Συµβούλου του ΤΧΣ, δεν είναι τυχαία. Αυτήν την
εβδοµάδα κατατίθεται στη Βουλή ο «Ηρακλής», µέσω του οποίου το οικονοµικό επιτελείο δεν φιλοδοξεί
απλώς να «ξεφορτώσει» το τραπεζικό σύστηµα από 30 δισ ευρώ «κόκκινων» δανείων αλλά κυρίως να
διασκεδάσει τις ανησυχίες των επενδυτών για τη ζηµιά που µπορούν να προκαλέσουν τα «προβληµατικά»
δάνεια στην προσπάθεια ανάκαµψης µε ταχύτερους ρυθµούς της ελληνικής οικονοµίας.
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Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές: Μία νέα εποχή ευκαιριών ανατέλλει
στην Ελλάδα

Με βασικό µήνυµα  ότι στην Ελλάδα  ανατέλλει µία  νέα  εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που
συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα  Υόρκη να  βάλουν στην
«ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία , εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το
πρίσµα  της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε
αδιέξοδο. Το σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική
υποστήριξη για τις ξένες επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που
εντοπίζουν υψηλά ποσοστά έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη
δηµιουργία ενός φιλικότερου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη»,
σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην
εξουσία χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ'
αυτού, επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40%
της λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό.
Το κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Σταϊκούρας: «Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία»

Η τοποθέτηση του Υπουργού στο 21ο Ετήσιο Επενδυτικό
Συνέδριο της Capital Link

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα
στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα Πεπραγµένα των Πρώτων Έξι Μηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα Επόµενα Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές

https://www.vradini.gr/staikouras-se-trochia-dynamikis-epanekkinisis-i-elliniki-ikonomia/


https://www.vradini.gr/

 Publication date: 09/12/2019 16:05

 Alexa ranking (Greece): 7258

 https://www.vradini.gr/staikouras-se-trochia-dynamikis-epanekkinisis-i-elliniki-ikon...

πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Επαφές Σταϊκούρα µε επενδυτές στη Νέα Υόρκη: «Σε τροχιά δυναµικής
επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία»
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Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα
στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα  Πεπραγµένα  των Πρώτων Έξι Μηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά  Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα  Επόµενα  Βήµατα
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Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους

http://www.economy365.gr/article/136493/epafes-staikoyra-me-ependytes-sti-nea-yorki-se-trohia-dynamikis-epanekkinisis-i


https://www.mononews.gr/

 Publication date: 09/12/2019 15:58

 Alexa ranking (Greece): 275

 https://www.mononews.gr/politics/mitsotakis-se-amerikanous-ependites-mia-nea-e...

Μητσοτάκης σε Αµερικανούς επενδυτές: Μία νέα εποχή ευκαιριών ανατέλλει
στην Ελλάδα

NewsRoom

Με βασικό μήνυμα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει μία νέα εποχή οικονομικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αμερικανούς επενδυτές που συμμετείχαν στο 21o «Annual Capital
Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονομία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εμφανίζονται υπό το πρίσμα της πληθώρας των μεταρρυθμίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπημένου μηνύματος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράμματος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραμμα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται μία μεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώμης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εμποδίζουν τις επενδύσεις και υπονομεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε
αδιέξοδο. Το σημερινό επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μία συντριπτική
υποστήριξη για τις ξένες επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθμες έρευνες, που
εντοπίζουν υψηλά ποσοστά έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται με τη
δημιουργία ενός φιλικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη»,
σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σημείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει μία σταθερή κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας. Για τη
μεταρρυθμιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δημοκρατική νομιμοποίηση. Όπως, μάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των μεταρρυθμίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράμματός
της.

«Σε αντίθεση με αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σημερινή κυβέρνηση ήρθε στην
εξουσία χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώμα. Αντ’
αυτού, επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει μία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα
μεταμόρφωναν την ελληνική οικονομία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40%
της λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονομία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσμια οικονομία. Υπό αυτό το πρίσμα, μίλησε για το καταναλωτικό κλίμα αλλά και
το κλίμα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάμψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίμα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραμένει πολύ υψηλό.
Το κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραματίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως μία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα. «Είμαι πεπεισμένος ότι το 21ο
Φόρουμ θα συμβάλει στη προσπάθειά μας να πείσουμε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγμή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Μητσοτάκης σε αµερικανούς επενδυτές: Νέα εποχή ευκαιριών
Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o "Annual Capital Link
Invest in Greece Forum" στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην "ατζέντα" τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας "τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα". Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε
στην ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της
ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική
συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής
κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα. "Κατά τα χρόνια της
οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που εµποδίζουν...

Athensvoice.gr   ·    πριν από  3 λεπτά  ·    

http://www.palo.gr/energeia/minyma-proselkysis-amerikanikwn-ependysewn-apo-ton-mitsotaki/23269278/


http://www.topontiki.gr/

 Publication date: 09/12/2019 15:57

 Alexa ranking (Greece): 118

 http://www.topontiki.gr/article/356667/epafes-staikoyra-me-ependytes-sti-nea-york...

Επαφές Σταϊκούρα µε επενδυτές στη Νέα Υόρκη: «Σε τροχιά δυναµικής
επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
9.12.2019 / ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Επαφές Σταϊκούρα µε επενδυτές στη Νέα
Υόρκη: «Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης
η ελληνική οικονοµία»

EMAIL
Εκτύπωση

 

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα
στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα  Πεπραγµένα  των Πρώτων Έξι Μηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:
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· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά  Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα  Επόµενα  Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους

Σταϊκούρας
ΗΠΑ
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Μήνυµα Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές: Μία νέα εποχή ευκαιριών
ανατέλλει στην Ελλάδα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
9.12.2019 / ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Μήνυµα Μητσοτάκη σε Αµερικανούς
επενδυτές: Μία νέα εποχή ευκαιριών
ανατέλλει στην Ελλάδα

EMAIL
Εκτύπωση

 

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
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επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

Μητσοτάκης
ΗΠΑ
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Χρ. Σταϊκούρας: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία

ADMAN

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα
στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα Πεπραγµένα των Πρώτων Έξι Μηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας
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· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα Επόµενα Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Χρ. Σταϊκούρας: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία
Για τη δυναμική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας μίλησε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αμερικανούς επενδυτές που συμμετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως μάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήμα προς βήμα, την οικονομική κανονικότητα
στη χώρα.

"Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναμφισβήτητα έκανε μια δυναμική επανεκκίνηση. Η
εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγμένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε μια συστηματική λύση για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Εκτιμώντας ότι τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονομικών
υποστήριξε ότι "η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας".

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

"Αναμφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα", τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόμενα βήματα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.
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Μητσοτάκης σε Αµερικανούς επενδυτές: Ανατέλλει νέα εποχή ευκαιριών για
την Ελλάδα

Παρέµβαση του πρωθυπουργού στο «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital
Link Invest in Greece Forum» στη Νέα  Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική
συναίνεση για  αυτό το πρόγραµµα , καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της
ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα .

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε
αδιέξοδο. Το σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική
υποστήριξη για τις ξένες επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που
εντοπίζουν υψηλά ποσοστά έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη
δηµιουργία ενός φιλικότερου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί
έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα , παρατήρησε, η κυβέρνηση
φέρει την ιδιοκτησία  αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού
προγράµµατός της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην
εξουσία χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ'
αυτού, επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40%
της λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια  υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία  επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία  παρά  τις
αναταράξεις που παρατηρούνται στη παγκόσµια  οικονοµία . Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το
καταναλωτικό κλίµα αλλά και το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το
καταναλωτικό κλίµα στην Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει
να παραµένει πολύ υψηλό. Το κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Μήνυµα Μητσοτάκη προς Αµερικανούς επενδυτές: Μία νέα εποχή ευκαιριών
ανατέλλει στην Ελλάδα

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum» ως µία
πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα.

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαρθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Χρ. Σταϊκούρας: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία
Τα Πεπραγµένα των Πρώτων Έξι Μηνών σύµφωνα µε τον υπουργό
Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας.

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα
στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα Πεπραγµένα των Πρώτων Έξι Μηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα Επόµενα Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:
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· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Μητσοτάκης σε επενδυτές των ΗΠΑ: Βάλτε την Ελλάδα στην ατζέντα
Η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες
στο εκλογικό Σώµα, τόνισε σε µήνυµα προς το συνέδριο της Capital Link. Την στρατηγική της οικονοµικής
πολιτικής ανέλυσε ο Χρ. Σταϊκούρας.

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα
στη χώρα. «Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική
επανεκκίνηση. Η εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η
πολιτική σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Τα Πεπραγµένα των Πρώτων Έξι Μηνών Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος
Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι: · Έκλεισαν τα πιθανά
δηµοσιονοµικά κενά · Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι · Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας ·
Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls · Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά
εργασίας · Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους
ισολογισµούς των τραπεζών · Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις · Προπληρώθηκε το
ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ · Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού
περιβάλλοντος · Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών · Ψηφίστηκε µια συνολική
φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη Ορατά Αποτελέσµατα Εκτιµώντας
ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών υποστήριξε ότι «η
κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον αισιόδοξοι για τις
δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας». Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται: · Στην
4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης · Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και
την ποιότητα · Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας · Στη σηµαντική
βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή «Αναµφισβήτητα, η
Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην κανονικότητα»,
τόνισε ο Έλληνας υπουργός. Τα Επόµενα Βήµατα Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες
της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα
βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές πολιτικές προτεραιότητες: · Η επιτυχία των συµφωνηµένων
δηµοσιονοµικών στόχων · Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος · Η
ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία · Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης
Περιουσιακών Στοιχείων · Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
Μητσοτάκης: Εµφανίζονται ευκαιρίες Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή
οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που
συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα»
τους την ελληνική οικονοµία, εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας
των µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα». Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας
πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που
αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι
υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται
µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.
«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη », σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Σε
αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της. «Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην
εξουσία χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Στη
συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
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κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007». Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε
τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum» ως µία πηγή πληροφόρησης για
την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο Φόρουµ θα συµβάλει στη
προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσουν στην Ελλάδα είναι
τώρα», σηµείωσε. ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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Μήνυµα Κυρ. Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές: Νέα εποχή ευκαιριών
ανατέλλει στην Ελλάδα

Μήνυµα Κυρ. Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές: Νέα
εποχή ευκαιριών ανατέλλει στην Ελλάδα
Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Σταϊκούρας: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία

Για  τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών,
Χρήστος Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του
21oυ Ετήσιου Επενδυτικού Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα  Υόρκη. Όπως µάλιστα  εξήγησε,
η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να
αποκαταστήσει, βήµα  προς βήµα , την οικονοµική κανονικότητα  στη χώρα .

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα Πεπραγµένα των Πρώτων Έξι Μηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτεύχθηκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος
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· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα Επόµενα Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Χρ. Σταϊκούρας: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία
Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα
στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα Πεπραγµένα των Πρώτων Έξι Μηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα Επόµενα Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
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· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Μήνυµα Κυρ. Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές: Μία νέα εποχή ευκαιριών
ανατέλλει στην Ελλάδα

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.
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«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Κ.Μητσοτάκης σε Αµερικανούς επενδυτές: Ανατέλλει µία νέα εποχή ευκαιριών
στην Ελλάδα

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».
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Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Χρ. Σταϊκούρας: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα
στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα Πεπραγµένα των Πρώτων Έξι Μηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
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των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

 

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα Επόµενα Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους

 

©Πηγή: amna.gr

Δείτε όλη την ροή ειδήσεων
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Χρ. Σταϊκούρας: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα
στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα Πεπραγµένα των Πρώτων Έξι Μηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά Αποτελέσµατα
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Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα Επόµενα Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Χρ. Σταϊκούρας: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία
Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα
στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα Πεπραγµένα των Πρώτων Έξι Μηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

 

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα Επόµενα Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων
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· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Μητσοτάκης σε Αµερικανούς επενδυτές: «Μία νέα εποχή ευκαιριών ανατέλλει
στην Ελλάδα»

Κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να επενδύσουν στη
χώρα µας ο Έλληνας Πρωθυπουργός.

Τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα
Υόρκη κάλεσε να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία ο πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης, µε βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Καραµούζης: Η Ελλάδα προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες
Η Ελλάδα προσφέρει σήµερα επενδυτικές ευκαιρίες και έχει την δυνατότητα, αν συνεχίσει σε βάθος τη
µεταρρυθµιστική ατζέντα να προσελκύσει ξένα κεφάλαια απελευθερώνοντας τη αναπτυξιακή δυναµική
της οικονοµίας, τόνισε ο Νίκος Καραµούζης από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Αφού περιέγραψε τα ελκυστικά χαρακτηριστικά στη σηµερινή συγκυρία επεσήµανε ότι η κρατικοδίαιτη
οικονοµία που κυριάρχησε για δεκαετίες και η πρωτοφανής κρίση των τελευταίων δέκα ετών έχουν
δηµιουργήσει µια σειρά από προκλήσεις, µε αποτέλεσµα να παραµένουν σηµαντικές αδυναµίες.

Ο Νίκος Καραµούζης ανέλυσε τη σηµασία της συνέχισης των µεταρρυθµίσεων αλλά και της επίλυσης των
προβληµάτων που δηµιουργούν τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες. Τόνισε ότι απαιτείται να υπάρξει ένα
ριζοσπαστικό, φιλικό προς τις επιχειρήσεις νέο µείγµα  δηµοσιονοµικής πολιτικής καθώς και ότι
χρειάζεται να ανοίξει ο ανταγωνισµός στον ενεργειακό τοµέα.

Καταµετρώντας τους τοµείς που υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις ανέφερε τον χώρο των κόκκινων
δανείων, τη φιλοξενία, τις υπηρεσίες υγείας, τον ασφαλιστικό κλάδο, τις υποδοµές (λιµάνια,
σιδηρόδροµος, αεροδρόµια), τα logistics, την βιοµηχανία τροφίµων και τα φαρµακευτικά προϊόντα.

Επεσήµανε το µικρό µέγεθος των ελληνικών εταιρειών υπενθυµίζοντας ότι η νο 400 έχει κύκλο εργασιών
µόλις 40 εκατ. ευρώ.
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«Επίθεση» ευκαιριών από Σταϊκούρα στους επενδυτές από τη Νέα Υόρκη
Το πλαίσιο ευκαιριών για άµεσες επενδύσεις από το εξωτερικό στην Ελλάδα παρουσίασε τη
Δευτέρα ο Χρήστος Σταϊκούρας σε µεγάλους επενδυτές από τις ΗΠΑ, κατά την οµιλία του
υπουργού Οικονοµικών στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού Συνέδριου της Capital
Link στη Νέα Υόρκη.

Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να
αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

«Ορατά αποτελέσµατα»

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα  επόµενα  βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
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· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Μήνυµα προσέλκυσης αµερικανικών επενδύσεων από τον Μητσοτάκη

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν
στο 21o «Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα»
τους την ελληνική οικονοµία, εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της
πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

https://www.defence-point.gr/news/minyma-proselkysis-amerikanikon-ependyseon-apo-ton-mitsotaki


https://analitis.gr/

 Publication date: 09/12/2019 15:48

 Alexa ranking (Greece): 4518

 https://analitis.gr/mhnyma-kyr-mhtsotakh-se-amerikanoys-ependytes-mia-nea-epo...

Μήνυµα Κυρ. Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές: Μία νέα εποχή ευκαιριών
ανατέλλει στην Ελλάδα

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Μήνυµα Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές: Μία νέα εποχή ευκαιριών
ανατέλλει στην Ελλάδα
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Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Προσκλητήριο για επενδύσεις
Να πείσει τους εκπροσώπους της παγκόσµιας επιχειρηµατικής ελίτ να ποντάρουν στη χώρα µας,
αγοράζοντας νέα κρατικά οµόλογα και προχωρώντας σε επιχειρηµατικές κινήσεις µε βάση τα κίνητρα του
νέου φορολογικού νόµου, θα προσπαθήσει σήµερα και αύριο ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας
στη Νέα Υόρκη.

Στη «Μέκκα» της παγκόσµιας οικονοµίας και του καπιταλισµού, παρουσία ανώτερων κυβερνητικών
στελεχών, εκπροσώπων των δανειστών, επιχειρηµατιών, τραπεζιτών από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την
Αµερική ο κ. Σταϊκούρας θα προτάξει τις µεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η χώρα µας,
αφού θα είναι ένας από τους κεντρικούς οµιλητές στο 21ο Ετήσιο Φόρουµ «Invest in Greece» του Capital
Link.

Οι επενδύσεις, προερχόµενες από επιχειρηµατίες του εξωτερικού, είναι κρίσιµης σηµασίας για την
κυβέρνηση, η οποία θέλει ακόµη και τα κεφάλαια από τα ελληνικά οµόλογα (ANFA’s SMP’s) ύψους 1,3 δισ.
ευρώ να τα κατευθύνει στον σκοπό αυτό. Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος της ελληνικής αποστολής είναι να
µεταφερθεί το σωστό µήνυµα σε ένα ιδιαίτερα στοχευµένο κοινό, όπως είναι αυτό του Capital Link, που θα
εξυπηρετήσει αυτά τα σχέδια.

Η «εκστρατεία πειθούς» του υπουργού Οικονοµικών περιλαµβάνει, πέραν της οµιλίας στο επίσηµο γεύµα
του συνεδρίου, επαφές µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών, διαχειριστές κεφαλαίων, εταιρείες
συµβούλων για το δηµόσιο χρέος και συνέντευξη Τύπου στον χώρο του φόρουµ.

Πραγµατοποιείται, δε, σε µια κοµβική περίοδο, καθώς:

1. Με το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο παρέχονται κίνητρα για να έρθουν φρέσκα κεφάλαια στην Ελλάδα τα
οποία πρέπει να γίνουν ευρύτερα γνωστά, αφού: απλουστεύεται η νοµοθεσία για τη φορολογική κατοικία,
ενώ θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των εισοδηµάτων αλλοδαπής προέλευσης µε πληρωµή
ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου στις περιπτώσεις επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ.

2. Η κυβέρνηση έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη των επενδύσεων για την προσεχή χρονιά. Ο κρατικός
προϋπολογισµός του 2020 προβλέπει αύξηση του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου κατά 13,4%,
έναντι µόλις 8,8% φέτος.

3. Ο στόχος για την ανάπτυξη το 2020 έχει τοποθετηθεί ακόµη πιο ψηλά στο 2,8%, την ώρα που Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και ΔΝΤ κινούνται σε πιο συντηρητικές εκτιµήσεις 2,3%.

4. Ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) θα συνεχίσει να κρατά ζεστό το ενδιαφέρον των
επενδυτών για τα ελληνικά οµόλογα, µολονότι οι χρηµατοδοτικές ανάγκες το 2020 είναι σχεδόν µηδενικές.

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει παρεµβάσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη (µέσω τηλεοπτικού
µηνύµατος) και του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνη Γεωργιάδη, οµιλίες του υπουργού
Τουρισµού Χάρη Θεοχάρη, του υφυπουργού Οικονοµικών αρµόδιου για το Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα,
Γιώργου Ζαββού, και του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή.

Περιλαµβάνει, επίσης, συζητήσεις µε τη συµµετοχή του επικεφαλής του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου
Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρη Τσάκωνα, των επικεφαλής των τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για την Ελλάδα, Πολ Κούτος και Φραντσέσκο Ντρούντι, αλλά και
εκπροσώπων του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.

Οπως προκύπτει από τις θεµατικές ενότητες του φόρουµ, οι τοµείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η
προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων είναι ο τραπεζικός, ο τουριστικός, ο ενεργειακός, τα κρατικά και
εταιρικά οµόλογα, οι υποδοµές και η αγορά ακινήτων στην οποία επίσης επιχειρείται αναθέρµανση µε τα
µέτρα στήριξης της οικοδοµής που έχουν ψηφιστεί και θα ενεργοποιηθούν από το νέο έτος (πάγωµα ΦΠΑ
για µια 3ετία, έκπτωση φόρου για εργασίες στην οικοδοµή, αναστολή φόρου υπεραξίας ώς το 2022 κ.ά.).
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Χρηµατιστήριο: Έξι πτωτικές συνεδριάσεις, µία ανοδική από την αρχή
Δεκεµβρίου

Στ. Κ. Χαρίτος

Σε έξι συνεδριάσεις από την αρχή του μήνα, οι πέντε είναι πτωτικές. Στις οποίες περιλαμβάνεται και η
σηµερινή αν δεν αλλάξει κάτι.

Διευρύνονται οι πιέσεις στην εγχώρια κεφαλαιαγορά τη στιγμή που όλα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
καταγράφουν οριακές απώλειες. Η περιδίνηση δίχως κατεύθυνση έχει κουράσει και ιδιαίτερα τους ξένους
επενδυτές που βρίσκονται επί χρόνια στην ελληνική αγορά.

Σήμερα, το ενδιαφέρον για την Ελλάδα θα μεταφερθεί στη Νέα Υόρκη στο συνέδριο της Capital Link, όπου
οι διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών θα ανακοινώσουν τα σχέδια τους προς μεγάλους
επενδυτικούς οίκους και funds.

Το ενδιαφέρον που θα επιδείξουν, αλλά και οι θέσεις που θα λάβουν για την εξυγίανση των κόκκινων
δανείων, έχουν σημασία καθώς το α΄ εξάμηνο του νέου έτους οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να
προχωρήσουν στις τιτλοποιήσεις των κόκκινων δανείων.

Πριν από λίγο ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν στις 863 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,07%. Η μετοχή της
Alpha Βank υποχωρεί στα 1,78 ευρώ. Με πτώση η µετοχή της Εθνικής Τράπεζας στα 2,82 ευρώ.

Με πτώση η Eurobank στα 0,85 ευρώ. Απώλειες και για την Τράπεζα Πειραιώς στα 2,92 ευρώ. Κέρδη για την
Lamda και άνοδος 12,48% για το δικαίωμα της αύξησης κεφαλαίου στα 0,7048 ευρώ. Με άνοδο 0,39% η
μετοχή της Motor Oil στα 20,42 ευρώ, καθώς αύριο αποκόπτεται το δικαίωμα στο μέρισμα 0,35 ευρώ. Κέρδη
1,15% για την Ελλάκτωρ στα 1,588 ευρώ.

Με πτώση ο ΟΠΑΠ στα 10,93 ευρώ, αλλά κέρδη για τον ΟΤΕ στα 13,30 ευρώ. Πτώση για την Γεκ- Τέρνα στα
6,70 ευρώ και απώλειες στα 9,40 ευρώ για τον Μυτιληναίο.

Οι συνολικές συναλλαγές ανήλθαν στα 25,5 εκατ. ευρώ με πακέτα 29,5 εκατ. ευρώ, αλλά με περίπου 6
εκατ. ευρώ πακέτα.

Την ίδια ώρα, η Scope αναφέρει ότι οι ελληνικές τράπεζες το 2020 θα επιταχύνουν τους ρυθμούς μείωσης
των δεικτών NPLs, καθώς θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν δομές τιτλοποίησης για να «καθαρίσουν» τα μη
εξυπηρετούµενα δάνεια.

Σύμφωνα με τον οίκο, το επενδυτικό κλίμα θεωρείται ευνοϊκό για τη χώρα, αλλά και για το σχέδιο
Ηρακλής, το οποίο, σηµειωτέον, δεν έχει έρθει ακόµα στη Βουλή.
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Χρηµατιστήριο: Βουτιά 0,90% - Σε περιδίνηση η Αθήνα περιµένοντας ένα νέο
από τη Νέα Υόρκη - [Protothema.gr]

Ακάθεκτες συνεχίζουν οι πιέσεις στο χρηµατιστήριο της Αθήνας διακινώντας χαµηλούς τζίρους. Ενω όλα
τα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια καταγράφουν οριακές απώλειες, η Οδός Αθηνών συνεχίζει µια ιδιότυπη
συσσώρευση µε πωλήσεις σε τράπεζες, αλλά και blue chips. Η περιδίνηση δίχως κατεύθυνση έχει κουράσει
ιδιαίτερα τους ξένους επενδυτές που βρίσκονται επι χρόνια στην ελληνική αγορά. Σήµερα, το ενδιαφέρον
για την Ελλάδα θα µεταφερθεί στη Νέα Υόρκη στο συνέδριο της Capital Link, όπου οι διοικήσεις των
τεσσάρων συστηµικών τραπεζών θα ανακοινώσουν τα σχέδια τους προς µεγάλους επενδυτικους οίκους
και funds. Το ενδιαφέρον που θα επιδείξουν, αλλά και οι θέσεις που θα λάβουν για την εξυγίναση των
κόκκινων δανείων, έχουν σηµασία καθώς το α΄ εξάµηνο του νέου έτους οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει
να προχωρήσουν στις τιτλοποιήσεις των κόκκικων δανείων. Πριν απο λίγο ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν
στις 865,38 µονάδες σηµειώνοντας πτώση 0,91%. Η µετοχή της Alpha...
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Ακάθεκτες συνεχίζουν οι πιέσεις στο χρηµατιστήριο της Αθήνας διακινώντας χαµηλούς τζίρους. Ενω όλα
τα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια καταγράφουν οριακές απώλειες, η Οδός Αθηνών συνεχίζει µια ιδιότυπη
συσσώρευση µε πωλήσεις σε τράπεζες, αλλά και blue chips. Η περιδίνηση δίχως κατεύθυνση έχει κουράσει
ιδιαίτερα τους ξένους επενδυτές που βρίσκονται επι χρόνια στην ελληνική αγορά. Σήµερα, το ενδιαφέρον
για την Ελλάδα θα µεταφερθεί στη Νέα Υόρκη στο συνέδριο της Capital Link, όπου οι διοικήσεις των
τεσσάρων συστηµικών τραπεζών θα ανακοινώσουν τα σχέδια τους προς µεγάλους επενδυτικους οίκους
και funds. Το ενδιαφέρον που θα επιδείξουν, αλλά και οι θέσεις που θα λάβουν για την εξυγίναση των
κόκκινων δανείων, έχουν σηµασία καθώς το α΄ εξάµηνο του νέου έτους οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει
να προχωρήσουν στις τιτλοποιήσεις των κόκκικων δανείων. Πριν απο λίγο ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν
στις 865,38 µονάδες σηµειώνοντας πτώση 0,91%. Η µετοχή της Alpha...
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Αδύναµες οι άµυνες του Χρηµατιστηρίου
Της Αλεξάνδρας Τόµπρα

Οι πιέσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών αυξάνονται αυτήν την ώρα, με τους πωλητές να οδηγούν με
συνοπτικές διαδικασίες τον Γενικό Δείκτη προς τις 860 μονάδες, όπου θα κριθεί και η κυριαρχία μεταξύ
των δύο στρατοπέδων έως το τέλος του έτους.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 1,05% στις 864,05 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα
27,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 10,8 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,83% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 2.176,95
µονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σηµειώνει απώλειες 1,82% στις 829,12 µονάδες.

Οι απώλειες στο ΧΑ αυξάνονται σταδιακά σήμερα, με την αγορά να δείχνει παραδομένη στην
αβεβαιότητα που έφερε η "επίσκεψή" της στις 900 μονάδες την τελευταία συνεδρίαση του Νοεμβρίου. Το
"έργο" της αναδίπλωσης από το κρίσιμο αυτό οχυρό επαναλαμβάνεται με την αγορά να είναι παραδομένη
στους πωλητές.

Ο Γενικός Δείκτης χάνει τη ζώνη των 867 μονάδων, όπως και ο FTSE 25 τα επίπεδα των 2.190 μονάδων, με
τον δεύτερο να έχει ανοίξει τον δρόμο προς τις 2.150 ή τις 2.138 μονάδες. Ο τραπεζικός έχει δώσει
πτωτικό σήµα, παρ’ όλα αυτά έχει µπροστά του το πολύ πολύ σηµαντικό επίπεδο των 800-815 µονάδων.

Πάντως εκτός των παραπάνω, η αγορά αναμένει και τα αποτελέσματα από το ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη για την Ελλάδα, στο οποίο θα συμμετάσχει αύριο ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούραs. Ο υπουργός θα συναντηθεί με εκπροσώπους μεγάλων επενδυτικών φορέων και
οργανισμών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm,
Nomura, Third Point κ.ά.).

Τα αποτελέσματα των συναντήσεων αυτών είναι εξαιρετικά κρίσιμα, δεδομένου του ότι πολλά διεθνή
funds διαμορφώνουν ήδη τη στρατηγική της νέας χρονιάς. Έτσι και η Scope αναφέρει ότι οι ελληνικές
τράπεζες το 2020 θα επιταχύνουν τους ρυθμούς μείωσης των δεικτών NPLs, καθώς θα αρχίσουν να
χρησιµοποιούν δοµές τιτλοποίησης για να "καθαρίσουν" τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια.

Σύμφωνα με την Scope, το επενδυτικό κλίμα απέναντι την Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ευνοϊκό για την
επιτυχία του "Ηρακλή". Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, αυτή η διαδικασία θα βοηθηθεί σημαντικά από το
τρέχον κυνήγι των επενδυτών για αποδόσεις, και ειδικά προς την Ελλάδα, όπου μάλιστα το Ελληνικό
Δηµόσιο κατάφερε να δανειστεί ξανά από τις αγορές µε αρνητικό επιτόκιο.

Στο ταμπλό τώρα, η ΓΕΚ Τέρνα χάνει 3,04%, με τις Βιοχαλκο, Μυτιληναίο, Φουρλή, ΑΔΜΗΕ, Πειραιώς και
Jumbo να ακολουθούν με πτώση που ξεπερνά το 2%. Άνω του -1% είναι οι απώλειες σε Εθνική, ΔΕΗ,
Σαράντη, ΟΛΠ, Alpha Bank και Eurobank.

Ήπια πτωτικά κινούνται οι Τέρνα Ενεργειακή, Cenergy, ΟΠΑΠ, Aegean, Titan, Ελληνικά Πετρέλαια και ΕΧΑΕ,
ενώ στον αντίποδα, ήπια ανοδικά κινούνται οι ΟΤΕ, Coca Cola, Motor Oil, Ελλάκτωρ και Λάµδα.
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΣΧΟΛΙΟ ΑΓΟΡΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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Χρηµατιστήριο: Βουτιά 0,90% - Σε περιδίνηση η Αθήνα περιµένοντας ένα νέο
από τη Νέα Υόρκη

Η περιδίνηση δίχως κατεύθυνση έχει κουράσει ιδιαίτερα τους ξένους
επενδυτές που βρίσκονται επι χρόνια στην ελληνική αγορά

Ακάθεκτες συνεχίζουν οι πιέσεις στο χρηµατιστήριο της Αθήνας διακινώντας χαµηλούς τζίρους. Ενω όλα
τα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια καταγράφουν οριακές απώλειες, η Οδός Αθηνών συνεχίζει µια ιδιότυπη
συσσώρευση µε πωλήσεις σε τράπεζες, αλλά και blue chips. 

Η περιδίνηση δίχως κατεύθυνση έχει κουράσει ιδιαίτερα τους ξένους επενδυτές που βρίσκονται επι χρόνια
στην ελληνική αγορά. 

Σήµερα, το ενδιαφέρον για την Ελλάδα θα µεταφερθεί στη Νέα Υόρκη στο συνέδριο της Capital Link, όπου
οι διοικήσεις των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών θα ανακοινώσουν τα σχέδια τους προς µεγάλους
επενδυτικους οίκους και funds. Το ενδιαφέρον που θα επιδείξουν, αλλά και οι θέσεις που θα λάβουν για
την εξυγίναση των κόκκινων δανείων, έχουν σηµασία καθώς το α΄ εξάµηνο του νέου έτους οι ελληνικές
τράπεζες θα πρέπει να προχωρήσουν στις τιτλοποιήσεις των κόκκικων δανείων. 

Πριν απο λίγο ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν στις 865,38 µονάδες σηµειώνοντας πτώση 0,91%. Η µετοχή της
Alpha bank χάνει 1,10% στα 1,793 ευρώ. Με πτώση 1,39% η µετοχή της Εθνικής Τράπεζας στα 2,839 ευρώ.
Με πτώση 1,37% η Eurobank στα 0,862 ευρώ. Απώλειες 1,54% για την Τράπεζα Πειραιώς στα 2,94 ευρώ.
Κέρδη 0,69% για την Lamda και άνοδος 12,48% για το δικαίωµα της αύξησης κεφαλαίου στα 0,7048 ευρώ.
Με άνοδο 0,39% η µετοχή της Motor Oil στα 20,42 ευρώ. Κέρδη 1,15% για την Ελλάκτωρ στα 1,588 ευρώ. Με
πτώση 0,82% ο ΟΠΑΠ στα 10,91 ευρώ. Κέρδη 0,15% για τον ΟΤΕ στα 13,30 ευρώ. Πτώση 3,19% για την Γεκ-
Τέρνα στα 6,68 ευρώ. Με πτώση 2,13% ο µυτιληναίος στα 9,42 ευρώ. Οι συνολικές συναλλαγές ανήλθαν
στα 25,5 εκατ. ευρώ µε πακέτα 6,5 εκατ. ευρώ.
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Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το “Capital Link Hong Kong Maritime
Forum”

Τον Κινέζο υπουργό Μεταφορών προλόγισε ο κ. Nicolas Bornozis, President – Capital Link
Σε συνεργασία  µε την Κυβέρνηση του Χόνγκ Κόνγκ, η Capital Link είχε την τιµή να
διοργανώσει το συνέδριο που άνοιξε τη Ναυτιλιακή Εβδοµάδα  του Χόνγκ Κόνγκ (Hong Kong
Maritime Week - HKMW). Το “Capital Link Hong Kong Maritime Forum” πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη
επιτυχία  συγκεντρώνοντας περισσότερους από 300 συµµετέχοντες, στο πλαίσιο της
Ναυτιλιακής Εβδοµάδας και αµέσως µετά  την Τελετή Έναρξης, τη Δευτέρα , 18 Νοεµβρίου,
2019 στο Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Level 2. Το Συνέδριο διοργανώθηκε επίσης σε
συνεργασία  µε την Invest HK.
Ο Υπουργός Μεταφορών, κ. Frank Chan Fan, JP, Secretary for Transport and Housing - The Government of the
Hong Kong Special Administrative Region; Chairman - Hong Kong Maritime and Port Board, τίµησε το Συνέδριο µε
την παρουσία του και πραγµατοποίησε την εναρκτήρια οµιλία. 
Τον κ. Frank Chan Fan, JP, προλόγισε ο κ. Nicolas Bornozis, President – Capital Link.
Παραθέτουµε παρακάτω την οµιλία του κ. Frank Chan Fan, JP, Secretary for Transport and Housing - The
Government of the Hong Kong Special Administrative Region; Chairman - Hong Kong Maritime and Port Board:
“Welcome to the Hong Kong Maritime Week 2019! We are pleased to collaborate with Capital Link in staging its
inaugural maritime forum in Hong Kong.Since 2016, the Hong Kong Maritime Week has become an annual signature
event of the maritime community. With the staunch support of the industry and partners, about 50 activities will be
staged by local and overseas industry organisations and professional associations this year. The activities are
multifarious, ranging from business-oriented events like international conferences, forums and seminars, corporate
activities, to more light-hearted activities such as visits, competitions, exhibitions and family fun day.The Maritime
Week signifies the Government’s firm commitment to the continued development of the maritime and port sector,
amidst the internal and external challenges Hong Kong is facing. Every Member of the Hong Kong Maritime and Port
Board and I have been working ceaselessly with the mission to strengthen Hong Kong’s position as a leading
international maritime centre. We are taking forward a broad range of initiatives in full swing. These include tax
concession for ship leasing business and facilitating measures for maritime dispute resolution services in Hong Kong;
setting up of regional Desks of the Hong Kong Shipping Registry to enhance support to ship owners; and injection of
$200 million into the Maritime and Aviation Training Fund to nurture talents.
With our robust foundation in maritime services and the boost from policy measures, there is every reason for us to
be optimistic. On this note, we are delighted to have two breakthroughs this year – the setting up of the International
Chamber of Shipping’s first-ever Asian office in Hong Kong as well as the Baltic and International Maritime Council’s
decision to include Hong Kong as the fourth seat of arbitration in its Dispute Resolution Clause. This truly reaffirms
Hong Kong’s global standing in maritime industry.I hope all of you will benefit from the Hong Kong Maritime Week
2019.”
 
ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ                   

GREEN SHIPPING - SAFETY & SUSTAINABILITY - ESG RATINGS
Not Even the Gods Fight Necessity (Simonides, 139 BC)
2020 marks the beginning of a new era, as the IMO low sulfur regulations kick in and we also start the longer journey
towards decarbonization. National and international regulators, shipowners, charterers, fuel producers, insurers,
classifications societies and more, need to cooperate and set the tone towards achieving sustainable long-term
solutions. Charterers, financiers and investors pay increasing attention to Environmental, Social and Governance
(ESG) issues in their decision-making process. The panel brought together the viewpoint of major stakeholders and
discussed options and strategies to achieve a common framework overcoming the complexities involved. 

Συντονιστής: κ. Nick Brown, Communications Director - Bureau Veritas Marine & Offshore

Οµιλητές:

·      κ. Mark Cameron, Executive V.P & COO - Ardmore Shipping
·      κ. James Tong, Managing Director, Head, Asia Pacific & Japan, Global Shipping & Logistics, Head of Diversified
Industrials China – Citi
·      κ. Michael Fitzgerald, Deputy Chief Financial Officer – Orient Overseas Container Line
·      κ. Alex Slee, Deputy CEO – Taylor Maritime          

  
Κύριος οµιλητής της ενότητας ήταν ο κ. Martin Stopford, Non-Executive President - Clarkson Research Services
Limited 

SHIPMANAGEMENT – WHAT’S NEXT
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Cost control & economies of scale, safety & security, human resources management, technological innovation,
digitalization, new regulations, capital expenditures & efficient allocation of capital, are among the challenges the
industry faces. Are these better handled through a third-party manager or through in-house operations? A discussion
among leading third-party ship managers and shipping companies with in-house management on how they are handing
today’s challenges and they prepare for the future.

Συντονιστής: κ. Benjamin Wong, Head of Transport & Industrial – InvestHK

Οµιλητές:

·      κ. Bjorn Hojgaard, CEO - Anglo-Eastern Univan Group; Deputy Chairman – The Hong Kong Shipowners
Association
·      κ. Angad Banga, Chief Operating Officer - Caravel Group / Fleet Management Ltd.
·      κ. Rajesh Unni, Founder & CEO - Synergy Marine Group
·      Captain Zhou, COO - Wah Kwong Maritime Transport Holdings
·      κ. Frank J Coles LLM FNI, Chief Executive Officer – Wallem Group                              

HONG KONG AS A GLOBAL MARITIME HUB

Τα σχόλια της ενότητας πραγµατοποιήθηκαν από τον κ. Bjorn Hojgaard, CEO - Anglo-Eastern Univan Group;
Deputy Chairman – The Hong Kong Shipowners Association

Ερωτήσεις:

κ. Nicolas Bornozis, President – Capital Link
κ. Terence Zhao Wei, Founder & Managing Director – Singhai Marine Services
SEAFARERS CAREERS, WELFARE, EDUCATION & TRAINING – THE VISION, MISSION AND PRIORITIES OF
SEAFARERS’ UNIONS IN HONG KONG MARITIME INDUSTRY DEVELOPMENT
Access to a high-quality pool of seafarers has been a critical issue for the maritime industry. The panel discussed not
only how to maintain the quality of the existing seafarers but also how to promote the seafaring career to the new
generation. 

Εισαγωγικά Σχόλια: Captain T.T. Chung, General Secretary of Merchant Navy Officers’ Guild – Hong Kong; ITF Fair
Practice Committee and FPC Steering Group Member

Πάνελ συζήτησης:

Συντονιστής: κ. Jason Lam, Inspector – ITF; Assistant Head – ITF FOC Campaign Office

Οµιλητές:

·      κα. Kitty Chan, Administrator – Merchant Navy Officers’ Guild – Hong Kong
·      κ. Leon Lai, (Chief Officer) Executive Council Member – Amalgamated Union of Seafarers, Hong Kong
·      κα. Doris Sin, Assistant Head – ITF FOC Campaign Office, Secretary – HKISSC
                              

THE CHANGING LANDSCAPE OF BANK FINANCE AS THE MAIN CAPITAL PROVIDER TO SHIPPING
Options available to shipowners from traditional banks – global and specialized banks, new entrants, leasing,
alternative finance. The Effect of the New Hong Kong Tax Law on Leasing and Shipping 

Συντονιστής: κ. Edward Liu, Legal Director - Hill Dickinson

Οµιλητές:

·      κ. Eric Yang, Head of Shipping Finance - AVIC International Leasing Co., Ltd.
·      κ. Shreyas Chipalkatty, Global Head of Shipping - Citi
·      κ. Bill Guo, Executive Director – ICBC Financial Leasing
·      κ. Peter Schulz, Chief Financial Officer - Pacific Basin Shipping Ltd.                               

CAPITAL MARKETS & SHIPPING

What types of capital shipping companies can raise – debt, equity, structured finance – and where. Options, relative
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costs and advantages / disadvantages.
Συντονιστής: κ. Christoforos Bisbikos, Partner - Watson Farley & Williams

Οµιλητές:

·      κ. Joachim Jaeger Skorge, Managing Director and Regional Head of Asia-Pacific, Investment Banking – DNB
Markets, Inc.
·      κ. Peter Wessel-Aas, Vice President of Investment Banking – Fearnley Securities
·      κ. David Palmer, Advisor – Langton Shipping Ltd
·      κ. Erivind Aas, Partner, Investment Banking – Pareto Securities                              

DOES PRIVATE EQUITY & ALTERNATIVE FINANCE HAVE A ROLE IN SHIPPING TODAY?
Is Private Equity an opportunistic short-term or a strategic long-term investor in shipping? Is there still appetite for
shipping investments? What types of projects and deals attract Private Equity investments. Entry and exit strategies.
On the other hand, several new platforms are ready to provide debt financing. AF is becoming a bigger source of
capital and is open not just to bigger companies but also to smaller and mid-sized owners, who represent a big portion
of the industry. 

Συντονιστής: κ. Jonathan Silver, Partner – Maples Group

Οµιλητές:

·         κ. Andrew Hampson, Managing Director – Tufton Asset Backed Investment (ABI) Group
·         κ. Jack Sun, Managing Partner – SinoEnergy Capital
·         κ. Ali Ben Lmadani, CEO – ABL Corporation
·         κ. Alex Ponomarev, Director Business Development – GTLK Europe DAC                              

THE FUTURE OF THE INDUSTRY & INDUSTRY PREPAREDNESS & INITIATIVES

A Roundtable discussion among leaders from various aspects of the industry. The panel discussed the evolution of
the shipping industry, the main industry drivers, opportunities and challenges across the board – finance, technology,
regulations, geopolitics and more. It also discussed initiatives undertaken by companies and industry organizations to
support and steer the industry to its next phase of development.
Συντονιστής: κ. Norbert Kray, Regional Manager for Greater China – DNV-GL

Οµιλητές:

·         κ. Peter Cremers, Vice-President – BIMCO; Executive Chairman – Anglo-Eastern Group
·         κ. Martin Stopford, Non-Executive President – Clarkson Research Services Limited
·         κ. Andreas Nordseth, Director General – Danish Maritime Authority                              

SHIPOWNERS PANEL – PUTTING IT ALL TOGETHER

Leading HK & International Shipowners discussed opportunities and challenges for the shipping industry focusing
shipping markets outlook, energy and commodity flows, investment opportunities, access to capital, operational and
regulatory challenges and more.
Συντονιστής: κ. Nick Sansom, Chief Business Development Officer - Bermuda Shipping and Maritime Authority

Οµιλητές:

·         κ. Yongxin Wang, President – China Merchants Energy Shipping Co., Ltd   
·         κ. Mats Berglund, CEO/Executive Director – Pacific Basin Shipping Ltd.
·         κ. Bing Chen, CEO – Seaspan
·         κ. Jack Hsu, CEO – Oak Maritime (Hong Kong) Inc Limited
·         κ. Hing Chao, Executive Chairman – Wah Kwong Maritime Transport Holdings

Ο κ. Nicolas Bornozis, President – Capital Link, στην οµιλία  του τόνισε ότι:

«Είναι τιµή για την Capital Link ότι το συνέδριό που διοργανώνει για πρώτη φορά στο Χονγκ Κονγκ, ανοίγει
τις εργασίες της τέταρτης Ναυτιλιακής Εβδοµάδας του Χονγκ Κονγκ η οποία στοχεύει στην εδραίωση του
ρόλου του Χονγκ Κονγκ ως αναγνωρισµένου διεθνούς ναυτιλιακού κέντρου. Υπάρχουν αρκετές
πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της θέσης του Χονγκ Κονγκ ως σηµαντικού κόµβου για την
παγκόσµια ναυτιλία, οι οποίες θα επισηµανθούν κατά τη διάρκεια του Φόρουµ και της ναυτιλιακής
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εβδοµάδας.
Κατά τη διάρκεια του “Capital Link Hong Kong Maritime Forum” θα συζητηθούν θέµατα µείζονος σηµασίας για
τη ναυτιλία και το Χονγκ Κονγκ, από τους ηγέτες των παγκόσµιων ναυτιλιακών αγορών καθώς και της
αγοράς του Χονγκ Κονγκ. Αρκετοί από τους ηγέτες των παγκόσµιων ναυτιλιακών αγορών ήρθαν στο Χονγκ
Κονγκ για αυτό το Συνέδριο και για τη ναυτιλιακή εβδοµάδα, για να ανταλλάξουν απόψεις και να
συζητήσουν µε τους οµολόγους τους στο Χονγκ Κονγκ.
Το Φόρουµ θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις προοπτικές των διαφόρων ναυτιλιακών αγορών και θα
συζητήσει θέµατα σχετικά µε την ευρύτερη περιοχή του κόλπου, τις προκλήσεις της τεχνολογίας και των
περιβαλλοντικών κανονισµών, το µεταβαλλόµενο τοπίο στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και τις
κεφαλαιαγορές, τη σπουδαιότητα που έχουν η ευηµερία και η κατάρτιση των ναυτικών, και θα
ολοκληρώσει τις εργασίες του µε υψηλού επιπέδου συζητήσεις σχετικά µε τη µελλοντική κατεύθυνση της
αγοράς και τον µετασχηµατιστικό αντίκτυπο στη ναυτιλία.Το Συνέδριό οργανώνεται σε συνεργασία µε το
Hong Kong Maritime and Port Board και την InvestHK. Θα θέλαµε να τους εκφράσουµε τις ειλικρινείς µας
ευχαριστίες για την αποτελεσµατική υποστήριξή τους και τη συνεργασία τους για τη διοργάνωση αυτού
του Συνεδρίου. Ευχαριστούµε ιδιαιτέρως τον κ. Frank Chan Fan, JP, Secretary for Transport and Housing - The
Government of the Hong Kong Special Administrative Region and Chairman - Hong Kong Maritime and Port Board για
την τιµή να πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια κύρια Οµιλία του Συνεδρίου και της ναυτιλιακής εβδοµάδας
του Χονγκ Κονγκ.
Θα θέλαµε επίσης να ευχαριστήσουµε τους χορηγούς και τους χορηγούς επικοινωνίας για την υποστήριξή
τους και τη συµβολή τους στην επιτυχία αυτού του Συνεδρίου. Χαιρόµαστε που βλέπουµε ότι η πλειοψηφία
των χορηγών είναι µαζί µας σε παγκόσµια βάση χρόνο µε το χρόνο και υποστηρίζουν όλα τα Ναυτιλιακά
Φόρουµ της Capital Link, υποδεικνύοντας την ευρεία αποδοχή αυτών των Συνεδρίων στις οικονοµικές,
επενδυτικές και ναυτιλιακές κοινότητες».
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Η ελληνική οικονοµία «αποκαλύπτεται» στην ελίτ της Wall Street
Αµαλία Κάτζου , CNN Greece

Στη Νέα Υόρκη βρίσκονται τέσσερις κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης, µε επικεφαλής το Χρήστο
Σταϊκούρα  προκειµένου να συµµετάσχουν στο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, που παραδοσιακά
προσελκύει την ελίτ της Wall Street. Η ελληνική αποστολή δίνει µεγάλη σηµασία στις κατ’ ιδίαν
συναντήσεις που θα λάβουν χώρα, γεγονός που καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον των αµερικανών για
επενδύσεις στα ελληνικά assets.

Συγκεκριµένα, µπαράζ επαφών µε την «αφρόκρεµα» των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων θα έχουν στην
Νέα Υόρκη τέσσερις υπουργοί της κυβέρνησης που θα δώσουν το παρών στο 21ο Ετήσιο Capital Link
Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.

Ο υπουργός Οικονοµικών θα έχει συναντήσεις µε στελέχη της PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura και Third Point. Τα συγκεκριµένα επενδυτικά κεφάλαια είναι από τα
κορυφαία παγκοσµίως, ενώ κάποια από αυτά έχουν χτίσει θέσεις σε ελληνικά  οµόλογα  και µετοχές.

Ο Χρήστος Σταϊκούρας µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη µε τον «αέρα» της ολοκλήρωσης της τέταρτης
µεταµνηµονιακής αξιολόγησης και τα θετικά µακροοικονοµικά νέα που καταδεικνύουν πως η
οικονοµία έχει εισέλθει στο δρόµο της ανάκαµψης, Το µήνυµα που θα στείλει ο Έλληνας υπουργός
Οικονοµικών στους fund managers είναι πως η Ελλάδα κερδίζει το στοίχηµα της ανάπτυξης και αξίζει
κάποιος να έρθει να επενδύσει.

Επίσης, στα ραντεβού που θα έχει µε µεγάλους «παίκτες» της αγοράς οµολόγων, όπως η Pimco, θα εξάρει
τη δραστική µείωση του κόστους δανεισµού της χώρας και τη διατήρηση των αποδόσεων των ελληνικών
οµολόγων σε ιστορικά χαµηλά.

Από την πλευρά του ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης θα συµµετάσχει σε δύο πολύ
σηµαντικά τραπέζια. Μάλιστα, στο ένα τραπέζι θα δώσει το παρών ο υπουργός Εµπορίου της κυβέρνησης
του Τραµπ, Γουίλµπορ Ρος.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης θα έχει επαφές µε κορυφαίους διαχειριστές αµερικανικών επενδυτικών
οίκων, όπως η Goldman Sachs µε τον επικεφαλής οικονοµολόγο Jan Hatzius, η Blackstone, η Citigroup, η
PIMCO, η Morgan Stanley. Επίσης στο συνέδριο θα παραβρεθούν ο Giulio Baratta, επικεφαλής
χρηµατοοικονοµικών και αγορών οµολόγων για την περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της
Αφρικής της BNP Paribas, o Piotr Mietkowski επικεφαλής επενδυτικής τραπεζικής της BNP Paribas, o Morven
Jones, επικεφαλής αγοράς οµολόγων της Nomura και o Antonios Tiplalexis γενικός διευθυντής της Nomura.

Πληροφορίες θέλουν και τους τρεις οίκους αξιολόγησης (Standard & Poor’s, Fitch και Μoody’s) να µετέχουν
το συνέδριο της Capital Link, γεγονός που έχει τη σηµασία του, αφού η ετυµηγορία τους για την ελληνική
οικονοµία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα  για τις αγορές και τους επενδυτές.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και επενδύσεων θα έχει και οne to one ραντεβού µε συγκεκριµένους επενδυτές,
στους οποίους θα παρουσιάσει τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα αλλά και τα κίνητρα που έχει
θεσπίσει η κυβέρνηση για όσους επιλέξουν να τοποθετήσουν κεφάλαια στη χώρα µας.

Την ελληνική αποστολή συµπληρώνουν ο υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης, ο υπουργός Ναυτιλίας
Γιάννης Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουργός
Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς και ο υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός.

Επίσης θα συµµετάσχουν και οι Riccardo Lambiris, διευθύνων σύµβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Γιώργος Πιτσιλής,
διοικητής της ΑΑΔΕ, και ο Δηµήτρης Τσάκωνας του ΟΔΔΗΧ. Στο επίσηµο δείπνο θα µιλήσει ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπουρ Ρος, ενώ θα τιµηθεί για την επενδυτική δραστηριότητά του στην Ελλάδα ο
Τζον Πόλσον.

Στο 21ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum θα συµµετάσχουν Έλληνες επιχειρηµατίες, αλλά και
τραπεζικοί παράγοντες. Οι κλάδοι που θα βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι ο
τραπεζικός, τα ελληνικά κρατικά οµόλογα, η ενέργεια, οι υποδοµές, τα ακίνητα, η ασφαλιστική αγορά και
ο τουρισµός. Από πλευράς εγχώριων οµίλων, το παρών στη Νέα θα δώσουν οι 4 συστηµικές τράπεζες
(Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς), η Aegean Airlines, η ΕΥΔΑΠ, τα ΕΛΠΕ, η
Lamda Development, η Μυτιληναίος, ο ΟΠΑΠ, η ΔΕΗ, η Prodea Investments TEMES S.A και η Titan Cement
Group.
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Εν τω µεταξύ, όπως είναι αναµενόµενο, ένα µεγάλο µέρος του συνεδρίου θα επικεντρωθεί στον
τραπεζικό κλάδο και στο µεγάλο project µείωσης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (NPEs) που έχουν
µπροστά τους οι τράπεζες και το οποίο ξεκινάει και τυπικά µε την ψήφιση του «Ηρακλή». Ο υφυπουργός
Οικονοµικών αρµόδιος για τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα θα ανοίξει το σχετικό πάνελ στο οποίο θα
βρίσκονται ο διευθύνων σύµβουλος της Τρ. Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, ο διευθύνων σύµβουλος της
Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, ο διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, ο
πρόεδρος της Eurobank, Γιώργος Ζανιάς καθώς και ο σύµβουλος της ΕΚΤ, Φραντσέσκο Ντρούντι.

Σηµειώνεται πως αύριο, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης διοργανώνει την «Ηµέρα  της Ελλάδας», µε
την ελληνική κυβερνητική αποστολή και τις ελληνικών συµφερόντων εταιρείες που είναι εισηγµένες στη
Wall Street να χτυπούν το καµπανάκι της λήξης.
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Νέες πιέσεις στο ΧΑ -0,86% στις 865 µον. – Συνεχίζεται η κατοχύρωση κερδών,
ορατές οι 850-825 µον. – Προσοχή λιγότερα κέρδη το 2020

Η αγορά εµφανίζει σηµάδια κόπωσης ενώ οι 900 µονάδες αποτελούν αισιόδοξο σενάριο για το κλείσιµο
έτους… χωρίς νέους καταλύτες
(upd10)Πτωτικά  κινείται η χρηµατιστηριακή αγορά , στο κρίσιµο τεχνικό σηµείο στήριξης των
865 µονάδων ενώ η καθοδική διάσπαση του θα  οδηγήσει την αγορά  στις 850 µε 825 µονάδες.
Στο επίκεντρο σήµερα  βρίσκονται οι πιέσεις στις τράπεζες που συνεχίζονται µε χαµηλές
όµως συναλλαγές ενώ αρνητικά  επιδρούν οι απώλειες στο σύνολο σχεδόν των µη
τραπεζικών µετοχών του FTSE 25, όπως ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ -3,3%, ΑΔΜΗΕ -2%, Μυτιληναίος -2%.. 
Η κατοχύρωση κερδών λόγω τέλους 2019 µετά  από σηµαντικά  κέρδη είναι το βασικό
χαρακτηριστικό της εγχώριας χρηµατιστηριακής αγοράς µε τις 900 µονάδες να  αποτελούν
το µέγιστο για  το τέλος του 2019.
Ωστόσο επισηµαίνουµε ότι το 2020 ο πήχης των κερδών για  το ελληνικό χρηµατιστήριο θα
πρέπει να  υποχωρήσει, το 2020 θα  βγουν λιγότερα  κέρδη από ότι το 2019. 
Το ενδιαφέρον εστιάζεται σε µια σειρά από γεγονότα που λαµβάνουν µέρος τον τελευταίο µήνα του
έτους, όπως την απόφαση της FED για τα επιτόκια (11/12), τις εκλογές στη Μεγάλη Βρετανία (12/12), τις
εξελίξεις στον εµπορικό πόλεµο ΗΠΑ-Κίνας - µε την 15η Δεκεµβρίου να έχει οριστεί ως ηµεροµηνία
ανακοίνωσης της επιβολής δασµών στην Κίνα από τις ΗΠΑ – αλλά και την έγκριση 11/12 από την ΕΚΤ του
σχεδίου Ηρακλής
Από την άλλη συνεχίζεται η αβεβαιότητα αναφορικά µε την κλιµάκωση της έντασης µε την Τουρκία η
οποία εµµένει στις επεκτατικές διαθέσεις της, ενώ η Αθήνα στρέφει την προσοχή στην επικείµενη Σύνοδο
Κορυφής στις 12/12/2019,  προκειµένου να καταγγείλει την τουρκική προκλητικότητα.
Σήµερα 9/12 και αύριο 10/12 πραγµατοποιείται το συνέδριο της Capital Link στην Νέα Υόρκη όπου ο
υπουργός Οικονοµικών Χ. Σταϊκούρας  θα προσπαθήσει να προσελκύσει επενδυτές µε βασικό µήνυµα
«Greece is Back» 
Οι τοµείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων είναι ο τραπεζικός, ο
τουριστικός, ο ενεργειακός, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, οι υποδοµές και η αγορά ακινήτων …
Ειδικότερα, στις τράπεζες καταγράφονται πιέσεις, µε την Πειραιώς -1,7%, Εθνική -1,4%, Eurobank -1,4% και
Alpha Bank -1,2%
Θετικές προοπτικές για τον ελληνικό τραπεζικό τοµέα διατηρεί ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings  καθώς 
προσδοκά ότι τα πιστωτικά προφίλ των τραπεζών, αν και ακόµη πολύ αδύναµα θα συνεχίσουν να
βελτιώνονται.
Από την άλλη, όπως προβλέπει καλά ενηµερωµένη πηγή προσκείµενη στους οίκους αξιολόγησης, η
αναβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος για το 2020 θα είναι µόνο µια βαθµίδα δηλαδή
στην κλίµακα ΒΒ από ΒΒ-
Στις 11 Δεκεµβρίου αναµένεται η ΕΚΤ να γνωστοποιήσει την γνώµη της για το σχέδιο Ηρακλής όπου
αναµένεται να είναι θετική ενώ στις 13 ή 14 θα κατατεθεί στην Βουλή το προσχέδιο νόµου. 
Εν τω µεταξύ, η διοίκηση της Eurobank θα αναµένει την ψήφιση του ή την τελική του µορφή ώστε να
κλείσει η συµφωνία µε την Fortress – dovalue για τα 24 δισεκ. NPEs η οποία εκτιµάται ότι θα κλείσει το
αργότερο στις 18 µε 20 Δεκεµβρίου.
Στην αγορά  οµολόγων, καταγράφεται βελτίωση µε το 10ετές οµόλογο στο 1,44% ενώ το
ιταλικό 10ετές βρίσκεται στο 1,33%. 
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στις 153 µονάδες βάσης ενώ το CDS της Αργεντινής
βρίσκεται στις 6794 µονάδες βάσης από 7138 µονάδες βάσης 

Η πορεία  της ελληνικής χρηµατιστηριακής αγοράς στην σηµερινή συνεδρίαση

Με ήπιες πτωτικές τάσεις ξεκίνησε η χρηµατιστηριακή αγορά µε τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,21% και τον
Γενικό Δείκτη -0,12%.
Περί τις 12:00 µε πιέσεις στις τράπεζες αλλά και στο σύνολο σχεδόν των µη τραπεζικών blue chips ο
Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαµηλό της ηµέρας -1,93% και ο Γενικός Δείκτης µε απώλειες -1,13%.
ος συναλλαγών σε χαµηλά επίπεδα και είναι µοιρασµένος στις τρ 
Αναλυτικότερα , η αξία  συναλλαγών διαµορφώνεται στα  22 εκατ. ευρώ, εξ αυτών το 5,3 εκατ.
ευρώ σε πακέτα , ο όγκος 9 εκατ. τεµάχια  εκ των οποίων τα  5 εκατ. να  διακινούνται στις
τράπεζες.
Προσυµφωνηµένες συναλλαγές αξίας 5,3 εκατ. ευρώ και όγκου 1,53 εκατ. τεµαχίων πραγµατοποιήθηκαν
στο ελληνικό χρηµατιστήριο.
Ειδικότερα η Alpha Bank 1 εκατ. τεµάχια αξίας 1,96 εκατ. ευρώ και η Εθνική 126 χιλ. τεµάχια αξίας 376 χιλ.
ευρώ. 
Ο ΟΠΑΠ 225 χιλ. τεµάχια αξίας 2,45 εκατ. ευρώ και ο Sarantis 44,2 χιλ. τεµάχια αξίας 360 χιλ. ευρώ.

https://bankingnews.gr/index.php?id=473413


http://www.bankingnews.gr/

 Publication date: 09/12/2019 13:19

 Alexa ranking (Greece): 361

 https://bankingnews.gr/index.php?id=473413

Tα  τεχνικά  σηµεία

Ο Γενικός Δείκτης κινείται στην πρώτη στήριξη των 865 µονάδων και ακολουθούν οι 850 µονάδες και οι 825
µονάδες..
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 890 µονάδες και ακολουθούν οι 900-910 µονάδες και οι 940 µονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης κινείται στις 833 µονάδες, έχοντας διασπάσει την πρώτη στήριξη των 845 µονάδων
και ακολουθούν οι 820 -810 µονάδες.
 Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 880 µονάδες και ακολουθούν οι 910, οι  925 και οι 950 µονάδες

Τραπεζικά  νέα

Στα roadshows που πραγµατοποιήθηκαν στην Ευρώπη οι τράπεζες έκαναν λόγο για ζηµία η οποία θα
κινηθεί περί το 15% επί του χαρτοφυλακίου των NPEs που θα τιτλοποιηθούν και που θα βαίνει προς το 20%
όσο µαζικότερες θα είναι οι τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων ενώ επισήµαναν πως κοµµάτι αυτής της
ζηµιάς θα αντισταθµιστεί µερικώς από τις εγγυήσεις σε ότι αφορά το σχέδιο Ηρακλής.
Το ΥΠΟΙΚ διαβεβαίωσε τις τράπεζες πως δεν υπάρχει καµία περίπτωση να δοθεί εγγύηση επί της εγγύησης
και πως τα 12 δισ. ευρώ εγγυήσεις που θα εκδώσει το Δηµόσιο δεν πρόκειται να υποστηριχθούν περαιτέρω
Ας σηµειωθεί πως 12 δισ. ευρώ NPEs πρόκειται να τιτλοποιήσει  η Alpha Bank που γι' αυτήν το ποσοστό
(σ.σ. ζηµίας)  υπολογίζεται στο 17% ,  ενώ 7,5 δισ. ευρώ τιτλοποιεί η Eurobank. 
Επίσης, η Εθνική που δεν έχει επίσηµα ανακοινώσει, µίλησε στα πρόσφατα συνέδρια  για 5-6 δισ. ευρώ 
ΝPEs που θα τιτλοποιήσει ενόψει του Ηρακλή ενώ η Τράπεζα Πειραιώς έχει µιλήσει για 3 δισ. ευρώ µε
προοπτική επιτάχυνσης .
Η προοπτική αυτή που αναµένεται να ξεδιπλωθεί το καινούριο έτος, ενδέχεται να οδηγήσει κόκκινα
δάνεια στο APS ύψους περίπου 6 δισ. ευρώ. 
 Με βάση τα παραπάνω  οι ζηµιές που θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αποτελέσµατα των τραπεζών πριν
την αντιστάθµιση των εγγυήσεων θα πλησιάσουν τα 5 δισ. ευρώ εφόσον οι τράπεζες προωθήσουν στο
Ηρακλή το maximum  ποσό κόκκινων δανείων  που προτίθενται τελικώς να τιτλοποιήσουν.
 Σε ότι αφορά τους servicers η απόκλισή τους δεν θα µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 30% το οποίο
σταδιακά θα υποχωρεί στο 20%

Η επικαιρότητα

Συνεχίζουν την διπλωµατική αντεπίθεση Μέγαρο Μαξίµου και υπουργείο Εξωτερικών προκειµένου να
ακυρωθεί η συµφωνία Τουρκίας - Λιβύης και προς αυτή την κατεύθυνση εντείνουν τις πρωτοβουλίες τους
αναφορικά µε τα δύο µέτωπα που κρατά ανοιχτά η Τουρκία, δηλαδή την οριοθέτηση των θαλάσσιων
ζωνών και τις µεταναστευτικής ροές.
Αύριο Τρίτη 10/12 θα συγκληθεί το Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής προκειµένου να ενηµερωθούν τα
πολιτικά κόµµατα για τις ενέργειες της κυβέρνησης ενώ σήµερα Δευτέρα 9/12, στις Βρυξέλλες, ο Νίκος
Δένδιας, θα θέσει το θέµα της συµφωνίας Τουρκίας - Λιβύης στους Ευρωπαίους οµολόγους του καθώς
συνεδριάζει το Συµβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ηµερήσια διάταξη
αναµένεται να βρεθούν οι πρόσφατες εξελίξεις στη Λιβύη και ειδικότερα, η υπογραφή του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ Λιβύης και Τουρκίας..
Την θέση ότι είναι εφικτό να υπάρξει άµεσα µια ικανοποιητική εµπορική συµφωνία µε τις ΗΠΑ διατύπωσε ο
αναπληρωτής υπουργός Εµπορίου της Κίνας, Ren Hongbin.
Όπως είπε, το Πεκίνο εκτιµά ότι οι δύο πλευρές µπορούν να καταλήξουν σε µια συµφωνία που να
ικανοποιεί και τους δύο.
Σηµειώνεται πως ΗΠΑ και Κίνα διαπραγµατεύονται σε µια προσπάθεια να καταλήξουν σε µια πρώτης
φάσης συµφωνία έτσι ώστε να αποκλιµακωθεί η ένταση στις εµπορικές τους σχέσεις.
Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο αν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη µιας τέτοιας συµφωνίας και ενώ στις 15
Δεκεµβρίου πρόκειται να επιβληθούν οι νέες κυρώσεις κατά των κινέζικων εισαγωγών στις ΗΠΑ.
Προς άνετη εκλογική νίκη οδεύουν οι Συντηρητικοί του Boris Johnson ενόψει των εκλογών της 12ης
Δεκεµβρίου καθώς οι τελευταίες δηµοσκοπήσεις θέλουν τους Τόρις να διευρύνουν το προβάδισµα τους
έναντι των Εργατικών.
Συγκεκριµένα, και σύµφωνα µε τη δηµοσκόπηση του ινστιτούτου Survation για λογαριασµό της τηλεοπτικής
εκποµπής Good Morning Britain του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού ITV, οι Συντηρητικοί συγκεντρώνουν το
45% στην πρόθεση ψήφους έναντι 31% των Εργατικών.
 
Ήπια  κέρδη στις ασιατικές αγορές

Με ήπια  κέρδη έκλεισαν σήµερα Δευτέρα (9/12) οι περισσότερες αγορές της Ασίας, δεχόµενες ώθηση από
την άνοδο που σηµειώθηκε την περασµένη εβδοµάδα στη Wall Street, στον απόηχο της ενίσχυσης της
αµερικανικής αγοράς εργασίας.
Παράλληλα, η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων της Κίνας δηµοσίευσε τα στοιχεία που αφορούν το εµπορικό
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ισοζύγιο της χώρας για τον Νοέµβριο του 2019, σύµφωνα µε τα οποία οι εξαγωγές της χώρας κατέγραψαν
πτώση της τάξεως του -1,1% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους, έναντι ετήσιας
πτώσης -0,9% τον Οκτώβριο, την ίδια στιγµή που οι αναλυτές προέβλεπαν ότι θα σηµειωθεί άνοδος της
τάξεως του +1%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε µε άνοδο +0,33%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε
στο +0,08% στις 2914,48 µονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,01% στις 26494,73
µονάδες 

Ήπιες πτωτικές τάσεις στα  ευρωπαϊκά  χρηµατιστήρια

Ήπιες πτωτικές τάσεις επικρατούν στα κυριότερα χρηµατιστήρια της Ευρώπης, µε το ενδιαφέρον να
µονοπωλεί η εµπορική διαµάχη ΗΠΑ - Κίνας. 
Τη θέση ότι είναι εφικτό να υπάρξει άµεσα µια ικανοποιητική εµπορική συµφωνία µε τις ΗΠΑ διατύπωσε ο
αναπληρωτής υπουργός Εµπορίου της Κίνας, Ren Hongbin.
Εν τω µεταξύ, η νέα σηµαντική πτώση στις εξαγωγές της Κίνας τον Νοέµβριο, αντανακλά τις τις πιέσεις
που δέχεται ο µεταποιητικός κλάδος από τον εµπορικό πόλεµο της χώρας µε τις ΗΠΑ.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερµανία κινείται στο -0,08%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,25%, ο FTSE MIB στην Ιταλία
κινείται στο -0,30%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,03% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο µε απώλειες -0,15%
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται µε οριακή πτώση -0,07%.

Πιέσεις στις τράπεζες µε χαµηλές συναλλαγές   

Πιέσεις ασκούνται στις τραπεζικές µετοχές µε χαµηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την µεγαλύτερη πτώση καταγράφει η Πειραιώς και ακολουθούν οι υπόλοιπες.  
Ο κλάδος χρηµατιστηριακά προσέγγισε τις τιµές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές
αντιστάσεις.
Η Εθνική διαπραγµατεύεται στα 2,8430 ευρώ µε πτώση -1,28% µε όγκο 727 χιλ. τεµάχια και
κεφαλαιοποίηση 2,60 δισεκ. ευρώ. 
Σηµειώνουµε ότι ιστορικό χαµηλό κλείσιµο της Εθνικής σηµειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008
ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ µετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαµηλό στο
0,0066 προ RS ή 0,099 µετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεµβρίου 2018 το ιστορικό χαµηλό κλείσιµο
προσαρµόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ. 
Ας σηµειωθεί ότι το νέο χαµηλό ιστορικό κλείσιµο της Εθνικής πραγµατοποιήθηκε στις
21/01/2019 στα  0,92 ευρώ µε ενδοσυνεδριακό χαµηλό στα  0,90 ευρώ.
Η τιµή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση µε τα 4,29 ευρώ της αύξησης
του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ µετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε µε τιµή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιµή 0,0010 ευρώ και
τέθηκε εκτός διαπραγµάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,7970 ευρώ µε πτώση -0,88% µε όγκο 2,4 εκατ. τεµάχια και κεφαλαιοποίηση
2,77 δισεκ. ευρώ.
Σηµειώνουµε ότι το ιστορικό χαµηλό κλείσιµο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232
ευρώ και σηµειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό
χαµηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 µετά reverse split
Ας σηµειωθεί ότι το νέο χαµηλό ιστορικό κλείσιµο της Alpha Bank πραγµατοποιήθηκε στις
01/02/2019 στα  0,87 ευρώ και µε ενδοσυνεδριακό χαµηλό στα  0,8410 ευρώ.
Η τιµή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιµή της ΑΜΚ
του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ µετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε µε πρώτη τιµή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ
όπου και σταµάτησε πλέον να διαπραγµατεύεται. 
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 2,9360 ευρώ µε πτώση -1,67% µε όγκο 327 χιλ. τεµάχια και κεφαλαιοποίηση 1,28
δισ. ευρώ.
Σηµειώνουµε ότι ιστορικό χαµηλό της Πειραιώς σηµειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ
προ RS ή 0,081 ευρώ µετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαµηλό ήταν
0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ µετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαµηλό κλείσιµο
προσαρµόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σηµειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαµηλό κλείσιµο της Πειραιώς πραγµατοποιήθηκε στις
01/02/2019 στα  0,57 ευρώ και µε ενδοσυνεδριακό χαµηλό στα  0,5520 ευρώ.
Η τιµή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015
στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ µετά RS. 
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιµή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταµάτησε να
διαπραγµατεύεται και είχε τελευταία τιµή στα 0,0010 ευρώ. 
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Η Eurobank βρίσκεται στα 0,8630 ευρώ, µε πτώση -1,26% µε όγκο 1,6 εκατ. τεµάχια και κεφαλαιοποίηση
3,20 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαµηλό στην Eurobank σηµειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
στα  0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ µετά  RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η µετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,3040 ευρώ, µε πτώση  -0,91% και κεφαλαιοποίηση 582
εκατ. ευρώ. 
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η µετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηµατιστήριο και
διαπραγµατεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,3910 ευρώ, µε πτώση -1,88% και όγκο 118 χιλ. τεµάχια και κεφαλαιοποίηση
180 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαµηλό της Attica Βank είναι στα  0,02480 ευρώ µετά  το RS και προ reverse split
0,001255 ευρώ και σηµειώθηκε στις 21 Δεκεµβρίου του 2017.
Η µετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος  στα 14,02 ευρώ, µε πτώση -0,71% και κεφαλαιοποίηση 279 εκατ.
ευρώ.

Απώλειες στις µη τραπεζικές µετοχές του FTSE 25 µε χαµηλές συναλλαγές

Απώλειες καταγράφει η πλειονότητα των µη τραπεζικών µετοχών του FTSE 25 µε χαµηλή συναλλακτική
δραστηριότητα 
Την µεγαλύτερη πτώση καταγράφουν ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Μυτιληναίος, Viohalco, ΔΕΗ   
Στον αντίποδα, οριακή άνοδο καταγράφουν TITC, ΟΤΕ, Coca Cola 
H Coca Cola διαπραγµατεύεται στα 29,51 µε άνοδο +0,20% µε την κεφαλαιοποίηση στα 10,90 δισ. ευρώ και
βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηµατιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγµατεύεται στα 13,32 ευρώ, µε άνοδο +0,30% και αποτίµηση 6,39 δισ. ευρώ και βρίσκεται
στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων. 
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 3,20 ευρώ µε πτώση -2,38% και αποτίµηση 742  εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,11 ευρώ, µε πτώση -1,40% και κεφαλαιοποίηση 490 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 10,88 ευρώ µε πτώση -1,09% και αποτίµηση 3,50 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγµατεύεται στα 18,56 ευρώ, µε άνοδο +0,32% και κεφαλαιοποίηση 1,53
δισ. ευρώ. 
Η µετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,22 ευρώ µε πτώση -1,08% και κεφαλαιοποίηση 2,51 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγµατεύεται στα 20,38 ευρώ µε άνοδο +0,20% και κεφαλαιοποίηση 2,26 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγµατεύεται στα 9,37 ευρώ µε πτώση -2,65% και κεφαλαιοποίηση 1,34 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγµατεύεται στα 17,72 ευρώ µε πτώση -1,50% και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισ. ευρώ.
Η µετοχή της Cenergy  διαπραγµατεύεται στα 1,2640 ευρώ, µε πτώση -1,25% και κεφαλαιοποίηση 240 εκατ.
ευρώ.
Η µετοχή του Fourlis στα 5,44 ευρώ, µε πτώση -1,63% και µε κεφαλαιοποίηση στα 282 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,0856 ευρώ, µε πτώση -2,73% και κεφαλαιοποίηση 80 εκατ.
ευρώ.

Βελτίωση στα  ελληνικά  οµόλογα  µε το 10ετές 1,44%, µε την Ιταλία  1,33% 

Ανάκαµψη σηµειώνεται σήµερα στα ελληνικά οµόλογα τα οποία µετά το ξέφρενο και σε µεγάλο βαθµό
αδικαιολόγητο ράλι δέχθηκαν ορισµένες ελεγχόµενες πιέσεις ωστόσο ειδικά σήµερα έχουν επανακάµψει οι
αγοραστές. 
Καθ΄ όλο το ράλι στα οµόλογα των τελευταίων µηνών δεν είχε σηµειωθεί κατοχύρωση κερδών οπότε
λόγω του τέλους του 2019 οι επενδυτές πουλούσαν για να αποκοµίσουν τα κέρδη τους. 
Ωστόσο το πάρτι στα ελληνικά οµόλογα έχει τελειώσει. 
Σε γενικές γραµµές τα ελληνικά οµόλογα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 150 οµόλογα της
Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο… ωστόσο εσχάτως σηµειώνονται πωλήσεις. 
Το 10ετές ελληνικό οµόλογο διαπραγµατεύεται σήµερα στο 1,44% από 1,155% πρόσφατα  ενώ το Ιταλικό
10ετές οµόλογο στο 1,33%. 
Να σηµειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,44% µε το αµερικανικό 10ετές 1,82% παρ’ ότι αποτιµώνται σε
διαφορετικό νόµισµα δεν ακολουθούσαν βίους παράλληλους…. η Ελλάδα δανείζεται µε καλύτερους όρους
από τις ΗΠΑ εσχάτως.  
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 11 µονάδες βάσης. 
Έναντι της Πορτογαλίας το spread µε την Ελλάδα διαµορφώνεται στις 105 µονάδες βάσης. 

Η τρέχουσα  εικόνα  της ελληνικής αγοράς οµολόγων 

Το παλαιό 5ετές οµόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει µέση τιµή 110,66 µονάδες βάσης και µέση απόδοση
0,32% µε απόδοση αγοράς 0,34% και απόδοση πώλησης 0,30%. 

https://bankingnews.gr/index.php?id=473413


http://www.bankingnews.gr/

 Publication date: 09/12/2019 13:19

 Alexa ranking (Greece): 361

 https://bankingnews.gr/index.php?id=473413

Θυµίζουµε ότι το παλαιό 5ετές οµόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές οµόλογο λήξης 30/1/2023 έχει µέση τιµή 109,65 µονάδες βάσης και απόδοση 0,40%.
Το νέο 5ετές οµόλογο λήξης 2/4/2024 έχει µέση τιµή 112,17 µονάδες βάσης και απόδοση 0,61%
είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαµηλό σηµειώθηκε στις 7 Νοεµβρίου 2019 στο 0,38%. 
Το 7ετές οµόλογο λήξης 15/2/2025 έχει µέση τιµή 113,14 µονάδες βάσης και απόδοση 0,79% µε το
ιστορικό χαµηλό 0,52% στις 7 Νοεµβρίου 2019…
Το νέο 7ετές οµόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει µέση τιµή 105,20 µονάδες βάσης και
απόδοση 1,08%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%. 
Το 10ετές οµόλογο λήξης 30/1/2028 έχει µέση τιµή 118,78  µονάδες βάσης και απόδοση 1,33% µε
απόδοση αγοράς 1,34% και απόδοση πώλησης 1,31%. 
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει µέση τιµή 120,90 µονάδες βάσης και απόδοση 1,43% µε
απόδοση αγοράς 1,44% και απόδοση πώλησης 1,42%.
Να  σηµειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου µε
επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαµηλό σηµειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 στο 1,155% 
Το 15ετές οµόλογο λήξης 30/1/2033 έχει µέση τιµή 122,94 µονάδες βάσης και απόδοση 1,92%
Το 20ετές οµόλογο λήξης 30/1/2037 έχει µέση τιµή 124,95  µονάδες βάσης και απόδοση 2,24% 
Το 25ετές οµόλογο λήξης 30/1/2042 έχει µέση τιµή 130,01 µονάδες βάσης και απόδοση 2,42%.
Το ιστορικό χαµηλό 2,09% σηµειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης µεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερµανικών οµολόγων διαµορφώνεται στις
175 µονάδες βάσης από 186 µονάδες βάσης. 
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήµερα διαµορφώνεται στις 153 µονάδες
βάσης. 
Ως µέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.794 µονάδες βάσης. 
Θυµίζουµε ότι τα επίπεδα ρεκόρ µετά το PSI+ στην Ελλάδα σηµειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700
µ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθµίσει τον
κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήµερα απόδοση 1,53%
ή 153 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Βελτίωση και στα  χρεόγραφα  της Νότιας Ευρώπης και στην Ιταλία   

Βελτίωση σηµειώνεται σήµερα και στις τιµές των οµολόγων της Νοτίου Ευρώπης και στην Ιταλία.  
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαµηλό 0,758% στις 12 Σεπτεµβρίου
2019 για να διαµορφωθεί σήµερα στις 9 Δεκεµβρίου 2019 στο 1,34%. 
Το 10ετές γερµανικό οµόλογο βρίσκεται σήµερα 9/12/2019 στο -0,31% µε υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυµίζουµε ότι το υψηλό ετών 1,02% σηµειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαµηλό
σηµειώθηκε στις 3 Σεπτεµβρίου 2019 στο -0,7430%. 
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών οµολόγων διαµορφώνονται ως εξής…. 
Η Ιρλανδική 10ετία  λήξης 2028 εµφανίζει απόδοση +0,037% µε το ιστορικό χαµηλό -0,156%
σηµειώθηκε στις 16 Αυγούστου  2019. 
Το 10ετές Πορτογαλικό οµόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,39% µε το ιστορικό
χαµηλό στο 0,064% που  σηµειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019. 
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,46% µε το ιστορικό χαµηλό στο 0,023% που σηµειώθηκε
στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία  το 10ετές οµόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,33% και µε
ιστορικό χαµηλό 0,758% στις 12 Σεπτεµβρίου του 2019.
Αξίζει να  αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές οµόλογο µε επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα
απόδοση του είναι 0,50% 
Το ιστορικό χαµηλό σηµειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
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Σύντοµες Ειδήσεις της Ηµέρας 9.12.2019
Πρωτοβουλία  της ελληνικής διπλωµατίας για
διεύρυνση της ΕΕ στα  Δ. Βαλκάνια . Ξεκίνησε το
άτυπο πρωινό εργασίας των υπουργών Εξωτερικών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διοργανώνει ο Έλληνας
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στις Βρυξέλλες,
αναλαµβάνοντας έτσι πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά την
διεύρυνση των Δυτικών Βαλκανίων, στο περιθώριο
των εργασιών του Συµβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσκεκληµένοι είναι ο
υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας,
Νίκολα Ντιµιτρόφ, καθώς και ο ασκών χρέη υπουργού
Εξωτερικών της Αλβανίας, Γκεντ Τσεκάϊ, ενώ στην
πρόσκληση ανταποκρίθηκαν θετικά 20 ακόµη υπουργοί
Εξωτερικών της ΕΕ. ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μητσοτάκης: Η δηµιουργία  της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σηµαντικότατη καινοτοµία . «H
Διεθνής Διαφάνεια κατέταξε τη χώρα µας το 2012 στην 94η θέση της λίστας των κρατών µε διαφθορά.
Έγιναν σηµαντικές προσπάθειες και το 2015 πετύχαµε να ανέβουµε στην 58η θέση, για να ξανακυλήσει η
Ελλάδα στην 67η θέση το 2018» (...) «Ξεκινάµε µε την αποκατάσταση του κύρους της πολιτικής, αλλά και
των λειτουργών της σε κάθε πτυχή της δηµόσιας ζωής, εξορθολογίζοντας τους µηχανισµούς πρόληψης
και καταστολής της διαφθοράς και εξοπλίζοντάς τους µε τις πρέπουσες αρµοδιότητες, τις κατάλληλες
µεθόδους και κυρίως τα πιο σύγχρονα τεχνικά µέσα» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,
µιλώντας σε ηµερίδα µε θέµα "Τεχνολογία και Διαφάνεια" η οποία οργανώθηκε από την Εθνική Αρχή
Διαφάνειας µε αφορµή τη σηµερινή παγκόσµια  ηµέρα  κατά  της διαφθοράς. ΑΠΕ-ΜΠΕ  

Πέντε νεκροί σε έκρηξη ηφαιστείου στη Νέα
Ζηλανδία . Πέντε νεκροί και δεκάδες τραυµατίες
είναι ο µέχρι στιγµής απολογισµός της έκρηξης που
σηµειώθηκε στο ηφαίστειο Ουακατάνε στο νησί
Γουάιτ, σε σχετικά µικρή απόσταση από το Βόρειο
Νησί της Νέας Ζηλανδίας. Οι αρχές κινητοποιούν
µεγάλες δυνάµεις για τον εντοπισµό και τη διάσωση
των αγνοουµένων και την προσφορά ιατρικής
περίθαλψης στους τραυµατίες. Ο ακριβής αριθµός των
αγνοουµένων είναι αδύνατο, τουλάχιστον µέχρι αυτή
την ώρα, να προσδιοριστεί. kathimerini.gr

Χουλουσί Ακάρ: Για  τις σχέσεις της Τουρκίας µε
το ΝΑΤΟ αλλά και τη συµφωνία µε τη Λιβύη µίλησε ο

υπουργός Άµυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ σε συνάντηση µε δηµοσιογράφους. Σχολιάζοντας την
απέλαση του Λίβυου ηγέτη από την Αθήνα, ανέφερε: «Εκτιµούµε πως είναι µια κίνηση αδυναµίας. Δεν θα
επηρεάσει το τελικό αποτέλεσµα». kathimerini.gr

Νέο γεωτρύπανο ετοιµάζεται να  αγοράσει η Τουρκία . Η Τουρκία επιταχύνει τις προσπάθειές της
για αγορά και τρίτου γεωτρύπανου, σύµφωνα µε τη φιλοκυβερνητική εφηµερίδα «Γενί Σαφάκ», η οποία
αναφέρει ότι οι κινήσεις της Αγκυρας στρέφονται προς νορβηγικές εταιρείες από τις οποίες αγόρασε τα
πλωτά γεωτρύπανα Φατίχ και Γιαβούζ. kathimerini.gr

Χρήστος Σταϊκούρας: Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο
"21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum", συµµετέχει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών. Στο πλαίσιο
του συνεδρίου ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών.
ΑΠΕ-ΜΠΕ 

Από τη Νότια  Αφρική η Μις Υφήλιος 2019. Η
καλλονή από τη Νότια Αφρική, Zozibini Tunzi,
ανακηρύχτηκε η ωραιότερη γυναίκα της υφηλίου στα
διεθνή καλλιστεία Miss Universe 2019, που έγιναν στην
Ατλάντα των ΗΠΑ. Αναπληρωµατικές Μις Υφήλιος
αναδείχθηκαν η Μις Μεξικό και η Μις Πουέρτο Ρίκο.

Εµπρηστική επίθεση στο αυτοκίνητο της
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διευθύντριας του ψυχιατρείου φυλακών
Κορυδαλλού. Στο στόχαστρο αγνώστων βρέθηκε τα
ξηµερώµατα της Δευτέρας το αυτοκίνητο της
διευθύντριας του ψυχιατρείου των φυλακών
Κορυδαλλού, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες.
kathimerini.gr

Ανάληψη ευθύνης για  το µπαράζ επιθέσεων τα  ξηµερώµατα  του Σαββάτου. Η οµάδα
«Σύντροφοι – Συντρόφισσες» ανέλαβε την ευθύνη για το µπαράζ καταδροµικών επιθέσεων και
βανδαλισµών σε πλήθος εµπορικών καταστηµάτων, δηµοσίων κτιρίων και τραπεζών, σε διάφορες περιοχές
της Αττικής, τα ξηµερώµατα του Σαββάτου. kathimerini.gr 
Σχετικά Άρθρα :Διάφορα
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Στην Nέα Υόρκη µε Capital Link ο Γ. Στάσσης
Στο Συνέδριο της Capital Link στη Νέα  Υόρκη που ξεκινά  σήµερα  το απόγευµα  θα  µιλήσει ο
Γ.Στάσσης, CEO της ΔΕΗ.
Αυτό από επενδυτικής πλευράς θα έχει µεγάλη σηµασία καθώς την ερχόµενη Δευτέρα ανακοινώνεται το
business plan της Επιχείρησης και οι ξένοι επενδυτές σίγουρα θα ρωτήσουν πολλά πράγµα τον
διευθύνοντα.
Η µετοχή σε διορθωτική κίνηση καθώς δεν διέσπασε την περιοχή του 3.35, όµως η ανακοίνωση του
επιχειρηµατικού σχεδίου είναι κοντά.
Υποµονή, είναι η περίοδος της υλοποίησης του µεγάλου restructure.
www.worldenergynews.gr

http://worldenergynews.gr/index.php?id=40448


https://magnesianews.gr/

 Publication date: 09/12/2019 12:46

 Alexa ranking (Greece): 283

 https://magnesianews.gr/oikonomia/proypologismos-oi-astathmitoi-paragontes-po...

Προϋπολογισµός: Οι αστάθµητοι παράγοντες που θα κρίνουν την εκτέλεση
Περιθώρια δηµοσιονοµικών αστοχιών δεν υπάρχουν καθώς το «µαξιλάρι ασφαλείας» του προϋπολογισµού
είναι µόλις 164 εκατ. ευρώ -ποσό που κινείται στα όρια του στατιστικού σφάλµατος σε έναν προϋπολογισµό
των 90 δισ. ευρώ-, ενώ ο µεγάλος αστάθµητος παράγοντας λέγεται «αναδροµικές διεκδικήσεις
συνταξιούχων».

Επίσης, µετά τη διόρθωση των «οροφών» στις δαπάνες του προϋπολογισµού, έχει φύγει από τη µέση και
αυτό το «µαξιλάρι ασφαλείας» το οποίο δηµιούργησε το µεγαλύτερο κοµµάτι από τα υπερπλεονάσµατα της
τελευταίας 3ετίας.

Το οικονοµικό επιτελείο προσδοκά σε µια σειρά από θετικές εξελίξεις µέσα στο 2020 προκειµένου όχι µόνο
να εκτελέσει τον προϋπολογισµό εντός στόχων, αλλά -ιδανικά- να µπορέσει να επισπεύσει και κάποιες από
τις µειώσεις φόρων, που σε διαφορετική περίπτωση θα υλοποιούνταν από το 2021 και µετά. Τι θα µπορούσε
να αλλάξει την εικόνα προς το καλύτερο;

* Μια ευνοϊκή απόφαση για την αλλαγή χρήσης των κερδών από τα ANFAs και τα SMPs ώστε πόροι της
τάξεως του 1,2 δισ. ευρώ να µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων. Μια
τέτοια εξέλιξη µπορεί να µεταφραστεί είτε σε δηµιουργία πρόσθετου δηµοσιονοµικού χώρου είτε σε
ισχυρότερο ρυθµό ανάπτυξης.

* Η αύξηση της δηλωθείσας φορολογητέας ύλης κάτι που µπορεί να προκύψει και εξαιτίας της µείωσης
των φορολογικών συντελεστών, ειδικά για τις επιχειρήσεις. Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης είναι το
ζητούµενο τόσο στους φόρους ακινήτων (καθώς µπορεί να επιφέρει µη προϋπολογισµένη µείωση των
συντελεστών του ΕΝΦΙΑ) όσο και στα εισοδήµατα από επιχειρηµατική δραστηριότητα ή άσκηση ελεύθερου
επαγγέλµατος.

* Η ταχύτερη του αναµενοµένου µείωση της ανεργίας. Το 2020 δηµιουργούνται προϋποθέσεις και για
περισσότερες θέσεις µισθωτής απασχόλησης (σ.σ.: καθώς οι επιχειρήσεις θα καρπωθούν τη µερίδα του
λέοντος από τα µέτρα φορολογικής ελάφρυνσης της επόµενης χρονιάς και µε µείωση του συντελεστή
φορολόγησης αλλά και µε µείωση των εργοδοτικών εισφορών) αλλά και για σύσταση νέας επαγγελµατικής
δραστηριότητας, δεδοµένου ότι θα µειωθούν και οι φόροι αλλά και οι ασφαλιστικές εισφορές των
αυτοαπασχολούµενων.

Στο οικονοµικό επιτελείο αναγνωρίζουν ότι ο προϋπολογισµός του 2020 θα είναι δυσκολότερος από τον
αντίστοιχο του 2019 και σίγουρα θα είναι δυσκολότερος από αυτόν του 2021 (ειδικά αν µέσα στο 2020
συµφωνηθεί να µειωθούν οι στόχοι των πρωτογενών πλεονασµάτων του 2021). Και αυτό για µια σειρά από
λόγους:

Ο ρυθµός ανάπτυξης

Για το 2020 αναζητείται παραγωγή ΑΕΠ ύψους τουλάχιστον 7,3 δισ. ευρώ καθώς ο στόχος είναι να
ανακτηθεί επίπεδο οικονοµίας της τάξεως των 197,3 δισ. ευρώ. Ο ρυθµός ανάπτυξης εκτιµάται από την
κυβέρνηση στο 2,8%, πρόβλεψη µε την οποία -προς το παρόν- δεν συµφωνεί κανένας εγχώριος ή ξένος
οργανισµός. Και η Τράπεζα της Ελλάδος, και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
βάζουν τον πήχη περίπου µισή ποσοστιαία µονάδα χαµηλότερα στην περιοχή του 2,3%-2,5%. Βέβαια, από
την προηγούµενη εβδοµάδα, η κυβέρνηση έχει ένα επιπλέον χαρτί στα χέρια της. Ανεξάρτητα αν στο
εσωτερικό της χώρας η αναθεώρηση προς τα πάνω της πορείας της οικονοµίας για το α’ και το β’ τρίµηνο
της φετινής χρονιάς έγινε αντικείµενο πολιτικής αντιπαράθεσης (σ.σ.: Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ
ξιφουλκούν για το ποια κυβέρνηση έφερε τη µεγαλύτερη ανάπτυξη), το γεγονός είναι ότι υπάρχουν πλέον
πολλές πιθανότητες η χρονιά να κλείσει µε ρυθµό ανάπτυξης άνω του 2%, που είναι και ο επίσηµος στόχος.
Το µόνο που χρειάζεται είναι στο τέταρτο τρίµηνο να καταγραφεί ρυθµός ανάπτυξης 1,5% και το 2019 θα
κλείσει µε ΑΕΠ άνω των 190 δισ. ευρώ και ρυθµό ανάπτυξης άνω του 2%. Έτσι, πλέον, είναι πολύ πιθανό το
2020 να ξεκινήσει από µια «υψηλότερη βάση» κάτι που θα φέρει λίγο πιο κοντά και τον πολυπόθητο στόχο
για ρυθµό ανάπτυξης 2,8%.

Τα δηµοσιονοµικά περιθώρια

Ο προϋπολογισµός του 2020 είναι ο πρώτος των τελευταίων ετών κατά τη σύνταξη του οποίου υπάρχει µια
ουσιαστική διαφορά σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια: τα όποια θετικά µέτρα ενεργοποιούνται από την
αρχή της χρονιάς εξαντλώντας προκαταβολικά τον όποιο διαθέσιµο δηµοσιονοµικό χώρο. Η κυβέρνηση
θέλησε να εξαντλήσει προκαταβολικά τα όποια περιθώρια χρηµατοδότησης φορολογικών ή άλλων
ελαφρύνσεων και έτσι συνέταξε το σχέδιο ώστε το πρωτογενές πλεόνασµα να φτάνει στο 3,58%, δηλαδή
µόλις 0,08% ή 164 εκατ. ευρώ πάνω από τον επίσηµο στόχο του 3,5% ή των 6,906 δισ. ευρώ. Το λεγόµενο
«υπερπλεόνασµα» µηδενίστηκε καθώς στον προϋπολογισµό ενσωµατώθηκαν εξαρχής και οι φορολογικές
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ελαφρύνσεις ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ (σ.σ.: µείωση συντελεστή φορολόγησης επιχειρήσεων, νέα
φορολογική κλίµακα, µείωση συντελεστή φορολόγησης µερισµάτων) και οι µειώσεις των ασφαλιστικών
εισφορών για τους µισθωτούς πλήρους απασχόλησης (σ.σ.: µείωση 0,9% για εργοδοτικές εισφορές και
εισφορές εργαζοµένων που θα ενεργοποιηθούν από τον Ιούλιο), αλλά και το κονδύλι για το επίδοµα γέννας
ύψους 2.000 ευρώ για όσους αποκτήσουν παιδί µετά την 1η/1/2020.

Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο δεν υπάρχουν πολλά δηµοσιονοµικά περιθώρια µέσα στο 2020 έχει να
κάνει µε τον εκ νέου προσδιορισµό των οροφών για τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού. Μέχρι και
το 2019 ο πήχης των δαπανών έµπαινε πολύ υψηλότερα από ό,τι πραγµατικά χρειαζόταν. Αυτό οδηγούσε
στο φαινόµενο τελικώς να κλείνουν οι χρονιές µε υποεκτέλεση στο σκέλος των δαπανών και τελικώς να
γεννιέται το λεγόµενο υπερπλεόνασµα το οποίο και χρηµατοδοτούσε έκτακτα µερίσµατα και παροχές της
τελευταίας στιγµής. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δηµοκρατία έχουν συµφωνήσει ότι αυτή η πολιτική ήταν λανθασµένη
καθώς δεν επέτρεπε τον σχεδιασµό µόνιµων πολιτικών µε ευεργετικότερα αποτελέσµατα για την
οικονοµία. Από την άλλη, η υπερεκτίµηση των δαπανών στα χαρτιά λειτουργούσε και ως ένα «µαξιλάρι
ασφαλείας» για τον προϋπολογισµό, το οποίο µπορούσε να καλύψει τις όποιες αστοχίες προκαλούνταν στο
σκέλος των εσόδων. Πλέον αυτό το «µαξιλάρι» δεν υπάρχει και τα µόνα περιθώρια «ελιγµών» για το
οικονοµικό επιτελείο αφορούν τις δαπάνες του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, η υποεκτέλεση του
οποίου όµως χτυπάει κατευθείαν στον ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ.

Η πάταξη της φοροδιαφυγής

Η κυβέρνηση έχει ποντάρει πολλά στο µέτρο των ηλεκτρονικών πληρωµών καθώς από το υποχρεωτικό «e-
30%» (πληρωµές µε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα έως το ύψος του 30% του δηλωθέντος εισοδήµατος)
προσβλέπει σε πρόσθετα έσοδα της τάξεως των 550 εκατ. ευρώ. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα
πρέπει οι ηλεκτρονικές πληρωµές να αυξηθούν κατά περίπου 6-7 δισ. ευρώ µέσα στο 2020, φτάνοντας
τουλάχιστον στα 42-43 δισ. ευρώ έως το τέλος της χρονιάς. Ακόµη και αν επιτευχθεί η αύξηση των
ηλεκτρονικών πληρωµών στο επίπεδο που έχει προϋπολογίσει το υπουργείο Οικονοµικών, δεν είναι βέβαιο
ότι θα επιτευχθεί ο δηµοσιονοµικός στόχος. Πρέπει αυτά τα πρόσθετα 6-7 δισ. ευρώ να αποτελέσουν
πληρωµές σε επαγγελµατικές οµάδες που έως σήµερα αποφεύγουν την έκδοση αποδείξεων. Δηλαδή, αν
απλώς αυξηθούν οι ηλεκτρονικές πληρωµές προς τα supermarket, τα βενζινάδικα και τα εµπορικά κέντρα -
σηµεία πώλησης στα οποία ούτως ή άλλως εκδίδονται αποδείξεις- ναι µεν οι πολίτες θα εγγράφουν
περισσότερες ηλεκτρονικές πληρωµές, αλλά το Δηµόσιο δεν θα εισπράττει περισσότερο ΦΠΑ. Ο φόρος
προστιθέµενης αξίας είναι το µοναδικό πεδίο από το οποίο µπορούν να αντληθούν έσοδα µέσα στο 2020.

Ασφαλώς η έκδοση περισσότερων αποδείξεων µπορεί να οδηγήσει και στην αύξηση των δηλωθέντων
εσόδων από την πλευρά των επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολουµένων. Ωστόσο, ακόµη και να συµβεί
αυτό, τα πρόσθετα έσοδα από τον φόρο εισοδήµατος φυσικών ή νοµικών προσώπων θα εγγραφούν στον
προϋπολογισµό του 2021 και όχι στον προϋπολογισµό του 2020. Το µέτρο των υποχρεωτικών ηλεκτρονικών
πληρωµών είναι πολύ πιθανό ότι θα κριθεί στα φορολογικά δικαστήρια, καθώς έχει ήδη τεθεί θέµα
αντισυνταγµατικότητας στο να επιβάλλεται φόρος 22% σε έναν πολίτη επειδή δεν… καταναλώνει το 30%
του εισοδήµατός του. Σε κάθε περίπτωση, επειδή η έκδοση δικαστικών αποφάσεων απαιτεί χρόνο οι
πολίτες εκτιµάται ότι θα ξεκινήσουν να προσαρµόζονται στα νέα δεδοµένα µε την αλλαγή της χρονιάς.
Επίσης, το υπουργείο Οικονοµικών θα επιχειρήσει να εφαρµόσει και την πολιτική του… καρότου και όχι
µόνο του µαστίγιου (δηλαδή της επιβολής προστίµου 22%). Στις αρχές του 2020 θα ανακοινωθούν οι
αλλαγές στο πλαίσιο της φορολοταρίας η οποία θα επιδιωχθεί να γίνει πολύ πιο ελκυστική µε την κλήρωση
αυτοκινήτων ή ακόµη και ακινήτων. Έχει προταθεί µέχρι και το ενδεχόµενο να µπαίνουν στη φορολοταρία
αυτοκίνητα ή ακόµη και ακίνητα που έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δηµοσίου από κατασχέσεις και
πλειστηριασµούς.

Μέσα στο 2020 θα ενεργοποιηθούν και άλλα µέτρα που αποσκοπούν στον περιορισµό της φοροδιαφυγής.
Για κάποια εξ αυτών έχει προβλεφθεί ότι µπορεί να αποφέρουν πρόσθετα έσοδα. Για παράδειγµα, η
υποχρέωση των πλατφορµών βραχυχρόνιας µίσθωσης να τροφοδοτούν τις φορολογικές αρχές µε στοιχεία
για τις συναλλαγές (και τα έσοδα) των πελατών τους, έχει προϋπολογιστεί ότι µπορεί να αποφέρει
πρόσθετα φορολογικά έσοδα της τάξεως των 60 εκατ. ευρώ. Ο συγκεκριµένος στόχος είναι πολύ πιθανό
ότι θα επιτευχθεί καθώς τα έσοδα από τις βραχυχρόνιες µισθώσεις εµφανίζουν συνεχώς ανοδικές τάσεις.
Από την άλλη, µέτρα όπως η ηλεκτρονική τήρηση των βιβλίων -οι νοµοθετικές διατάξεις ψηφίστηκαν και
πλέον µπαίνουµε σε φάση υλοποίησης του µέτρου- είναι πολύ πιθανό ότι θα οδηγήσει σε αύξηση των
δηλωθέντων εσόδων, ειδικά από τη στιγµή που θα ενεργοποιηθεί και η ηλεκτρονική έκδοση των
τιµολογίων.

Οι συνταξιοδοτικές δαπάνες

Ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες αβεβαιότητας για την εκτέλεση του προϋπολογισµού του
2020 είναι η εξέλιξη των συνταξιοδοτικών δαπανών. Είναι πολλές οι εκκρεµότητες που θα πρέπει να
κλείσουν µέσα στην επόµενη χρονιά. Πρώτον, θα πρέπει να καταβληθούν οι αναδροµικές διεκδικήσεις των
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συνταξιούχων για τις αντισυνταγµατικές περικοπές στις επικουρικές συντάξεις οι οποίες έφτασαν σε
ποσοστό ακόµη και στο 50%. Αυτές οι διεκδικήσεις θα κοστίσουν δηµοσιονοµικά τουλάχιστον 300 εκατ.
ευρώ (σ.σ.: αφορούν όσους έχουν άθροισµα κύριας και επικουρικής σύνταξης άνω των 1.300 ευρώ) και
στον προϋπολογισµό δεν έχει εγγραφεί κανένα σχετικό κονδύλι. Επίσης, µέσα στο 2020 αναµένεται να
κριθεί οριστικά από το Συµβούλιο της Επικρατείας το θέµα και των υπόλοιπων περικοπών που κρίθηκαν
αντισυνταγµατικές.

Μεταξύ αυτών, η κατάργηση της 13ης και της 14ης σύνταξης, αλλά και οι περικοπές που έγιναν στις
συντάξεις πριν από την εφαρµογή του νόµου Κατρούγκαλου. Το µεγάλο ερώτηµα που ουσιαστικά θα πρέπει
να απαντηθεί είναι αν οι συνταξιούχοι θα πρέπει να εισπράξουν αναδροµικά τις διεκδικήσεις τους µόνο
για το χρονικό διάστηµα από τον Ιούνιο του 2015 µέχρι και τον Μάιο του 2016 (σ.σ.: είναι το διάστηµα που
µεσολαβεί από την έκδοση της πρώτης σχετικής απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας µέχρι και την
πρώτη εφαρµογή του νόµου Κατρούγκαλου) ή αν οι διεκδικήσεις θα επεκταθούν για όλη την περίοδο µέχρι
και τον Δεκέµβριο του 2018 (σ.σ.: καθώς από 1/1/2019 έγινε ο επανυπολογισµός των συντάξεων). Στην
πρώτη περίπτωση, τα αναδροµικά θα είναι της τάξεως των 2,5 δισ. ευρώ και στη δεύτερη περίπτωση το
ποσό θα εκτοξευτεί σε πάνω από 8-9 δισ. ευρώ µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εκτέλεση των
προϋπολογισµών όλων των επόµενων ετών.

Για την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών που θα προκύψουν µέσα στο 2020 προκειµένου να καλυφθούν οι
ανάγκες του υπουργείου Εργασίας, ο προϋπολογισµός έχει ενσωµατώσει ένα κονδύλι της τάξεως των 900
εκατ. ευρώ. Υποτίθεται ότι είναι το ίδιο ποσό που χρησιµοποιήθηκε και το 2019 για τη λεγόµενη 13η
σύνταξη. Η κυβέρνηση διατήρησε αυτή τη δαπάνη και για το 2020, ωστόσο δεν έχει ανακοινώσει µε ποιο
τρόπο θα µοιραστεί αυτό το ποσό. Έτσι, είναι πολύ πιθανό το κονδύλι να αξιοποιηθεί για την επίτευξη µιας
σειράς στόχων:

1. Να δοθούν τα αναδροµικά που θα προκύψουν από την κατάργηση των παράνοµων περικοπών στις
επικουρικές συντάξεις, αλλά και να χρηµατοδοτηθούν οι αυξήσεις που θα πρέπει να γίνουν από εδώ και
στο εξής.

2. Να χρηµατοδοτηθεί µια µόνιµη οικονοµική ενίσχυση τύπου ΕΚΑΣ ώστε να ενισχυθούν οι
χαµηλοσυνταξιούχοι και ταυτόχρονα η σηµερινή κυβέρνηση να εµφανιστεί ότι επαναφέρει ένα επίδοµα το
οποίο κατήργησε η προηγούµενη κυβέρνηση.

3. Να καλυφθεί ένα πρώτο κοµµάτι από τα αναδροµικά που θα πρέπει να εισπράξουν οι συνταξιούχοι για
τις όποιες περικοπές κριθούν οριστικά ως αντισυνταγµατικές. Το να καλυφθούν όλες οι διεκδικήσεις µέσα
στο 2019 είναι αδύνατον καθώς η κυβέρνηση, ό,τι και αν αποφασίσει το ΣτΕ, θα «σπάσει» τα ποσά που θα
πρέπει να καταβάλει σε πολλές ετήσιες δόσεις.

Στη Ν. Υόρκη ο ΥΠΟΙΚ

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέο Υόρκη, µε τίτλο «21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», θα συµµετάσχει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων
επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest,
Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α). Επίσης, θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ.
Ελπιδοφόρο, ενώ αύριο ο κ. Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).

Καταβολή κοινωνικού µερίσµατος ακόµα και πριν από τα Χριστούγεννα

Μέχρι το τέλος του µήνα θα έχει πιστωθεί στους λογαριασµούς όλων των δικαιούχων νοικοκυριών το ποσό
των 700 ευρώ του κοινωνικού µερίσµατος, ενώ γίνεται προσπάθεια η καταβολή του να ξεκινήσει ακόµη και
πριν από τα Χριστούγεννα.

Σύµφωνα µε τον σχεδιασµό του υπουργείου Οικονοµικών, η πλατφόρµα της ΗΔΙΚΑ για την υποβολή των
αιτήσεων αναµένεται να ανοίξει στις 17 Δεκεµβρίου µε στόχο να κλείσει στις 26 του µήνα προκειµένου να
πιστωθούν στη συνέχεια οι λογαριασµοί των δικαιούχων µε το µέρισµα πριν την 31η Δεκεµβρίου. Στο
υπουργείο Οικονοµικών δεν αποκλείουν η καταβολή του µερίσµατος να ξεκινήσει ακόµη και πριν τα
Χριστούγεννα για ορισµένες κατηγορίες δικαιούχων όπως οι µακροχρόνια άνεργοι.

Η ηλεκτρονική πλατφόρµα της ΗΔΙΚΑ είναι η ίδια µε αυτήν µέσω της οποίας υποβλήθηκαν οι αιτήσεις και
για το περσινό κοινωνικό µέρισµα. Από το υπουργείο Οικονοµικών διευκρινίζουν ότι ο ΟΑΕΔ διαθέτει τα
στοιχεία για τους µακροχρόνια ανέργους, τα οποία σε συνδυασµό µε τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για τον ΑΦΜ
και τα εισοδήµατα, δείχνουν ποιοι είναι οι δικαιούχοι του µερίσµατος των 700 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για
τα στοιχεία για τις πολύτεκνες οικογένειες και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Αυτό το οποίο πρέπει να
δηλωθεί από τους δικαιούχους µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας είναι κυρίως το IBAN του τραπεζικού
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δηλωθεί από τους δικαιούχους µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας είναι κυρίως το IBAN του τραπεζικού
λογαριασµού τους προκειµένου να γίνει η καταβολή του ποσού.

Οι τέσσερις κατηγορίες νοικοκυριών µε 953.000 µέλη που θα λάβουν την έκτακτη οικονοµική ενίσχυση των
700 ευρώ είναι οι εξής:

1 Οικογένειες µε 4 ή περισσότερα παιδιά και φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα, µε βάση τις δηλώσεις
έτους 2019, έως 20.000 ευρώ. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 19.140 νοικοκυριά.

2 Οικογένειες που τουλάχιστον ο ένας γονέας είναι µακροχρόνια άνεργος, δηλαδή άνω των 12 µηνών, µε
τουλάχιστον ένα εξαρτώµενο τέκνο, και µε φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα έως 15.000 ευρώ.
Λαµβάνονται υπόψη και µονογονεϊκές οικογένειες, ενώ ο αριθµός των νοικοκυριών ανέρχεται σε 163.778.

3 Οικογένειες που και οι δύο γονείς είναι βραχυχρόνια άνεργοι, κάτω δηλαδή των 12 µηνών, µε
τουλάχιστον ένα εξαρτώµενο τέκνο, και φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα έως 15.000 ευρώ. Και στην
περίπτωση αυτή λαµβάνονται υπόψη µονογονεϊκές οικογένειες µε τον αριθµό των νοικοκυριών που θα
ωφεληθούν να υπολογίζονται σε 40.927.

4 Οικογένειες µε εξαρτώµενα τέκνα ΑΜΕΑ, δικαιούχοι του σχετικού επιδόµατος, έως 24 ετών. Στην
κατηγορία αυτή ανήκουν 25.632 νοικοκυριά.

Για να λάβουν τα νοικοκυριά την έκτακτη ενίσχυση θα πρέπει επιπλέον να πληρούν τα εξής κριτήρια:

* Τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς του νοικοκυριού θα πρέπει να διαµένει, νόµιµα και µόνιµα, στην
ελληνική επικράτεια τα τελευταία 10 έτη, όπως προκύπτει από την υποβολή φορολογίας εισοδήµατος κατά
την τελευταία δεκαετία.

* Και οι δύο γονείς του νοικοκυριού θα πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

* Το άθροισµα των καταθέσεων όλων των µελών του νοικοκυριού, σε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα της
χώρας ή του εξωτερικού, καθώς και η τρέχουσα αξία µετοχών και οµολογιών, να µην υπερβαίνει τις
20.000 ευρώ.
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Επενδυτικό κάλεσµα Χρ. Σταϊκούρα σε Αµερικανούς επενδυτές
Το µήνυµα ότι η Ελλάδα µετά από µια δύσκολη δεκαετή κρίση επιστρέφει στην κανονικότητα θα στείλει
σήµερα από τη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, στο πλαίσιο του συνεδρίου της
Capital Link.

Ο υπουργός Οικονοµικών αναµένεται να τονίσει πως η εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία της Ελλάδος
αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται και η αισιοδοξία επιστρέφει στη χώρα, ενώ αναµένεται
να κάνει και ένα σύντοµο απολογισµό των τελευταίων πέντε µηνών, διάστηµα κατά το οποίο η κυβέρνηση
πέτυχε τους δηµοσιονοµικούς στόχους, µείωσε τον φόρο ακίνητης περιουσίας, εξάλειψε τα capital controle,
θεσµοθέτησε εργαλεία για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, επανεκκίνησε εµβληµατικά έργα
και ιδιωτικοποιήσεις, αποπλήρωσε το ακριβότερο µερίδιο των δανείων του ΔΝΤ ψήφισε έναν σηµαντικό
νόµο για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίµατος και µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα
επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει τηλεοπτικό µήνυµα στο συνέδριο της Capital Link.,
ενώ από πλευράς κυβερνήσεως θα συµµετάσχουν σε αυτό ο υπουργός Ανάπτυξης Α. Γεωργιάδης, ο
υπουργός Τουρισµού Χ. Θεοχάρης, ο υπουργός Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γ. Τσακίρης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γ. Θωµάς και ο υφυπουργός Οικονοµικών Γ.
Ζαββός. Επίσης θα συµµετάσχουν και ο Γ. Πιτσιλής, Διοικητής ΑΑΔΕ, και ο Δ. Τσάκωνας επικεφαλής του
ΟΔΔΗΧ.

Σύµφωνα µε το cnn.gr, στην Ν. Υόρκη θα βρίσκονται και κορυφαία στελέχη των συστηµικών τραπεζών,
ήτοι από την Alpha Bank οι Β. Ψάλτης, από τη Eurobank ο Γ. Ζανιάς, από την Εθνική ο Π. Μυλωνάς και από
την Πειραιώς ο Χρ. Μεγάλου.

Στο επίσηµο δείπνο του συνεδρίου της Capital Link µιλήσει ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπουρ Ρος,
ενώ θα τιµηθεί για την επενδυτική δραστηριότητά του στην Ελλάδα ο Τζον Πόλσον.
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Νέα διόρθωση – κατοχύρωση κερδών στο Χρηµατιστήριο
Του Απόστολου Σκουµπούρη

Πτωτικά για 5η συνεδρίαση στις έξι τελευταίες κινείται το ελληνικό χρηµατιστήριο πιστοποιώντας ότι
βρίσκεται σε φάση διόρθωσης – κατοχύρωσης κερδών, αλλά και σε συγκυρία επανεξέτασης
προτεραιοτήτων και «ζυγίσµατος» δυνάµεων, ύστερα από το µεγάλο ράλι του πρώτου 11µήνου που
οδήγησε το Χ.Α. στην κορυφή των κερδών παγκοσµίως.

Οι επενδυτές κατά τη διάρκεια των πρώτων συνεδριάσεων του Δεκέµβρη «κλειδώνουν» µέρος της
κερδισµένης ρευστότητας τόσο στις τράπεζες όσο και στις µη τραπεζικές µετοχές του Large Cap, µε τις
συναλλαγές να είναι σηµαντικά µειωµένες έναντι των στάνταρ προηγούµενων µηνών.

Η αγορά δεν µπόρεσε να «δέσει» την ευρύτερη περιοχή των 900 µονάδων που έκλεισε την τελευταία ηµέρα
του Νοέµβρη και του 11µήνου, καθώς η απουσία των ισχυρών ξένων χαρτοφυλακίων έκτοτε, δηµιούργησε
«κενό» και αρρυθµίες στο σύστηµα, που εύκολα κρέµασε χαµηλότερα.

Σε κάθε περίπτωση η πτώση – διόρθωση είναι εντός πλαισίου και σε καµιά περίπτωση δεν διαταράσσει το
ευρύτερο κλίµα και momentum που υπάρχει στην ελληνική αγορά όλους τους τελευταίους µήνες. Άλλωστε,
στις πτωτικές συνεδριάσεις οι συναλλαγές µειώνονται, στοιχείο που δείχνει ότι δεν υπάρχει διάθεση να
«σηκωθούν» κεφάλαια από την αγορά, απλώς η πτώση έρχεται λόγω απουσίας νέων αγοραστικών
κινήσεων.

Τα ξένα χαρτοφυλάκια έκλεισαν στη λήξη του 11µήνου τα βιβλία τους, κάτι που είχε επίπτωση στο Χ.Α. το
οποίο έγινε ακόµη πιο ρηχό, µε τις µέσες συναλλαγές την περασµένη εβδοµάδα να πέφτουν στα 58 εκατ.
ευρώ, έναντι 86,9 εκατ. ευρώ που ήταν ο µέσος τζίρος της τελευταίας εβδοµάδας του Νοέµβρη.
Παράλληλα, δεν πρέπει να ξεχνάµε πως αυτή την περίοδο «τρέχουν» κάποιες αυξήσεις κεφαλαίου (Lamda
Development, Briq Properties), ενώ είχαµε και το µεγάλο οµόλογο της Ελλάκτωρ.

Θυµίζουµε πως την περασµένη εβδοµάδα, ο Γ.Δ. υποχώρησε σε ποσοστό 3,15%, ο FTSE 25 έχασε 3,50% και
ο τραπεζικός δείκτης -6,57%.

Σήµερα ο Γενικός Δείκτης έχει κατέλθει στις 864 µονάδες µε πτώση 1,01%, ενώ η αξία συναλλαγών
διαµορφώνεται στα 22 εκατ. ευρώ, κινούµενη σε ελαφρώς καλύτερο τέµπο έναντι της περασµένης
Παρασκευής.

Όπως επαναλαµβάνει ο υπεύθυνος ανάλυσης της Λέων Δεπόλας ΑΧΕΠΕΥ Νικόλαος Καυκάς,
«υπενθυµίζουµε ότι η περιοχή των 865-855 µονάδων αποτελεί το πρώτο σηµαντικό επίπεδο στήριξης.
Παράλληλα, δεν παρατηρείται ουσιαστική διαφορά στην απόδοση του 10ετούς οµολόγου της χώρας, η
οποία συνεχίζει να λειτουργεί υποστηρικτικά στις αποτιµήσεις».

Μένει να δούµε λοιπόν αν η διόρθωση του ελληνικού χρηµατιστηρίου θα βρει άµυνες και αναχώµατα στην
περιοχή των 860 – 855 µονάδων, επίπεδα που σε κάθε περίπτωση θεωρούνται συµβατά, ώστε να µην
υπάρξει διατάραξη της βραχυπρόθεσµης τεχνικής εικόνας και να µη διαταραχθεί περαιτέρω η ψυχολογία
της αγοράς.

Σηµαντικές εξελίξεις αυτή την εβδοµάδα

Κατά τα λοιπά, η τρέχουσα εβδοµάδα έχει σηµαντικές εξελίξεις που αφορούν τις τράπεζες αλλά και εν
γένει το ευρύτερο επενδυτικό κλίµα. Κατ’ αρχήν, σήµερα και αύριο, 9 και 10 Δεκεµβρίου πραγµατοποιείται
το 21ο συνέδριο της Capital Link στην Νέα Υόρκη, που ειδικά φέτος αναµένεται µε µεγάλο ενδιαφέρον.

Άλλωστε, ο τίτλος του συνεδρίου «Η Ελλάδα επέστρεψε» οριοθετεί ακριβώς το κλίµα που θέλουν να
περάσουν οι διοργανωτές! Η Ελλάδα είναι σε µια άλλη φάση συγκριτικά µε όλα τα προηγούµενα χρόνια,
έχει µια διαφορετική – φιλική προς τις επενδύσεις – κυβέρνηση, ενώ η οικονοµία ανακάµπτει.

Πλην του συνεδρίου στη Ν. Υόρκη, σήµερα 9 Δεκεµβρίου 2019 είναι η καταληκτική ηµεροµηνία για την
υποβολή µη δεσµευτικών προσφορών για την Praxia Bank µε την πιθανότητα να εµφανιστεί κάποιο ξένο
fund να έχει αυξηθεί.

Την Τετάρτη 11 Δεκεµβρίου αναµένεται η ΕΚΤ να γνωστοποιήσει την γνώµη της για το σχέδιο Ηρακλής που
αφορά την συλλογική αντιµετώπιση των προβληµατικών ανοιγµάτων των ελληνικών τραπεζών µε παροχή
εγγυήσεων από το ελληνικό δηµόσιο, όπου εκτιµάται ότι θα είναι θετική.

Στις 13 ή 14 Δεκέµβρη αναµένεται να κατατεθεί στην Βουλή ο νέος νόµος APS (Σχέδιο Ηρακλής) για τα
προβληµατικά δάνεια των τραπεζών. Επίσης, αυτή την εβδοµάδα ή το αργότερο στις 18 - 20 Δεκεµβρίου
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προβληµατικά δάνεια των τραπεζών. Επίσης, αυτή την εβδοµάδα ή το αργότερο στις 18 - 20 Δεκεµβρίου
θα οριστικοποιηθεί το deal µεταξύ Eurobank και Fortress – dovalue για τα 24 δισ. NPEs.

Επίσης, στις 11 Δεκεµβρίου έχουµε την απόφαση της FED για τα επιτόκια, ενώ την Πέµπτη 12/12 έχουµε τις
Βρετανικές εκλογές. Τέλος, η 15η Δεκεµβρίου έχει οριστεί ως ηµεροµηνία ανακοίνωσης της επιβολής
δασµών στην Κίνα από τις ΗΠΑ, κάτι που αναµένεται να κυριαρχήσει στην ατζέντα αυτό το 5ήµερο.

 

https://www.liberal.gr/market/nea-diorthosi-katochurosi-kerdon-sto-chrimatistirio/277463


http://www.lamiakos-typos.gr/

 Publication date: 09/12/2019 12:34

 Alexa ranking (Greece): 4452

 http://www.lamiakos-typos.gr/ellada-eidiseis/o-hr-staikoyras-sto-etisio-ependytiko-...

Ο Χρ. Σταϊκούρας στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα
Υόρκη

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο "21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum", συµµετέχει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.). Το απόγευµα θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο
Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Αύριο Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, ο κ. Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της
Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).

 

ΠΗΓΗ ΑΠΕ
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Στη Ν. Υόρκη «χτυπά» η… καρδιά των ελληνικών τραπεζών
Άλλωστε, ο τίτλος του συνεδρίου «Η Ελλάδα επέστρεψε» οριοθετεί ακριβώς το κλίµα που θέλουν να
περάσουν οι διοργανωτές! Η Ελλάδα είναι σε µια άλλη φάση συγκριτικά µε όλα τα προηγούµενα χρόνια,
έχει µια διαφορετική – φιλική προς τις επενδύσεις – κυβέρνηση, ενώ η οικονοµία ανακάµπτει.

Ειδικά φέτος η συµµετοχή των τραπεζιτών και των στελεχών είναι εξαιρετικά µεγάλη που και αυτό δείχνει
πολλά µε τη σειρά του. Το συνέδριο γίνεται στο Metropolitan Club της αµερικανικής µητρόπολης, λίγα µέτρα
από την 5TH Avenue, ενώ το παρόν θα δώσουν στελέχη της κυβέρνησης, τραπεζίτες και επιχειρηµατίες.

Η συγκυρία είναι κρίσιµη για τον τραπεζικό κλάδο, καθώς το συνέδριο συµπίπτει µε την ψήφιση του
νοµοσχεδίου για τον «Ηρακλή» που σηµατοδοτεί την απαρχή µιας νέας εποχής για τους εγχώριους
οµίλους. Στο ειδικό concept για τα κόκκινα δάνεια, θα δώσουν το παρών εκπρόσωποι των Fortress και
Pimco που διεκδικούν τα NPEs της Eurobank αλλά και της Intrum που διαχειρίζεται πλέον τα προβληµατικά
δάνεια της Πειραιώς.

Φέτος λοιπόν έχουν καλλιεργηθεί µεγαλύτερες προσδοκίες από όλα τα προηγούµενα έτη της κρίσης για το
τελικό αποτέλεσµα που θα έχει το συνέδριο της Capital Link, οπότε µένει να δούµε αν θα επιβεβαιωθεί η
γενικότερη αισιοδοξία. Φυσικά, εξυπακούεται πως τα αποτελέσµατα κάθε παρόµοιου road show και κάθε
τέτοιου συνεδρίου ποτέ δεν είµαι άµεσα «µετρήσιµα».

Στη Νέα Υόρκη εκτός από τους επικεφαλής των τραπεζών και των υπολοίπων στελεχών κορυφής, θα
απευθύνει χαιρετισµό µέσω webcast και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ κεντρικοί οµιλητές
είναι ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις
Γεωργιάδης.

Ο κ. Σταϊκούρας θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών όπως οι
PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point, ενώ την
Τρίτη θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Νέες πιέσεις στο ΧΑ -1,01% στις 863 µον. – Συνεχίζεται η κατοχύρωση κερδών,
ορατές οι 850-825 µον. – Προσοχή λιγότερα κέρδη το 2020

Η αγορά εµφανίζει σηµάδια κόπωσης ενώ οι 900 µονάδες αποτελούν αισιόδοξο σενάριο για το κλείσιµο
έτους… χωρίς νέους καταλύτες
(upd06) Πτωτικά  κινείται η χρηµατιστηριακή αγορά  στις 864 µονάδες µε τις 865 µονάδες να
αποτελούν το κρίσιµο τεχνικό σηµείο στήριξης καθώς καθοδική διάσπαση του θα  οδηγήσει
την αγορά  στις 850 µε 825 µονάδες.
Στο επίκεντρο σήµερα  βρίσκονται οι πιέσεις στις τράπεζες που συνεχίζονται µε χαµηλές
όµως συναλλαγές ενώ αρνητικά  επιδρούν οι απώλειες στο σύνολο σχεδόν των µη
τραπεζικών µετοχών του FTSE 25, όπως ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ -3%, Μυτιληναίος -2%, ΔΕΗ -2%.... 
Η κατοχύρωση κερδών λόγω τέλους 2019 µετά  από σηµαντικά  κέρδη είναι το βασικό
χαρακτηριστικό της εγχώριας χρηµατιστηριακής αγοράς µε τις 900 µονάδες να  αποτελούν
το µέγιστο για  το τέλος του 2019.
Ωστόσο επισηµαίνουµε ότι το 2020 ο πήχης των κερδών για  το ελληνικό χρηµατιστήριο θα
πρέπει να  υποχωρήσει, το 2020 θα  βγουν λιγότερα  κέρδη από ότι το 2019. 
Το ενδιαφέρον εστιάζεται σε µια σειρά από γεγονότα που λαµβάνουν µέρος τον τελευταίο µήνα του
έτους, όπως την απόφαση της FED για τα επιτόκια (11/12), τις εκλογές στη Μεγάλη Βρετανία (12/12), τις
εξελίξεις στον εµπορικό πόλεµο ΗΠΑ-Κίνας - µε την 15η Δεκεµβρίου να έχει οριστεί ως ηµεροµηνία
ανακοίνωσης της επιβολής δασµών στην Κίνα από τις ΗΠΑ – αλλά και την έγκριση 11/12 από την ΕΚΤ του
σχεδίου Ηρακλής
Από την άλλη συνεχίζεται η αβεβαιότητα αναφορικά µε την κλιµάκωση της έντασης µε την Τουρκία η
οποία εµµένει στις επεκτατικές διαθέσεις της, ενώ η Αθήνα στρέφει την προσοχή στην επικείµενη Σύνοδο
Κορυφής στις 12/12/2019,  προκειµένου να καταγγείλει την τουρκική προκλητικότητα.
Σήµερα 9/12 και αύριο 10/12 πραγµατοποιείται το συνέδριο της Capital Link στην Νέα Υόρκη όπου ο
υπουργός Οικονοµικών Χ. Σταϊκούρας  θα προσπαθήσει να προσελκύσει επενδυτές µε βασικό µήνυµα
«Greece is Back» 
Οι τοµείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων είναι ο τραπεζικός, ο
τουριστικός, ο ενεργειακός, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, οι υποδοµές και η αγορά ακινήτων …
Ειδικότερα, στις τράπεζες καταγράφονται πιέσεις,  µε την Εθνική -1%, Πειραιώς -1,8%, Εθνική -1,5%,
Eurobank -1,40% και Alpha Bank -1,10%
Θετικές προοπτικές για τον ελληνικό τραπεζικό τοµέα διατηρεί ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings  καθώς 
προσδοκά ότι τα πιστωτικά προφίλ των τραπεζών, αν και ακόµη πολύ αδύναµα θα συνεχίσουν να
βελτιώνονται.
Από την άλλη, όπως προβλέπει καλά ενηµερωµένη πηγή προσκείµενη στους οίκους αξιολόγησης, η
αναβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος για το 2020 θα είναι µόνο µια βαθµίδα δηλαδή
στην κλίµακα ΒΒ από ΒΒ-
Στις 11 Δεκεµβρίου αναµένεται η ΕΚΤ να γνωστοποιήσει την γνώµη της για το σχέδιο Ηρακλής όπου
αναµένεται να είναι θετική ενώ στις 13 ή 14 θα κατατεθεί στην Βουλή το προσχέδιο νόµου. 
Εν τω µεταξύ, η διοίκηση της Eurobank θα αναµένει την ψήφιση του ή την τελική του µορφή ώστε να
κλείσει η συµφωνία µε την Fortress – dovalue για τα 24 δισεκ. NPEs η οποία εκτιµάται ότι θα κλείσει το
αργότερο στις 18 µε 20 Δεκεµβρίου.
Στην αγορά  οµολόγων, καταγράφεται βελτίωση µε το 10ετές οµόλογο στο 1,47% ενώ το
ιταλικό 10ετές βρίσκεται στο 1,34%. 
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στις 152 µονάδες βάσης ενώ το CDS της Αργεντινής
βρίσκεται στις 6794 µονάδες βάσης από 7138 µονάδες βάσης 

Η πορεία  της ελληνικής χρηµατιστηριακής αγοράς στην σηµερινή συνεδρίαση

Με ήπιες πτωτικές τάσεις ξεκίνησε η χρηµατιστηριακή αγορά µε τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,21% και τον
Γενικό Δείκτη -0,12%.
Περί τις 11:30 µε πιέσεις στις τράπεζες αλλά και στο σύνολο σχεδόν των µη τραπεζικών blue chips ο
Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαµηλό της ηµέρας -1,44% και ο Γενικός δείκτης µε απώλειες -0,89%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηµατιστήριο κινείται µε πτώση -1,04% στις 864 µονάδες
έχοντας υψηλό στις 873,37 µονάδες και χαµηλό στις 863,35 µονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαµηλά επίπεδα και είναι µοιρασµένος στις τράπεζες και στα µη
τραπεζικά blue chips.  
Αναλυτικότερα , η αξία  συναλλαγών διαµορφώνεται στα  20 εκατ. ευρώ, εξ αυτών το 2,45
εκατ. ευρώ σε πακέτα  ΟΠΑΠ, ο όγκος 8 εκατ. τεµάχια  εκ των οποίων τα  5 εκατ. να
διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυµφωνηµένες συναλλαγές αξίας 2,45 εκατ. ευρώ και όγκου 225 χιλ. τεµαχίων διακίνησε ο ΟΠΑΠ 
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Tα  τεχνικά  σηµεία

Ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 866 µονάδες έχοντας διασπάσει την πρώτη στήριξη των 870 µονάδων και
ακολουθούν οι 860-850 µονάδες και οι 825 µονάδες..
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 890 µονάδες και ακολουθούν οι 900-910 µονάδες και οι 940 µονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης κινείται στις 832 µονάδες, έχοντας διασπάσει την πρώτη στήριξη των 845 µονάδων
και ακολουθούν οι 820 -810 µονάδες.
 Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 880 µονάδες και ακολουθούν οι 910, οι  925 και οι 950 µονάδες

Τραπεζικά  νέα

Στα roadshows που πραγµατοποιήθηκαν στην Ευρώπη οι τράπεζες έκαναν λόγο για ζηµία η οποία θα
κινηθεί περί το 15% επί του χαρτοφυλακίου των NPEs που θα τιτλοποιηθούν και που θα βαίνει προς το 20%
όσο µαζικότερες θα είναι οι τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων ενώ επισήµαναν πως κοµµάτι αυτής της
ζηµιάς θα αντισταθµιστεί µερικώς από τις εγγυήσεις σε ότι αφορά το σχέδιο Ηρακλής.
Το ΥΠΟΙΚ διαβεβαίωσε τις τράπεζες πως δεν υπάρχει καµία περίπτωση να δοθεί εγγύηση επί της εγγύησης
και πως τα 12 δισ. ευρώ εγγυήσεις που θα εκδώσει το Δηµόσιο δεν πρόκειται να υποστηριχθούν περαιτέρω
Ας σηµειωθεί πως 12 δισ. ευρώ NPEs πρόκειται να τιτλοποιήσει  η Alpha Bank που γι' αυτήν το ποσοστό
(σ.σ. ζηµίας)  υπολογίζεται στο 17% ,  ενώ 7,5 δισ. ευρώ τιτλοποιεί η Eurobank. 
Επίσης, η Εθνική που δεν έχει επίσηµα ανακοινώσει, µίλησε στα πρόσφατα συνέδρια  για 5-6 δισ. ευρώ 
ΝPEs που θα τιτλοποιήσει ενόψει του Ηρακλή ενώ η Τράπεζα Πειραιώς έχει µιλήσει για 3 δισ. ευρώ µε
προοπτική επιτάχυνσης .
Η προοπτική αυτή που αναµένεται να ξεδιπλωθεί το καινούριο έτος, ενδέχεται να οδηγήσει κόκκινα
δάνεια στο APS ύψους περίπου 6 δισ. ευρώ. 
 Με βάση τα παραπάνω  οι ζηµιές που θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αποτελέσµατα των τραπεζών πριν
την αντιστάθµιση των εγγυήσεων θα πλησιάσουν τα 5 δισ. ευρώ εφόσον οι τράπεζες προωθήσουν στο
Ηρακλή το maximum  ποσό κόκκινων δανείων  που προτίθενται τελικώς να τιτλοποιήσουν.
 Σε ότι αφορά τους servicers η απόκλισή τους δεν θα µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 30% το οποίο
σταδιακά θα υποχωρεί στο 20%

Η επικαιρότητα

Συνεχίζουν την διπλωµατική αντεπίθεση Μέγαρο Μαξίµου και υπουργείο Εξωτερικών προκειµένου να
ακυρωθεί η συµφωνία Τουρκίας - Λιβύης και προς αυτή την κατεύθυνση εντείνουν τις πρωτοβουλίες τους
αναφορικά µε τα δύο µέτωπα που κρατά ανοιχτά η Τουρκία, δηλαδή την οριοθέτηση των θαλάσσιων
ζωνών και τις µεταναστευτικής ροές.
Αύριο Τρίτη 10/12 θα συγκληθεί το Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής προκειµένου να ενηµερωθούν τα
πολιτικά κόµµατα για τις ενέργειες της κυβέρνησης ενώ σήµερα Δευτέρα 9/12, στις Βρυξέλλες, ο Νίκος
Δένδιας, θα θέσει το θέµα της συµφωνίας Τουρκίας - Λιβύης στους Ευρωπαίους οµολόγους του καθώς
συνεδριάζει το Συµβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ηµερήσια διάταξη
αναµένεται να βρεθούν οι πρόσφατες εξελίξεις στη Λιβύη και ειδικότερα, η υπογραφή του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ Λιβύης και Τουρκίας..
Την θέση ότι είναι εφικτό να υπάρξει άµεσα µια ικανοποιητική εµπορική συµφωνία µε τις ΗΠΑ διατύπωσε ο
αναπληρωτής υπουργός Εµπορίου της Κίνας, Ren Hongbin.
Όπως είπε, το Πεκίνο εκτιµά ότι οι δύο πλευρές µπορούν να καταλήξουν σε µια συµφωνία που να
ικανοποιεί και τους δύο.
Σηµειώνεται πως ΗΠΑ και Κίνα διαπραγµατεύονται σε µια προσπάθεια να καταλήξουν σε µια πρώτης
φάσης συµφωνία έτσι ώστε να αποκλιµακωθεί η ένταση στις εµπορικές τους σχέσεις.
Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο αν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη µιας τέτοιας συµφωνίας και ενώ στις 15
Δεκεµβρίου πρόκειται να επιβληθούν οι νέες κυρώσεις κατά των κινέζικων εισαγωγών στις ΗΠΑ.
Προς άνετη εκλογική νίκη οδεύουν οι Συντηρητικοί του Boris Johnson ενόψει των εκλογών της 12ης
Δεκεµβρίου καθώς οι τελευταίες δηµοσκοπήσεις θέλουν τους Τόρις να διευρύνουν το προβάδισµα τους
έναντι των Εργατικών.
Συγκεκριµένα, και σύµφωνα µε τη δηµοσκόπηση του ινστιτούτου Survation για λογαριασµό της τηλεοπτικής
εκποµπής Good Morning Britain του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού ITV, οι Συντηρητικοί συγκεντρώνουν το
45% στην πρόθεση ψήφους έναντι 31% των Εργατικών.
 
Ήπια  κέρδη στις ασιατικές αγορές

Με ήπια  κέρδη έκλεισαν σήµερα Δευτέρα (9/12) οι περισσότερες αγορές της Ασίας, δεχόµενες ώθηση από
την άνοδο που σηµειώθηκε την περασµένη εβδοµάδα στη Wall Street, στον απόηχο της ενίσχυσης της
αµερικανικής αγοράς εργασίας.
Παράλληλα, η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων της Κίνας δηµοσίευσε τα στοιχεία που αφορούν το εµπορικό
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ισοζύγιο της χώρας για τον Νοέµβριο του 2019, σύµφωνα µε τα οποία οι εξαγωγές της χώρας κατέγραψαν
πτώση της τάξεως του -1,1% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους, έναντι ετήσιας
πτώσης -0,9% τον Οκτώβριο, την ίδια στιγµή που οι αναλυτές προέβλεπαν ότι θα σηµειωθεί άνοδος της
τάξεως του +1%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε µε άνοδο +0,33%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε
στο +0,08% στις 2914,48 µονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,01% στις 26495 µονάδες 

Ήπιες πτωτικές τάσεις στα  ευρωπαϊκά  χρηµατιστήρια

Οριακές απώλειες καταγράφουν οι δείκτες στα κυριότερα χρηµατιστήρια της Ευρώπης, µε το ενδιαφέρον
να µονοπωλεί η εµπορική διαµάχη ΗΠΑ - Κίνας. 
Τη θέση ότι είναι εφικτό να υπάρξει άµεσα µια ικανοποιητική εµπορική συµφωνία µε τις ΗΠΑ διατύπωσε ο
αναπληρωτής υπουργός Εµπορίου της Κίνας, Ren Hongbin.
Εν τω µεταξύ, η νέα σηµαντική πτώση στις εξαγωγές της Κίνας τον Νοέµβριο, αντανακλά τις τις πιέσεις
που δέχεται ο µεταποιητικός κλάδος από τον εµπορικό πόλεµο της χώρας µε τις ΗΠΑ.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερµανία κινείται στο -0,11%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,25%, ο FTSE MIB στην Ιταλία
κινείται στο -0,14%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο  -0,04% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο µε απώλειες -0,11%
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται µε οριακή πτώση -0,05%.

Πιέσεις στις τράπεζες µε χαµηλές συναλλαγές   

Πιέσεις ασκούνται στις τραπεζικές µετοχές µε χαµηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την µεγαλύτερη πτώση καταγράφει η Πειραιώς και ακολουθούν οι υπόλοιπες.  
Ο κλάδος χρηµατιστηριακά προσέγγισε τις τιµές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές
αντιστάσεις.
Η Εθνική διαπραγµατεύεται στα 2,8430 ευρώ µε πτώση -1,28% µε όγκο 320 χιλ. τεµάχια και κεφαλαιοποίηση
2,60 δισεκ. ευρώ. 
Σηµειώνουµε ότι ιστορικό χαµηλό κλείσιµο της Εθνικής σηµειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008
ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ µετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαµηλό στο
0,0066 προ RS ή 0,099 µετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεµβρίου 2018 το ιστορικό χαµηλό κλείσιµο
προσαρµόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ 
Ας σηµειωθεί ότι το νέο χαµηλό ιστορικό κλείσιµο της Εθνικής πραγµατοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92
ευρώ µε ενδοσυνεδριακό χαµηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιµή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση µε τα 4,29 ευρώ της αύξησης
του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ µετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε µε τιµή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιµή 0,0010 ευρώ και
τέθηκε εκτός διαπραγµάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,7940 ευρώ µε πτώση -1,05% µε όγκο 990 χιλ. τεµάχια και κεφαλαιοποίηση 2,77
δισεκ. ευρώ.
Σηµειώνουµε ότι το ιστορικό χαµηλό κλείσιµο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232
ευρώ και σηµειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό
χαµηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 µετά reverse split
Ας σηµειωθεί ότι το νέο χαµηλό ιστορικό κλείσιµο της Alpha Bank πραγµατοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα
0,87 ευρώ και µε ενδοσυνεδριακό χαµηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιµή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιµή της ΑΜΚ
του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ µετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε µε πρώτη τιµή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ
όπου και σταµάτησε πλέον να διαπραγµατεύεται. 
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 2,93 ευρώ µε πτώση -1,88% µε όγκο 220χιλ. τεµάχια και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ.
ευρώ.
Σηµειώνουµε ότι ιστορικό χαµηλό της Πειραιώς σηµειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ
προ RS ή 0,081 ευρώ µετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαµηλό ήταν
0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ µετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαµηλό κλείσιµο
προσαρµόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σηµειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαµηλό κλείσιµο της Πειραιώς πραγµατοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57
ευρώ και µε ενδοσυνεδριακό χαµηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιµή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015
στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ µετά RS. 
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιµή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταµάτησε να
διαπραγµατεύεται και είχε τελευταία τιµή στα 0,0010 ευρώ. 
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,8620 ευρώ, µε πτώση -1,20% µε όγκο 771 χιλ. τεµάχια και κεφαλαιοποίηση 3,19
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δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαµηλό στην Eurobank σηµειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα
0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ µετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η µετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,32 ευρώ, µε πτώση  -0,15% και κεφαλαιοποίηση 589 εκατ.
ευρώ. 
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η µετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηµατιστήριο και
διαπραγµατεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,3935 ευρώ, µε πτώση -1,25% και όγκο 63 χιλ. τεµάχια και κεφαλαιοποίηση 182
εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαµηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ µετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ
και σηµειώθηκε στις 21 Δεκεµβρίου του 2017.
Η µετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος  στα 14,10 ευρώ, µε πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση 280 εκατ.
ευρώ.

Απώλειες στις µη τραπεζικές µετοχές του FTSE 25 µε χαµηλές συναλλαγές

Απώλειες καταγράφει η πλειονότητα των µη τραπεζικών µετοχών του FTSE 25 µε χαµηλή συναλλακτική
δραστηριότητα 
Την µεγαλύτερη πτώση καταγράφουν Μτιληναίος, ΔΕΗ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Viohalco 
Στον αντίποδα, οριακή άνοδο καταγράφουν ΟΤΕ, Coca Cola, Lamda 
H Coca Cola διαπραγµατεύεται στα 29,50 µε άνοδο +0,17% µε την κεφαλαιοποίηση στα 10,89 δισ. ευρώ και
βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηµατιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγµατεύεται στα 13,33 ευρώ, µε άνοδο +0,38% και αποτίµηση 6,40 δισ. ευρώ και βρίσκεται
στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων. 
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 3,2120 ευρώ µε πτώση -2,01% και αποτίµηση 745 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,12 ευρώ, µε πτώση -0,93% και κεφαλαιοποίηση 492 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 10,90 ευρώ µε πτώση -0,91% και αποτίµηση 3,51 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγµατεύεται στα 18,34 ευρώ, µε πτώση -0,36% και κεφαλαιοποίηση 1,51
δισ. ευρώ. 
Η µετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,22 ευρώ µε πτώση -1,08% και κεφαλαιοποίηση 2,51 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγµατεύεται στα 20,36 ευρώ µε άνοδο +0,10% και κεφαλαιοποίηση 2,26 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγµατεύεται στα 9,4050 ευρώ µε πτώση -2,29% και κεφαλαιοποίηση 1,34 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγµατεύεται στα 17,80 ευρώ µε πτώση -1,06% και κεφαλαιοποίηση 2,42 δισ. ευρώ.
Η µετοχή της Cenergy  διαπραγµατεύεται στα 1,2780 ευρώ, µε πτώση -0,16% και κεφαλαιοποίηση 243 εκατ.
ευρώ.
Η µετοχή του Fourlis στα 5,48 ευρώ, µε πτώση -0,90% και µε κεφαλαιοποίηση στα 284 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,08730 ευρώ, µε πτώση -0,80% και κεφαλαιοποίηση 82
εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα  ελληνικά  οµόλογα  µε το 10ετές 1,47%, µε την Ιταλία  1,34% 

Ανάκαµψη σηµειώνεται σήµερα στα ελληνικά οµόλογα τα οποία µετά το ξέφρενο και σε µεγάλο βαθµό
αδικαιολόγητο ράλι δέχθηκαν ορισµένες ελεγχόµενες πιέσεις ωστόσο ειδικά σήµερα έχουν επανακάµψει οι
αγοραστές. 
Καθ΄ όλο το ράλι στα οµόλογα των τελευταίων µηνών δεν είχε σηµειωθεί κατοχύρωση κερδών οπότε
λόγω του τέλους του 2019 οι επενδυτές πουλούσαν για να αποκοµίσουν τα κέρδη τους. 
Ωστόσο το πάρτι στα ελληνικά οµόλογα έχει τελειώσει. 
Σε γενικές γραµµές τα ελληνικά οµόλογα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 150 οµόλογα της
Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο… ωστόσο εσχάτως σηµειώνονται πωλήσεις. 
Το 10ετές ελληνικό οµόλογο διαπραγµατεύεται σήµερα στο 1,47% από 1,15% πρόσφατα  ενώ το Ιταλικό
10ετές οµόλογο στο 1,34%. 
Να σηµειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,547% µε το αµερικανικό 10ετές 1,82% παρ’ ότι αποτιµώνται σε
διαφορετικό νόµισµα δεν ακολουθούσαν βίους παράλληλους…. η Ελλάδα δανείζεται µε καλύτερους όρους
από τις ΗΠΑ εσχάτως.  
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 13 µονάδες βάσης. 
Έναντι της Πορτογαλίας το spread µε την Ελλάδα διαµορφώνεται στις 107 µονάδες βάσης. 

Η τρέχουσα  εικόνα  της ελληνικής αγοράς οµολόγων 

Το παλαιό 5ετές οµόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει µέση τιµή 110,66 µονάδες βάσης και µέση απόδοση
0,32% µε απόδοση αγοράς 0,34% και απόδοση πώλησης 0,30%. 
Θυµίζουµε ότι το παλαιό 5ετές οµόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές οµόλογο λήξης 30/1/2023 έχει µέση τιµή 109,65 µονάδες βάσης και απόδοση 0,40%.

https://www.bankingnews.gr/index.php?id=473413


http://www.bankingnews.gr/

 Publication date: 09/12/2019 12:18

 Alexa ranking (Greece): 361

 https://www.bankingnews.gr/index.php?id=473413

Το νέο 5ετές οµόλογο λήξης 2/4/2024 έχει µέση τιµή 112,17 µονάδες βάσης και απόδοση 0,61%
είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαµηλό σηµειώθηκε στις 7 Νοεµβρίου 2019 στο 0,38%. 
Το 7ετές οµόλογο λήξης 15/2/2025 έχει µέση τιµή 113,14 µονάδες βάσης και απόδοση 0,79% µε το
ιστορικό χαµηλό 0,52% στις 7 Νοεµβρίου 2019…
Το νέο 7ετές οµόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει µέση τιµή 105,20 µονάδες βάσης και
απόδοση 1,08%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%. 
Το 10ετές οµόλογο λήξης 30/1/2028 έχει µέση τιµή 118,78  µονάδες βάσης και απόδοση 1,33% µε
απόδοση αγοράς 1,34% και απόδοση πώλησης 1,31%. 
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει µέση τιµή 120,90 µονάδες βάσης και απόδοση 1,46% µε
απόδοση αγοράς 1,47% και απόδοση πώλησης 1,45%.
Να  σηµειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου µε
επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαµηλό σηµειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 στο 1,15% 
Το 15ετές οµόλογο λήξης 30/1/2033 έχει µέση τιµή 122,94 µονάδες βάσης και απόδοση 1,92%
Το 20ετές οµόλογο λήξης 30/1/2037 έχει µέση τιµή 124,95  µονάδες βάσης και απόδοση 2,24% 
Το 25ετές οµόλογο λήξης 30/1/2042 έχει µέση τιµή 130,01 µονάδες βάσης και απόδοση 2,42%.
Το ιστορικό χαµηλό 2,09% σηµειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης µεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερµανικών οµολόγων διαµορφώνεται στις
182 µονάδες βάσης από 186 µονάδες βάσης. 
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήµερα διαµορφώνεται στις 153 µονάδες
βάσης. 
Ως µέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.794 µονάδες βάσης. 
Θυµίζουµε ότι τα επίπεδα ρεκόρ µετά το PSI+ στην Ελλάδα σηµειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700
µ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθµίσει τον
κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήµερα απόδοση 1,53%
ή 153 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Βελτίωση και στα  χρεόγραφα  της Νότιας Ευρώπης και στην Ιταλία   

Βελτίωση σηµειώνεται σήµερα και στις τιµές των οµολόγων της Νοτίου Ευρώπης και στην Ιταλία.  
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαµηλό 0,75% στις 12 Σεπτεµβρίου 2019
για να διαµορφωθεί σήµερα στις 9 Δεκεµβρίου 2019 στο 1,34%. 
Το 10ετές γερµανικό οµόλογο βρίσκεται σήµερα 9/12/2019 στο -0,30% µε υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυµίζουµε ότι το υψηλό ετών 1,02% σηµειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαµηλό
σηµειώθηκε στις 3 Σεπτεµβρίου 2019 στο -0,7450%. 
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών οµολόγων διαµορφώνονται ως εξής…. 
Η Ιρλανδική 10ετία  λήξης 2028 εµφανίζει απόδοση +0,037% µε το ιστορικό χαµηλό -0,16%
σηµειώθηκε στις 16 Αυγούστου  2019. 
Το 10ετές Πορτογαλικό οµόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,39% µε το ιστορικό
χαµηλό στο 0,06% που  σηµειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019. 
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,46% µε το ιστορικό χαµηλό στο 0,02% που σηµειώθηκε στις
16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία  το 10ετές οµόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,34% και µε
ιστορικό χαµηλό 0,75% στις 12 Σεπτεµβρίου του 2019.
Αξίζει να  αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές οµόλογο µε επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα
απόδοση του είναι 0,60% 
Το ιστορικό χαµηλό σηµειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
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Προϋπολογισµός: Οι αστάθµητοι παράγοντες που θα κρίνουν την εκτέλεση
Από την έντυπη έκδοση

Του Θάνου Τσίρου
ttsiros@naftemporiki.gr

Περιθώρια δηµοσιονοµικών αστοχιών δεν υπάρχουν καθώς το «µαξιλάρι ασφαλείας» του προϋπολογισµού
είναι µόλις 164 εκατ. ευρώ -ποσό που κινείται στα όρια του στατιστικού σφάλµατος σε έναν προϋπολογισµό
των 90 δισ. ευρώ-, ενώ ο µεγάλος αστάθµητος παράγοντας λέγεται «αναδροµικές διεκδικήσεις
συνταξιούχων». 

Επίσης, µετά τη διόρθωση των «οροφών» στις δαπάνες του προϋπολογισµού, έχει φύγει από τη µέση και
αυτό το «µαξιλάρι ασφαλείας» το οποίο δηµιούργησε το µεγαλύτερο κοµµάτι από τα υπερπλεονάσµατα της
τελευταίας 3ετίας.

Το οικονοµικό επιτελείο προσδοκά σε µια σειρά από θετικές εξελίξεις µέσα στο 2020 προκειµένου όχι µόνο
να εκτελέσει τον προϋπολογισµό εντός στόχων, αλλά -ιδανικά- να µπορέσει να επισπεύσει και κάποιες από
τις µειώσεις φόρων, που σε διαφορετική περίπτωση θα υλοποιούνταν από το 2021 και µετά. Τι θα µπορούσε
να αλλάξει την εικόνα προς το καλύτερο;

* Μια ευνοϊκή απόφαση για την αλλαγή χρήσης των κερδών από τα ANFAs και τα SMPs ώστε πόροι της
τάξεως του 1,2 δισ. ευρώ να µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων. Μια
τέτοια εξέλιξη µπορεί να µεταφραστεί είτε σε δηµιουργία πρόσθετου δηµοσιονοµικού χώρου είτε σε
ισχυρότερο ρυθµό ανάπτυξης.

* Η αύξηση της δηλωθείσας φορολογητέας ύλης κάτι που µπορεί να προκύψει και εξαιτίας της µείωσης
των φορολογικών συντελεστών, ειδικά για τις επιχειρήσεις. Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης είναι το
ζητούµενο τόσο στους φόρους ακινήτων (καθώς µπορεί να επιφέρει µη προϋπολογισµένη µείωση των
συντελεστών του ΕΝΦΙΑ) όσο και στα εισοδήµατα από επιχειρηµατική δραστηριότητα ή άσκηση ελεύθερου
επαγγέλµατος. 

* Η ταχύτερη του αναµενοµένου µείωση της ανεργίας. Το 2020 δηµιουργούνται προϋποθέσεις και για
περισσότερες θέσεις µισθωτής απασχόλησης (σ.σ.: καθώς οι επιχειρήσεις θα καρπωθούν τη µερίδα του
λέοντος από τα µέτρα φορολογικής ελάφρυνσης της επόµενης χρονιάς και µε µείωση του συντελεστή
φορολόγησης αλλά και µε µείωση των εργοδοτικών εισφορών) αλλά και για σύσταση νέας επαγγελµατικής
δραστηριότητας, δεδοµένου ότι θα µειωθούν και οι φόροι αλλά και οι ασφαλιστικές εισφορές των
αυτοαπασχολούµενων. 

Στο οικονοµικό επιτελείο αναγνωρίζουν ότι ο προϋπολογισµός του 2020 θα είναι δυσκολότερος από τον
αντίστοιχο του 2019 και σίγουρα θα είναι δυσκολότερος από αυτόν του 2021 (ειδικά αν µέσα στο 2020
συµφωνηθεί να µειωθούν οι στόχοι των πρωτογενών πλεονασµάτων του 2021). Και αυτό για µια σειρά από
λόγους: 

Ο ρυθµός ανάπτυξης

Για το 2020 αναζητείται παραγωγή ΑΕΠ ύψους τουλάχιστον 7,3 δισ. ευρώ καθώς ο στόχος είναι να
ανακτηθεί επίπεδο οικονοµίας της τάξεως των 197,3 δισ. ευρώ. Ο ρυθµός ανάπτυξης εκτιµάται από την
κυβέρνηση στο 2,8%, πρόβλεψη µε την οποία  -προς το παρόν-  δεν συµφωνεί κανένας εγχώριος ή ξένος
οργανισµός. Και η Τράπεζα της Ελλάδος, και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
βάζουν τον πήχη περίπου µισή ποσοστιαία µονάδα χαµηλότερα στην περιοχή του 2,3%-2,5%. Βέβαια, από
την προηγούµενη εβδοµάδα, η κυβέρνηση έχει ένα επιπλέον χαρτί στα χέρια της. Ανεξάρτητα αν στο
εσωτερικό της χώρας η αναθεώρηση προς τα πάνω της πορείας της οικονοµίας για το α' και το β' τρίµηνο
της φετινής χρονιάς έγινε αντικείµενο πολιτικής αντιπαράθεσης (σ.σ.: Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ
ξιφουλκούν για το ποια κυβέρνηση έφερε τη µεγαλύτερη ανάπτυξη), το γεγονός είναι ότι υπάρχουν πλέον
πολλές πιθανότητες η χρονιά να κλείσει µε ρυθµό ανάπτυξης άνω του 2%, που είναι και ο επίσηµος στόχος.
Το µόνο που χρειάζεται είναι στο τέταρτο τρίµηνο να καταγραφεί ρυθµός ανάπτυξης 1,5% και το 2019 θα
κλείσει µε ΑΕΠ άνω των 190 δισ. ευρώ και ρυθµό ανάπτυξης άνω του 2%. Έτσι, πλέον, είναι πολύ πιθανό το
2020 να ξεκινήσει από µια «υψηλότερη βάση» κάτι που θα φέρει λίγο πιο κοντά και τον πολυπόθητο στόχο
για ρυθµό ανάπτυξης 2,8%. 

Τα  δηµοσιονοµικά  περιθώρια

Ο προϋπολογισµός του 2020 είναι ο πρώτος των τελευταίων ετών κατά τη σύνταξη του οποίου υπάρχει µια
ουσιαστική διαφορά σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια: τα όποια θετικά µέτρα ενεργοποιούνται από την
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αρχή της χρονιάς εξαντλώντας προκαταβολικά τον όποιο διαθέσιµο δηµοσιονοµικό χώρο. Η κυβέρνηση
θέλησε να εξαντλήσει προκαταβολικά τα όποια περιθώρια χρηµατοδότησης φορολογικών ή άλλων
ελαφρύνσεων και έτσι συνέταξε το σχέδιο ώστε το πρωτογενές πλεόνασµα να φτάνει στο 3,58%, δηλαδή
µόλις 0,08% ή 164 εκατ. ευρώ πάνω από τον επίσηµο στόχο του 3,5% ή των 6,906 δισ. ευρώ. Το λεγόµενο
«υπερπλεόνασµα» µηδενίστηκε καθώς στον προϋπολογισµό ενσωµατώθηκαν εξαρχής και οι φορολογικές
ελαφρύνσεις ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ (σ.σ.: µείωση συντελεστή φορολόγησης επιχειρήσεων, νέα
φορολογική κλίµακα, µείωση συντελεστή φορολόγησης µερισµάτων) και οι µειώσεις των ασφαλιστικών
εισφορών για τους µισθωτούς πλήρους απασχόλησης (σ.σ.: µείωση 0,9% για εργοδοτικές εισφορές και
εισφορές εργαζοµένων που θα ενεργοποιηθούν από τον Ιούλιο), αλλά και το κονδύλι για το επίδοµα γέννας
ύψους 2.000 ευρώ για όσους αποκτήσουν παιδί µετά την 1η/1/2020.

Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο δεν υπάρχουν πολλά δηµοσιονοµικά περιθώρια µέσα στο 2020 έχει να
κάνει µε τον εκ νέου προσδιορισµό των οροφών για τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού. Μέχρι και
το 2019 ο πήχης των δαπανών έµπαινε πολύ υψηλότερα από ό,τι πραγµατικά χρειαζόταν. Αυτό οδηγούσε
στο φαινόµενο τελικώς να κλείνουν οι χρονιές µε υποεκτέλεση στο σκέλος των δαπανών και τελικώς να
γεννιέται το λεγόµενο υπερπλεόνασµα το οποίο και χρηµατοδοτούσε έκτακτα µερίσµατα και παροχές της
τελευταίας στιγµής. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δηµοκρατία έχουν συµφωνήσει ότι αυτή η πολιτική ήταν λανθασµένη
καθώς δεν επέτρεπε τον σχεδιασµό µόνιµων πολιτικών µε ευεργετικότερα αποτελέσµατα για την
οικονοµία. Από την άλλη, η υπερεκτίµηση των δαπανών στα χαρτιά λειτουργούσε και ως ένα «µαξιλάρι
ασφαλείας» για τον προϋπολογισµό, το οποίο µπορούσε να καλύψει τις όποιες αστοχίες προκαλούνταν στο
σκέλος των εσόδων. Πλέον αυτό το «µαξιλάρι» δεν υπάρχει και τα µόνα περιθώρια «ελιγµών» για το
οικονοµικό επιτελείο αφορούν τις δαπάνες του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, η υποεκτέλεση του
οποίου όµως χτυπάει κατευθείαν στον ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ. 

 Η πάταξη της φοροδιαφυγής

Η κυβέρνηση έχει ποντάρει πολλά στο µέτρο των ηλεκτρονικών πληρωµών καθώς από το υποχρεωτικό «e-
30%» (πληρωµές µε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα έως το ύψος του 30% του δηλωθέντος εισοδήµατος)
προσβλέπει σε πρόσθετα έσοδα της τάξεως των 550 εκατ. ευρώ. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα
πρέπει οι ηλεκτρονικές πληρωµές να αυξηθούν κατά περίπου 6-7 δισ. ευρώ µέσα στο 2020, φτάνοντας
τουλάχιστον στα 42-43 δισ. ευρώ έως το τέλος της χρονιάς. Ακόµη και αν επιτευχθεί η αύξηση των
ηλεκτρονικών πληρωµών στο επίπεδο που έχει προϋπολογίσει το υπουργείο Οικονοµικών, δεν είναι βέβαιο
ότι θα επιτευχθεί ο δηµοσιονοµικός στόχος. Πρέπει αυτά τα πρόσθετα 6-7 δισ. ευρώ να αποτελέσουν
πληρωµές σε επαγγελµατικές οµάδες που έως σήµερα αποφεύγουν την έκδοση αποδείξεων. Δηλαδή, αν
απλώς αυξηθούν οι ηλεκτρονικές πληρωµές προς τα supermarket, τα βενζινάδικα και τα εµπορικά κέντρα -
σηµεία πώλησης στα οποία ούτως ή άλλως εκδίδονται αποδείξεις- ναι µεν οι πολίτες θα εγγράφουν
περισσότερες ηλεκτρονικές πληρωµές, αλλά το Δηµόσιο δεν θα εισπράττει περισσότερο ΦΠΑ. Ο φόρος
προστιθέµενης αξίας είναι το µοναδικό πεδίο από το οποίο µπορούν να αντληθούν έσοδα µέσα στο 2020.

Ασφαλώς η έκδοση περισσότερων αποδείξεων µπορεί να οδηγήσει και στην αύξηση των δηλωθέντων
εσόδων από την πλευρά των επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολουµένων. Ωστόσο, ακόµη και να συµβεί
αυτό, τα πρόσθετα έσοδα από τον φόρο εισοδήµατος φυσικών ή νοµικών προσώπων θα εγγραφούν στον
προϋπολογισµό του 2021 και όχι στον προϋπολογισµό του 2020. Το µέτρο των υποχρεωτικών ηλεκτρονικών
πληρωµών είναι πολύ πιθανό ότι θα κριθεί στα φορολογικά δικαστήρια, καθώς έχει ήδη τεθεί θέµα
αντισυνταγµατικότητας στο να επιβάλλεται φόρος 22% σε έναν πολίτη επειδή δεν… καταναλώνει το 30%
του εισοδήµατός του. Σε κάθε περίπτωση, επειδή η έκδοση δικαστικών αποφάσεων απαιτεί χρόνο οι
πολίτες εκτιµάται ότι θα ξεκινήσουν να προσαρµόζονται στα νέα δεδοµένα µε την αλλαγή της χρονιάς.
Επίσης, το υπουργείο Οικονοµικών θα επιχειρήσει να εφαρµόσει και την πολιτική του… καρότου και όχι
µόνο του µαστίγιου (δηλαδή της επιβολής προστίµου 22%). Στις αρχές του 2020 θα ανακοινωθούν οι
αλλαγές στο πλαίσιο της φορολοταρίας η οποία θα επιδιωχθεί να γίνει πολύ πιο ελκυστική µε την κλήρωση
αυτοκινήτων ή ακόµη και ακινήτων. Έχει προταθεί µέχρι και το ενδεχόµενο να µπαίνουν στη φορολοταρία
αυτοκίνητα ή ακόµη και ακίνητα που έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δηµοσίου από κατασχέσεις και
πλειστηριασµούς.

Μέσα στο 2020 θα ενεργοποιηθούν και άλλα µέτρα που αποσκοπούν στον περιορισµό της φοροδιαφυγής.
Για κάποια εξ αυτών έχει προβλεφθεί ότι µπορεί να αποφέρουν πρόσθετα έσοδα. Για παράδειγµα, η
υποχρέωση των πλατφορµών βραχυχρόνιας µίσθωσης να τροφοδοτούν τις φορολογικές αρχές µε στοιχεία
για τις συναλλαγές (και τα έσοδα) των πελατών τους, έχει προϋπολογιστεί ότι µπορεί να αποφέρει
πρόσθετα φορολογικά έσοδα της τάξεως των 60 εκατ. ευρώ. Ο συγκεκριµένος στόχος είναι πολύ πιθανό
ότι θα επιτευχθεί καθώς τα έσοδα από τις βραχυχρόνιες µισθώσεις εµφανίζουν συνεχώς ανοδικές τάσεις.
Από την άλλη, µέτρα όπως η ηλεκτρονική τήρηση των βιβλίων -οι νοµοθετικές διατάξεις ψηφίστηκαν και
πλέον µπαίνουµε σε φάση υλοποίησης του µέτρου- είναι πολύ πιθανό ότι θα οδηγήσει σε αύξηση των
δηλωθέντων εσόδων, ειδικά από τη στιγµή που θα ενεργοποιηθεί και η ηλεκτρονική έκδοση των
τιµολογίων.
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Οι συνταξιοδοτικές δαπάνες 

Ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες αβεβαιότητας για την εκτέλεση του προϋπολογισµού του
2020 είναι η εξέλιξη των συνταξιοδοτικών δαπανών. Είναι πολλές οι εκκρεµότητες που θα πρέπει να
κλείσουν µέσα στην επόµενη χρονιά. Πρώτον, θα πρέπει να καταβληθούν οι αναδροµικές διεκδικήσεις των
συνταξιούχων για τις αντισυνταγµατικές περικοπές στις επικουρικές συντάξεις οι οποίες έφτασαν σε
ποσοστό ακόµη και στο 50%. Αυτές οι διεκδικήσεις θα κοστίσουν δηµοσιονοµικά τουλάχιστον 300 εκατ.
ευρώ (σ.σ.: αφορούν όσους έχουν άθροισµα κύριας και επικουρικής σύνταξης άνω των 1.300 ευρώ) και
στον προϋπολογισµό δεν έχει εγγραφεί κανένα σχετικό κονδύλι. Επίσης, µέσα στο 2020 αναµένεται να
κριθεί οριστικά από το Συµβούλιο της Επικρατείας το θέµα και των υπόλοιπων περικοπών που κρίθηκαν
αντισυνταγµατικές.

Μεταξύ αυτών, η κατάργηση της 13ης και της 14ης σύνταξης, αλλά και οι περικοπές που έγιναν στις
συντάξεις πριν από την εφαρµογή του νόµου Κατρούγκαλου. Το µεγάλο ερώτηµα που ουσιαστικά θα πρέπει
να απαντηθεί είναι αν οι συνταξιούχοι θα πρέπει να εισπράξουν αναδροµικά τις διεκδικήσεις τους µόνο
για το χρονικό διάστηµα από τον Ιούνιο του 2015 µέχρι και τον Μάιο του 2016 (σ.σ.: είναι το διάστηµα που
µεσολαβεί από την έκδοση της πρώτης σχετικής απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας µέχρι και την
πρώτη εφαρµογή του νόµου Κατρούγκαλου) ή αν οι διεκδικήσεις θα επεκταθούν για όλη την περίοδο µέχρι
και τον Δεκέµβριο του 2018 (σ.σ.: καθώς από 1/1/2019 έγινε ο επανυπολογισµός των συντάξεων). Στην
πρώτη περίπτωση, τα αναδροµικά θα είναι της τάξεως των 2,5 δισ. ευρώ και στη δεύτερη περίπτωση το
ποσό θα εκτοξευτεί σε πάνω από 8-9 δισ. ευρώ µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εκτέλεση των
προϋπολογισµών όλων των επόµενων ετών. 

Για την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών που θα προκύψουν µέσα στο 2020 προκειµένου να καλυφθούν οι
ανάγκες του υπουργείου Εργασίας, ο προϋπολογισµός έχει ενσωµατώσει ένα κονδύλι της τάξεως των 900
εκατ. ευρώ. Υποτίθεται ότι είναι το ίδιο ποσό που χρησιµοποιήθηκε και το 2019 για τη λεγόµενη 13η
σύνταξη. Η κυβέρνηση διατήρησε αυτή τη δαπάνη και για το 2020, ωστόσο δεν έχει ανακοινώσει µε ποιο
τρόπο θα µοιραστεί αυτό το ποσό. Έτσι, είναι πολύ πιθανό το κονδύλι να αξιοποιηθεί για την επίτευξη µιας
σειράς στόχων:

1. Να δοθούν τα αναδροµικά που θα προκύψουν από την κατάργηση των παράνοµων περικοπών στις
επικουρικές συντάξεις, αλλά και να χρηµατοδοτηθούν οι αυξήσεις που θα πρέπει να γίνουν από εδώ και
στο εξής.

2. Να χρηµατοδοτηθεί µια µόνιµη οικονοµική ενίσχυση τύπου ΕΚΑΣ ώστε να ενισχυθούν οι
χαµηλοσυνταξιούχοι και ταυτόχρονα η σηµερινή κυβέρνηση να εµφανιστεί ότι επαναφέρει ένα επίδοµα το
οποίο κατήργησε η προηγούµενη κυβέρνηση. 

3. Να καλυφθεί ένα πρώτο κοµµάτι από τα αναδροµικά που θα πρέπει να εισπράξουν οι συνταξιούχοι για
τις όποιες περικοπές κριθούν οριστικά ως αντισυνταγµατικές. Το να καλυφθούν όλες οι διεκδικήσεις µέσα
στο 2019 είναι αδύνατον καθώς η κυβέρνηση, ό,τι και αν αποφασίσει το ΣτΕ, θα «σπάσει» τα ποσά που θα
πρέπει να καταβάλει σε πολλές ετήσιες δόσεις.   

Στη Ν. Υόρκη ο ΥΠΟΙΚ

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέο Υόρκη, µε τίτλο «21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», θα συµµετάσχει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων
επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest,
Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α). Επίσης, θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ.
Ελπιδοφόρο, ενώ αύριο ο κ. Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).  

Καταβολή κοινωνικού µερίσµατος ακόµα  και πριν από τα  Χριστούγεννα

Μέχρι το τέλος του µήνα θα έχει πιστωθεί στους λογαριασµούς όλων των δικαιούχων νοικοκυριών το ποσό
των 700 ευρώ του κοινωνικού µερίσµατος, ενώ γίνεται προσπάθεια η καταβολή του να ξεκινήσει ακόµη και
πριν από τα Χριστούγεννα.

Σύµφωνα µε τον σχεδιασµό του υπουργείου Οικονοµικών, η πλατφόρµα της ΗΔΙΚΑ για την υποβολή των
αιτήσεων αναµένεται να ανοίξει στις 17 Δεκεµβρίου µε στόχο να κλείσει στις 26 του µήνα προκειµένου να
πιστωθούν στη συνέχεια οι λογαριασµοί των δικαιούχων µε το µέρισµα πριν την 31η Δεκεµβρίου. Στο
υπουργείο Οικονοµικών δεν αποκλείουν η καταβολή του µερίσµατος να ξεκινήσει ακόµη και πριν τα
Χριστούγεννα για ορισµένες κατηγορίες δικαιούχων όπως οι µακροχρόνια άνεργοι.
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Η ηλεκτρονική πλατφόρµα της ΗΔΙΚΑ είναι η ίδια µε αυτήν µέσω της οποίας υποβλήθηκαν οι αιτήσεις και
για το περσινό κοινωνικό µέρισµα. Από το υπουργείο Οικονοµικών διευκρινίζουν ότι ο ΟΑΕΔ διαθέτει τα
στοιχεία για τους µακροχρόνια ανέργους, τα οποία σε συνδυασµό µε τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για τον ΑΦΜ
και τα εισοδήµατα, δείχνουν ποιοι είναι οι δικαιούχοι του µερίσµατος των 700 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για
τα στοιχεία για τις πολύτεκνες οικογένειες και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Αυτό το οποίο πρέπει να
δηλωθεί από τους δικαιούχους µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας είναι κυρίως το IBAN του τραπεζικού
λογαριασµού τους προκειµένου να γίνει η καταβολή του ποσού.

Οι τέσσερις κατηγορίες νοικοκυριών µε 953.000 µέλη που θα λάβουν την έκτακτη οικονοµική ενίσχυση των
700 ευρώ είναι οι εξής:

1 Οικογένειες µε 4 ή περισσότερα παιδιά και φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα, µε βάση τις δηλώσεις
έτους 2019, έως 20.000 ευρώ. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 19.140 νοικοκυριά.

2 Οικογένειες που τουλάχιστον ο ένας γονέας είναι µακροχρόνια άνεργος, δηλαδή άνω των 12 µηνών, µε
τουλάχιστον ένα εξαρτώµενο τέκνο, και µε φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα έως 15.000 ευρώ.
Λαµβάνονται υπόψη και µονογονεϊκές οικογένειες, ενώ ο αριθµός των νοικοκυριών ανέρχεται σε 163.778.

3 Οικογένειες που και οι δύο γονείς είναι βραχυχρόνια άνεργοι, κάτω δηλαδή των 12 µηνών, µε
τουλάχιστον ένα εξαρτώµενο τέκνο, και φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα έως 15.000 ευρώ. Και στην
περίπτωση αυτή λαµβάνονται υπόψη µονογονεϊκές οικογένειες µε τον αριθµό των νοικοκυριών που θα
ωφεληθούν να υπολογίζονται σε 40.927.

4 Οικογένειες µε εξαρτώµενα τέκνα ΑΜΕΑ, δικαιούχοι του σχετικού επιδόµατος, έως 24 ετών. Στην
κατηγορία αυτή ανήκουν 25.632 νοικοκυριά.

Για να λάβουν τα νοικοκυριά την έκτακτη ενίσχυση θα πρέπει επιπλέον να πληρούν τα εξής κριτήρια:

* Τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς του νοικοκυριού θα πρέπει να διαµένει, νόµιµα και µόνιµα, στην
ελληνική επικράτεια τα τελευταία 10 έτη, όπως προκύπτει από την υποβολή φορολογίας εισοδήµατος κατά
την τελευταία δεκαετία.

* Και οι δύο γονείς του νοικοκυριού θα πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

* Το άθροισµα των καταθέσεων όλων των µελών του νοικοκυριού, σε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα της
χώρας ή του εξωτερικού, καθώς και η τρέχουσα αξία µετοχών και οµολογιών, να µην υπερβαίνει τις
20.000 ευρώ. 

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα  τη δουλειά  που σας ταιριάζει!
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Στη Νέα Υόρκη υπουργοί και ο κόσµος του χρήµατος

Χαρούµενος θα επιστρέψει από τις Βρυξέλλες υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο συνέδριο της Capital Link “Greece is Back” που πραγµατοποιείται σήµερα Δευτέρα στη Νέα Υόρκη
βρίσκεται η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονοµικών, του υπουργείου Ανάπτυξης και άλλων
υπουργείων και ο κόσµος του χρήµατος. Σκοπός του συνεδρίου είναι προωθηθούν οι επενδύσεις στην
Ελλάδα, κάτι που αυτή τη φορά είναι πιθανό να συµβεί αφού η χώρα έχει πιο ξεκάθαρη πολιτική
επενδύσεων και είναι φιλικότερη στις επιχειρήσεις.

Το Συνέδριο συµµετέχουν:
Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής Χάρης Λαλάκος, ο οποίος θα
πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα απευθύνει το µήνυµα της Κυβέρνησης προς τους Επενδυτές
(µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)

Επτά Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι
– ο Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονοµικών είναι ο Κεντρικός Οµιλητής που κηρύσσει την έναρξη του
Συνεδρίου και θα µιλήσει σχετικά µε το θέµα “Government Economic Policy & Objectives”,
– ο Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής του
Μεσηµεριανού Γεύµατος,
– ο Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισµού, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της ενότητας : “Tourism – Investment
& Business Opportunities”,
– ο Γιάννης Πλακιωτάκης, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής , είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της
ενότητας: “Greece as a Logistics & Transportation Hub – Greece a Global Maritime Force”,
– ο Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της ενότητας:
“Large Projects Transforming Greece – Business & Investment Opportunities”,
– ο Γεράσιµος Θωµάς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι ο Κεντρικός Οµιλητής της
ενότητας: “The New Landscape in Energy & Utilities – Greece as an Energy Gateway”,
– ο Γιώργος Ζαββός, Υφυπουργός Οικονοµικών αρµόδιος για το Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα, είναι ο
Κεντρικός Οµιλητής της ενότητας: “Banking Sector – Strategy & Sector Outlook”.

Tο Συνέδριο κλείνει µε επίσηµο δείπνο του οποίου Kεντρικός Oµιλητής είναι ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ
Wilbur Ross (Secretary of Commerce – U.S. Department of Commerce), που θα προλογίσει τον John Paulson,
President and Portfolio Manager of Paulson & Co. Inc. Το δείπνο χορηγούν η ΕΥ και η AΧΙΑ Ventures Group.

https://ceo.gr/sti-nea-yorki-ypourgi-ke-o-kosmos-tou-chrimatos/
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“Ηµέρα της Ελλάδος Στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”

Την Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, 2019, θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” κατά τη διάρκεια της οποίας η Ελληνική Αποστολή, θα χτυπήσει το
καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 10 Δεκεµβρίου, 2019, του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, παρουσία των εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο. Η τελετή θα αναµεταδοθεί ζωντανά.

Τράπεζες

Την Alpha Bank θα εκποσωπήσουν ο Βασίλειος Ψάλτης, CEO  και ο Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Executive
General Manager Non Performing Loans Wholesale Banking
Την Eurobank ο πρόεδρος του Δ.Σ. Γιώργος Ζανιάς και ο  Κωνσταντίνος Βασιλείου, Deputy CEO, Head of
Group Corporate & Investment Banking.
Την Εθνική Τράπεζα ο Παύλος Μυλωνάς, CEO και ο Βασίλης Κώτσηρας, Head of Capital Markets and
Structured Finance.
Την Τράπεζα Πειραιώς, ο Χρήστος Μεγάλου, CEO, ο Ηλίας Λεκκός, Chief Economist & Director, η κυρία Ελένη
Βρεττού, Executive General Manager, Corporate & Investment Banking και ο Γιώργος Κορµάς (Piraeus Real
Estate).

Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαικούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς:
Francesco Drudi, Principal Adviser – European Central Bank
Paul Kutos, Head of Unit, Economies of the Member States I, Greece | Directorate – General for Economic &
Financial Affairs (ECFIN) – European Commission
Dr. Martin Czurda, CEO – Hellenic Financial Stability Fund
Riccardo Lambiris, CEO – Hellenic Republic Asset Development Fund
Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
Δηµήτριος Τσάκωνας, Chief Executive – Οργανισµός Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους

Διεθνείς και Ελληνες Επενδυτές
CVC Capital Partners – James Christopoulos, Senior Managing Director
DECA Investments – Νίκος Κούλης, Partner & CEO
Eldorado Gold – Mr. George Burns, President & CEO
Elikonos Capital Partners – Τάκης Σολωµός, Partner & Co-Founder
EOS Capital Partners – Απόστολος Ταµβακάκης, Managing Partner
Grifon Capital Advisors (Fortress) – Mr. Samy David, Managing Partner
HIP (Blackstone Group) – Alejandro Puertolas, Founding Partner & CEO
Intrum Hellas – Γιώργος Γεωργακόπουλος, Managing Director
Orilina Properties REIC (Brevan Howard Group) – Στυλιανός Ζαββός, Chairman , Founder & CEO – Zeus Group
Paulson & Co. – κ. Alex Blades, Partner
PIMCO – Eric Clause, Executive Vice President
Trastor REIC (Varde)– Τάσος Καζινός, CEO
Varde Global Real Estate – Anthony Iannazzo, Senior Managing Director, COO

Επικεφαλής Ελληνικών και Αµερικανικών Εταιρειών Εκπρόσωποι Εταιρειών και
Οργανισµών

Aegean Airlines • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) • AVIS Greece • Bernitsas Law Firm •
Eldorado Gold • EY • Grant Thornton • Greek National Tourism Organization • Hellenic Petroleum • Lambadarios Law
Firm • Lamda Development • Machas & Partners Law Firm • Masouros & Partners Law Firm • McKinsey & Company
• Milbank LLP • Mytilineos • New York Community Bank • NN Hellas • Oliver Wyman • OPAP • Piraeus Real Estate •
Potamitis Vekris • Prodea Investments • Public Power Corporation of Greece • Reed Smith • Saplegal – A.S.
Papadimitriou & Partners Law Firm • Shaner Hotel Group • TEMES S.A • The Wall Street Journal • Titan Cement
Group • Värde Global Real Estate • Zepos & Yannopoulos Law Firm • Zeus Group

Global Shipping Companies:
Diana Shipping • Eurodry • Euroseas • Tsakos Energy Navigation • Performance Shipping
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Ποια τραπεζικά και επιχειρηµατικά ονόµατα συµµετέχουν φέτος στην Invest in
Greece

Κάλεσµα προς την αµερικανική αλλά και τη διεθνή επενδυτική κοινότητα να τοποθετήσουν κεφάλαια στην
Ελλάδα, που ανακάµπτει δυναµικά και προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις στον τραπεζικό
τοµέα, στην αγορά ακινήτων, στην ενέργεια, στον τουρισµό, στις υποδοµές και στα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, θα απευθύνει σήµερα το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης στο πλαίσιο του 21ου Ετήσιου
Forum «Invest in Greece» του Capital Link.

Οι υπουργοί Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης, Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης και Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης και οι
υφυπουργοί Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης
και Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς θα αναπτύξουν σε περισσότερα από 1.000 κορυφαία στελέχη
επιχειρήσεων, επενδυτικών οίκων και τραπεζών (Citi, AXIA Ventures, BNP Paribas, Goldman Sachs
International, Nomura International κ.ά.) τις κεντρικές προτεραιότητες και τους στόχους της κυβέρνησης
στους τοµείς της αρµοδιότητάς τους. Επιπλέον, τόσο η κυβερνητική αποστολή όσο και τα κορυφαία
στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που µετέχουν στο συνέδριο θα έχουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε
σηµαντικούς εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, προκειµένου να τους αποδείξουν ότι «η
Ελλάδα επέστρεψε» («Greece is back»), όπως είναι ο τίτλος του φετινού συνεδρίου.

Το 21ο ετήσιο Φόρουµ του Capital Link πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Στην έναρξή του
θα προβληθεί µήνυµα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους επενδυτές.

Ο υπουργός Οικονοµικών θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και
οργανισµών, όπως οι PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm,
Nomura, Third Point κ.ά. Επίσης, θα έχει συνάντηση µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής Ελπιδοφόρο, ενώ αύριο
θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE), όπου
η ελληνική κυβερνητική αποστολή και στελέχη των εταιριών ελληνικών συµφερόντων οι οποίες είναι
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης θα χτυπήσουν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της
συνεδρίασης.

Η ελληνική αντιπροσωπεία θα έχει επίσης την ευκαιρία να συζητήσει µε τον υπουργό Εµπορίου των ΗΠΑ
Ουίλµπουρ Ρος, ο οποίος θα είναι κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο δείπνο του συνεδρίου και θα προλογίσει
τον επικεφαλής της Paulson & Co. Inc, Τζον Πόλσον, ο οποίος θα τιµηθεί µε το «2019 Capital Link Hellenic
Leadership Award» για την εξαιρετική συµβολή του στην Ελλάδα.

Τα  πάνελ

Κεντρικός οµιλητής στο µεσηµεριανό γεύµα  του Forum θα  είναι ο υπουργός Ανάπτυξης
Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ κεντρικές οµιλίες σε ενότητες που αφορούν αντιστοίχως τις επενδυτικές
ευκαιρίες στον τουρισµό, τον ρόλο της χώρας µας ως διαµετακοµιστικού και µεταφορικού κόµβου και ως
παγκόσµιας δύναµης στη ναυτιλία θα απευθύνουν οι υπουργοί Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης και Ναυτιλίας
Γιάννης Πλακιωτάκης. Επιπλέον, ο υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός θα παρουσιάσει τον νέο
χάρτη στον τραπεζικό τοµέα µετά την ενεργοποίηση του σχεδίου «Ηρακλής» στις αρχές του 2020, ο
υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης θα αναφερθεί στα µεγάλα σχέδια που θα
µεταµορφώσουν την Ελλάδα και θα αποτελέσουν επενδυτικές ευκαιρίες και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος
Γεράσιµος Θωµάς θα µιλήσει για το καινούργιο τοπίο στην αγορά ενέργειας.

Επιχειρηµατικές αποστολές

Εκτός από την κυβερνητική αποστολή, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού βρίσκονται για το 21ο ετήσιο
συνέδριο του Capital Link οι διευθύνοντες σύµβουλοι της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, της Εθνικής
Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς και της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, ο πρόεδρος της
Eurobank Γιώργος Ζανιάς, οι διευθύνοντες σύµβουλοι του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (ΤΧΣ) Μάρτιν Τσούρντα και του Ταµείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) Ριχάρδος
Λαµπίρης, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής και
ο γενικός διευθυντής του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης
Τσάκωνας.

Το «παρών» θα δώσουν επίσης υψηλόβαθµα στελέχη κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων, δικηγορικών
γραφείων που ειδικεύονται σε επιχειρηµατικές συµφωνίες, ιδιωτικοποιήσεις κ.λπ., καθώς και ο συντονιστής
των κλιµακίων της Κοµισιόν για την Ελλάδα Πολ Κούτος µε τον επικεφαλής των τεχνοκρατών της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τη χώρα µας Φραντσέσκο Ντρούντι.
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Μεταξύ των επιχειρήσεων που θα έχουν παρουσία στο φετινό συνέδριο περιλαµβάνονται οι: Aegean
Airlines, η ΕΥΔΑΠ, Avis Ελλάς, Eldorado Gold, EY, Grant Thornton, ΕΛΠΕ, Lamda Development, McKinsey &
Company, Όµιλος Μυτιληναίος, NN Hellas, ΟΠΑΠ, Prodea Investments, ΔΕΗ, Reed Smith, Shaner Hotel Group,
ΤΕΜΕΣ, The Wall Street Journal, ΤΙΤΑΝ, Värde Global Real Estate, Zeus Group, Diana Shipping, Eurodry, Euroseas,
Tsakos Energy Navigation, Performance Shipping.
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Στη Ν. Υόρκη «χτυπά» η… καρδιά των ελληνικών τραπεζών
Επιχειρήσεις

09 Δεκεµβρίου 2019

Εβδοµάδα κρίσιµων τραπεζικών εξελίξεων φαίνεται πως θα είναι η τρέχουσα, καθώς σηµαντικά γεγονότα
θα λάβουν χώρα που αναµένεται να οριοθετήσουν τις ευρύτερες εξελίξεις. Κατ’ αρχήν, σήµερα και αύριο,
9 και 10 Δεκεµβρίου πραγµατοποιείται το 21ο συνέδριο της Capital Link στην Νέα Υόρκη, που ειδικά φέτος
αναµένεται µε µεγάλο ενδιαφέρον.Άλλωστε, ο τίτλος του συνεδρίου «Η Ελλάδα επέστρεψε» οριοθετεί
ακριβώς το κλίµα που θέλουν να περάσουν οι διοργανωτές! Η Ελλάδα είναι σε µια άλλη φάση συγκριτικά
µε όλα τα προηγούµενα χρόνια, έχει µια διαφορετική – φιλική προς τις επενδύσεις – κυβέρνηση, ενώ η
οικονοµία ανακάµπτει. Ειδικά φέτος η συµµετοχή των τραπεζιτών και των στελεχών είναι εξαιρετικά
µεγάλη που και αυτό δείχνει πολλά µε τη σειρά του. Το συνέδριο γίνεται στο Metropolitan Club της
αµερικανικής µητρόπολης, λίγα µέτρα από την 5TH Avenue, ενώ το παρόν θα δώσουν στελέχη της
κυβέρνησης, τραπεζίτες και επιχειρηµατίες. Η συγκυρία είναι κρίσιµη για τον τραπεζικό κλάδο, καθώς το
συνέδριο συµπίπτει µε την ψήφιση του νοµοσχεδίου για τον «Ηρακλή» που σηµατοδοτεί την απαρχή µιας
νέας εποχής για τους εγχώριους οµίλους. Στο ειδικό concept για τα κόκκινα δάνεια, θα δώσουν το παρών
εκπρόσωποι των Fortress και Pimco που διεκδικούν τα NPEs της Eurobank αλλά και της Intrum που
διαχειρίζεται πλέον τα προβληµατικά δάνεια της Πειραιώς. Φέτος λοιπόν έχουν καλλιεργηθεί µεγαλύτερες
προσδοκίες από όλα τα προηγούµενα έτη της κρίσης για το τελικό αποτέλεσµα που θα έχει το συνέδριο
της Capital Link, οπότε µένει να δούµε αν θα επιβεβαιωθεί η γενικότερη αισιοδοξία. Φυσικά, εξυπακούεται
πως τα αποτελέσµατα κάθε παρόµοιου road show και κάθε τέτοιου συνεδρίου ποτέ δεν είµαι άµεσα
«µετρήσιµα». Στη Νέα Υόρκη εκτός από τους επικεφαλής των τραπεζών και των υπολοίπων στελεχών
κορυφής, θα απευθύνει χαιρετισµό µέσω webcast και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ
κεντρικοί οµιλητές είναι ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης. Ο κ. Σταϊκούρας θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών
φορέων και οργανισµών όπως οι PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley,
Helm, Nomura, Third Point, ενώ την Τρίτη θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης.Νέα ΥόρκηCapital Link

http://www.sepe.gr/gr/Business/bussiness-article/14834105/sti-n-yorki-xtypa-i-kardia-twn-ellinikwn-trapezwn/
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Ο Χρ. Σταϊκούρας στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα
Υόρκη

Share
Tweet
Pin

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο “21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum”, συµµετέχει σήµερα ο υπουργός
Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.). Το απόγευµα θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο
Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Αύριο Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, ο κ. Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της
Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).

Σταϊκούρας

https://www.anatropinews.gr/2019/12/09/o-chr-staikoyras-etisio-ependytiko/
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Οι προοπτικές και επενδυτικές δυνατότητες της ελληνικής ναυτιλίας στο
Capital Link

Τις προοπτικές και τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η ναυτιλιακή, παραναυτιλιακή και λιµενική
βιοµηχανία της Ελλάδος, θα παρουσιάσει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης
Πλακιωτάκης µιλώντας – ως κεντρικός οµιλητής – στο 21ο ετήσιο φόρουµ της Capital Link «Invest in
Greece», που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη σήµερα Δευτέρα και ώρα 17.00 τοπική Νέας Υόρκης.

Ο κ. Πλακιωτάκης στην διάρκεια της οµιλίας του θα αναφερθεί διεξοδικά στη δυναµική της ελληνικής
ναυτιλίας, στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει, αλλά και στην πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο
εµπόριο και την παγκόσµια οικονοµία.

Επίσης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα δώσει αναλυτικά στοιχεία για το προφίλ της
(cluster, εταιρίες, πλοία, απασχόληση), καθώς και για την συνεισφορά της στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, θα καταγράψει τις βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία της, σε διεθνές
επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων και όχι περιφερειακών λύσεων στα
µείζονα ζητήµατα που την απασχολούν, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της
ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, κ.α.

https://www.epixeiro.gr/article/155910
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Χρ. Σταϊκούρας: Σειρά επενδυτικών επαφών στη Νέα Υόρκη

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέο Υόρκη, µε τίτλο «21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», θα συµµετάσχει ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων
επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest,
Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο.

Την επόµενη ηµέρα, ο κ. Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).

http://sofokleous10.gr/2019/12/09/%cf%87%cf%81-%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%81%ce%b1%cf%82-%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ac-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b1%cf%86/
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Ο Γ. Πλακιωτάκης στο 21ο Capital Link Forum "Invest in Greece"

Τις προοπτικές και τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η ναυτιλιακή, παραναυτιλιακή και λιµενική
βιοµηχανία της Ελλάδος, υπό το πρίσµα της συνεχούς βελτίωσης των οικονοµικών δεικτών της εθνικής
οικονοµίας που έχει επιτύχει η κυβέρνηση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, θα παρουσιάσει ο Υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης µιλώντας -ως κεντρικός οµιλητής- στο 21ο
ετήσιο φόρουµ της Capital Link “Invest in Greece”, που πραγµατοποιείται σήµερα, 9 Δεκεµβρίου, στη Νέα
Υόρκη και ώρα 17.00 τοπική Νέας Υόρκης.

Ο κ. Πλακιωτάκης κατά την οµιλία του θα αναφερθεί διεξοδικά στη δυναµική της ναυτιλίας των Ελλήνων,
της ισχυρότερης ναυτιλίας του πλανήτη, στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει, αλλά και στην πολυεπίπεδη
προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και την παγκόσµια οικονοµία.

Επίσης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα δώσει αναλυτικά στοιχεία για το προφίλ της
(cluster, εταιρίες, πλοία, απασχόληση), καθώς και για την συνεισφορά της στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
της Ελλάδος.

Ταυτόχρονα, θα καταγράψει τις βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία της, σε διεθνές επίπεδο,
δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων και όχι περιφερειακών λύσεων στα µείζονα
ζητήµατα που την απασχολούν, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, κ.ά.

https://www.e-asfalistiki.gr/shipping/20938-o-g-plakiotakis-sto-21o-capital-link-forum-invest-in-greece


http://www.bluebirds.gr/

 Publication date: 09/12/2019 11:26

 Alexa ranking (Greece): 0

 https://www.bluebirds.gr/oi-ependytikes-eykairies-ston-elliniko-toyrismo-paroysiaz...

Οι επενδυτικές ευκαιρίες στον Ελληνικό τουρισµό παρουσιάζονται στη Νέα
Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης. Ο κ. Θεοχάρης θα είναι οµιλητής τη
Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου, στο 21ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link. Το
θέµα της οµιλίας του Υπουργού Τουρισµού θα είναι: "Tourism - Investment and Business Opportunities".

Την Τρίτη, 10 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση, µεταξύ άλλων, µε εκπροσώπους αεροπορικών
εταιρειών, ενώ θα δώσει το παρών στην «Ηµέρα της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπου
η ελληνική αποστολή θα «χτυπήσει το καµπανάκι» της Wall Street.

Την Τετάρτη, 11 Δεκεµβρίου, ο Υπουργός Τουρισµού θα βρεθεί στη Βοστώνη, όπου θα συναντήσει τον
Πρύτανη του Boston University School of Management, ενώ θα µιλήσει στο γνωστό πανεπιστήµιο για τις
προτεραιότητες και τη στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Το
πρόγραµµα της Τετάρτης περιλαµβάνει επίσης συνάντηση µε καθηγητές που οργανώνουν εκπαιδευτικά
ταξίδια στην Ελλάδα. 

Την Πέµπτη, 12 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση µε τον Πρόεδρο της Οµοσπονδίας
Οµογενειακών Σωµατείων και µε στελέχη της Trip Advisor.

Σηµειώνεται ότι µε στόχο τη διασφάλιση της υποστήριξης µεγάλων επενδυτικών οίκων στην προσπάθεια
της χώρας να προωθήσει αφενός το σχέδιο «Ηρακλής», αλλά και να κλειδώσει θετικές εξελίξεις στο
µέτωπο της αναβάθµισης της επενδυτικής βαθµίδας της ελληνικής οικονοµίας, η ηγεσία του υπ.
Οικονοµικών ξεκινά γύρο επαφών στις ΗΠΑ.

Πέρα από την ηγεσία του Υπ. Οικονοµικών στις ΗΠΑ για το εν λόγω συνέδριο θα βρεθούν οι υπουργοί
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, και Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης και οι υφυπουργοί,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης και Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς. Μάλιστα θα
αναπτύξουν σε περισσότερα από 1.000 κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων, επενδυτικών οίκων και τραπεζών
(Citi, AXIA Ventures, BNP Paribas, Goldman Sachs International, Nomura International κ.ά.) τις κεντρικές
προτεραιότητες και τους στόχους της κυβέρνησης. Σύµµαχός του το ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) η ανάπτυξη τρέχει µε ρυθµό 2,2% στο 9µηνο του έτους.

Τέλος στην κυβερνητική αποστολή µετέχουν και ο επικεφαλής του Ταµείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ)
Ριχάρδος Λαµπίρης, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής.

Το «παρών» θα δώσουν επίσης υψηλόβαθµα στελέχη κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων, δικηγορικών
γραφείων που ειδικεύονται σε επιχειρηµατικές συµφωνίες, ιδιωτικοποιήσεις κ.λπ., καθώς και ο συντονιστής
των κλιµακίων της Κοµισιόν για την Ελλάδα Πολ Κούτος µε τον επικεφαλής των τεχνοκρατών της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τη χώρα µας Φραντσέσκο Ντρούντι.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που θα έχουν παρουσία στο φετινό συνέδριο περιλαµβάνονται οι: Aegean
Airlines, η ΕΥΔΑΠ, Avis Ελλάς, Eldorado Gold, EY, Grant Thornton, ΕΛΠΕ, Lamda Development, McKinsey &
Company, Όµιλος Μυτιληναίος, NN Hellas, ΟΠΑΠ, Prodea Investments, ΔΕΗ, Reed Smith, Shaner Hotel Group,
ΤΕΜΕΣ, The Wall Street Journal, ΤΙΤΑΝ, Värde Global Real Estate, Zeus Group, Diana Shipping, Eurodry, Euroseas,
Tsakos Energy Navigation, Performance Shipping.

https://www.bluebirds.gr/oi-ependytikes-eykairies-ston-elliniko-toyrismo-paroysiazontai-sti-nea-yorki.aspx
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Οµιλητής στο Capital Link Forum ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης

Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης. Ο κ. Θεοχάρης θα είναι οµιλητής
σήµερα Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου, στο 21ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει
η Capital Link. Το θέµα της οµιλίας του Υπουργού Τουρισµού θα είναι: “Tourism – Investment and Business
Opportunities”.

Την Τρίτη, 10 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση, µεταξύ άλλων, µε εκπροσώπους αεροπορικών
εταιρειών, ενώ θα δώσει το παρών στην «Ηµέρα της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπου
η ελληνική αποστολή θα «χτυπήσει το καµπανάκι» της Wall Street.

Την Τετάρτη, 11 Δεκεµβρίου, ο Υπουργός Τουρισµού θα βρεθεί στη Βοστώνη, όπου θα συναντήσει τον
Πρύτανη του Boston University School of Management, ενώ θα µιλήσει στο γνωστό πανεπιστήµιο για τις
προτεραιότητες και τη στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Το
πρόγραµµα της Τετάρτης περιλαµβάνει επίσης συνάντηση µε καθηγητές που οργανώνουν εκπαιδευτικά
ταξίδια στην Ελλάδα. 

Την Πέµπτη, 12 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση µε τον Πρόεδρο της Οµοσπονδίας
Οµογενειακών Σωµατείων και µε στελέχη της Trip Advisor.
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Ποιοι είναι οι Έλληνες υπουργοί και υφυπουργοί που ψάχνουν επενδυτές στο
Μανχάταν;

Στο Metropolitan Club στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης στρέφονται σήµερα τα βλέµµατα της αγοράς
καθώς κυβερνητικά στελέχη, κορυφαία στελέχη των 4 συστηµικών τραπεζών και πολλές ελληνικές
εισηγµένες θα επιχειρήσουν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και τα κεφάλαια των αµερικανών
επενδυτών.

Με το µήνυµα  η «Ελλάδα  επανέρχεται» (Greece is Back) και µε τη συµµετοχή 1.000 στελεχών της
αγοράς, κυβερνητικών αξιωµατούχων, κορυφαίων funds, τραπεζιτών, αλλά και µεγάλων επιχειρήσεων,
πραγµατοποιείται το ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες.

Από πλευράς κυβερνήσεως θα συµµετάσχουν, εκτός του τσάρου της οικονοµίας, ο υπουργός Ανάπτυξης
Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης, ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης
Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουργός
Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς και ο υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός.

Επίσης θα συµµετάσχουν και οι Riccardo Lambiris, διευθύνων σύµβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Γιώργος Πιτσιλής,
διοικητής της ΑΑΔΕ, και ο Δηµήτρης Τσάκωνας του ΟΔΔΗΧ.

https://banks.com.gr/poioi-einai-ellines-ypourgoi-kai-yfypourgoi-pou-psachnoun-ependytes-sto-manchatan/
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Υπουργοί και υφυπουργοί στη Νέα Υόρκη για επενδύσεις στην Ελλάδα

Στο Metropolitan Club στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης στρέφονται σήµερα τα βλέµµατα της αγοράς
καθώς κυβερνητικά στελέχη, κορυφαία στελέχη των 4 συστηµικών τραπεζών και πολλές ελληνικές
εισηγµένες θα επιχειρήσουν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και τα κεφάλαια των αµερικανών
επενδυτών, παρουσιάζοντας το κυβερνητικό πρόγραµµα για την οικονοµία καθώς και τις οικονοµικές,
επενδυτικές και επιχειρηµατικές προοπτικές της Ελλάδας.

Με το µήνυµα  η «Ελλάδα  επανέρχεται» (Greece is Back) και µε τη συµµετοχή 1.000 στελεχών της
αγοράς, κυβερνητικών αξιωµατούχων, κορυφαίων funds, τραπεζιτών, αλλά και µεγάλων επιχειρήσεων,
πραγµατοποιείται το ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος  Μητσοτάκης θα απευθύνει τηλεοπτικό µήνυµα, ενώ ο υπουργός
Οικονοµικών Χρήστος  Σταϊκούρας θα είναι ο κεντρικός οµιλητής. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο
Χρήστος Σταϊκούρας θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών
(PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Από πλευράς κυβερνήσεως θα συµµετάσχουν επίσης ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, ο
υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης, ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς και ο
υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός.

Επίσης θα συµµετάσχουν και οι Riccardo Lambiris, διευθύνων σύµβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Γιώργος Πιτσιλής,
διοικητής της ΑΑΔΕ, και ο Δηµήτρης Τσάκωνας του ΟΔΔΗΧ.

Στο επίσηµο δείπνο θα µιλήσει ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπουρ Ρος, ενώ θα τιµηθεί για την
επενδυτική δραστηριότητά του στην Ελλάδα ο Τζον Πόλσον. Αύριο, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
διοργανώνει την «Ηµέρα της Ελλάδας», µε την ελληνική κυβερνητική αποστολή και τις ελληνικών
συµφερόντων εταιρείες που είναι εισηγµένες στη Wall Street να χτυπούν το καµπανάκι της λήξης.

H «εκστρατεία πειθούς» του υπουργού Οικονοµικών στη «Μέκκα» της παγκόσµιας οικονοµίας και του
καπιταλισµού πραγµατοποιείται δε σε µια κοµβική περίοδο, καθώς:

1. Με το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο παρέχονται κίνητρα για να έρθουν φρέσκα κεφάλαια στην
Ελλάδα και τα οποία θα πρέπει να γίνουν ευρύτερα γνωστά αφού: απλουστεύεται η νοµοθεσία για
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τη φορολογική κατοικία ενώ θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των εισοδηµάτων
αλλοδαπής προέλευσης µε πληρωµή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου στις περιπτώσεις επενδύσεων άνω
των 500.000 ευρώ.

2. Η κυβέρνηση έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη των επενδύσεων για την προσεχή χρονιά. Ο κρατικός
προϋπολογισµός του 2020 προβλέπει αύξηση του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου κατά
13,4%, έναντι µόλις 8,8% φέτος.

3. Ο στόχος για την ανάπτυξη το 2020 έχει τοποθετηθεί ακόµη πιο ψηλά στο 2,8% την ώρα που
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΔΝΤ κινούνται σε πιο συντηρητικές εκτιµήσεις 2,3%.

4. Ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ)  θα συνεχίσει να κρατά ζεστό το ενδιαφέρον
των επενδυτών για τα ελληνικά οµόλογα, µολονότι οι χρηµατοδοτικές ανάγκες το 2020 είναι σχεδόν
µηδενικές.

Πηγή: newsbeast.gr
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Με τη συµµετοχή 1.000 στελεχών της αγοράς το συνέδριο στη Νέα Υόρκη για
επενδύσεις στην Ελλάδα

Related Articles

Στο Metropolitan Club στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης στρέφονται σήµερα τα βλέµµατα της αγοράς καθώς
κυβερνητικά στελέχη, κορυφαία στελέχη των 4 συστηµικών τραπεζών και πολλές ελληνικές εισηγµένες θα
επιχειρήσουν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και τα κεφάλαια των αµερικανών επενδυτών,
παρουσιάζοντας το κυβερνητικό πρόγραµµα για την οικονοµία καθώς και τις οικονοµικές, επενδυτικές και
επιχειρηµατικές προοπτικές της Ελλάδας.

Με το µήνυµα η «Ελλάδα επανέρχεται» (Greece is Back) και µε τη συµµετοχή 1.000 στελεχών της αγοράς,
κυβερνητικών αξιωµατούχων, κορυφαίων funds, τραπεζιτών, αλλά και µεγάλων επιχειρήσεων,
πραγµατοποιείται το ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος  Μητσοτάκης θα απευθύνει τηλεοπτικό µήνυµα, ενώ ο υπουργός Οικονοµικών
Χρήστος  Σταϊκούρας θα είναι ο κεντρικός οµιλητής. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Χρήστος Σταϊκούρας θα
συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (PIMCO, Goldman Sachs,
Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Από πλευράς κυβερνήσεως θα συµµετάσχουν επίσης ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, ο
υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης, ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς και ο
υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός.

Επίσης θα συµµετάσχουν και οι Riccardo Lambiris, διευθύνων σύµβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Γιώργος Πιτσιλής,
διοικητής της ΑΑΔΕ, και ο Δηµήτρης Τσάκωνας του ΟΔΔΗΧ.

Στο επίσηµο δείπνο θα µιλήσει ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπουρ Ρος, ενώ θα τιµηθεί για την
επενδυτική δραστηριότητά του στην Ελλάδα ο Τζον Πόλσον. Αύριο, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
διοργανώνει την «Ηµέρα της Ελλάδας», µε την ελληνική κυβερνητική αποστολή και τις ελληνικών
συµφερόντων εταιρείες που είναι εισηγµένες στη Wall Street να χτυπούν το καµπανάκι της λήξης.

H «εκστρατεία πειθούς» του υπουργού Οικονοµικών στη «Μέκκα» της παγκόσµιας οικονοµίας και του
καπιταλισµού πραγµατοποιείται δε σε µια κοµβική περίοδο, καθώς:

    Με το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο παρέχονται κίνητρα για να έρθουν φρέσκα κεφάλαια στην Ελλάδα
και τα οποία θα πρέπει να γίνουν ευρύτερα γνωστά αφού: απλουστεύεται η νοµοθεσία για τη φορολογική
κατοικία ενώ θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των εισοδηµάτων αλλοδαπής προέλευσης µε
πληρωµή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου στις περιπτώσεις επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ.
    Η κυβέρνηση έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη των επενδύσεων για την προσεχή χρονιά. Ο κρατικός
προϋπολογισµός του 2020 προβλέπει αύξηση του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου κατά 13,4%,
έναντι µόλις 8,8% φέτος.
    Ο στόχος για την ανάπτυξη το 2020 έχει τοποθετηθεί ακόµη πιο ψηλά στο 2,8% την ώρα που Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και ΔΝΤ κινούνται σε πιο συντηρητικές εκτιµήσεις 2,3%.
    Ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ)  θα συνεχίσει να κρατά ζεστό το ενδιαφέρον των
επενδυτών για τα ελληνικά οµόλογα, µολονότι οι χρηµατοδοτικές ανάγκες το 2020 είναι σχεδόν µηδενικές.
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Δένδιας: Πρωτοβουλία για διεύρυνση της ΕΕ στα Δ. Βαλκάνια
Ξεκίνησε το άτυπο πρωινό εργασίας των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
διοργανώνει ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στις Βρυξέλλες, αναλαµβάνοντας
έτσι πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά την διεύρυνση των Δυτικών Βαλκανίων, στο περιθώριο των εργασιών
του Συµβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προσκεκληµένοι είναι ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Νίκολα  Ντιµιτρόφ, καθώς και ο
ασκών χρέη υπουργού Εξωτερικών της Αλβανίας, Γκεντ Τσεκάϊ, ενώ στην πρόσκληση
ανταποκρίθηκαν θετικά  20 ακόµη υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ.

Η µεγάλη προσέλευση είναι ενδεικτική του ενδιαφέροντος που υπάρχει για την διεύρυνση, αλλά και της
αναγνώρισης του ρόλου της Ελλάδας στην περιοχή, σηµείωναν οι ίδιες πηγές. Από τους παρευρισκόµενους
τονίστηκε ο θετικός χαρακτήρας της ελληνικής πρωτοβουλίας, καθώς είναι η πρώτη ουσιαστική συζήτηση
που πραγµατοποιείται από τον Οκτώβριο σχετικά µε την διεύρυνση, ανέφεραν.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής εκ µέρους της ελληνικής διπλωµατίας είναι να  δοθεί η ευκαιρία  για
µια  γόνιµη, µε άτυπο χαρακτήρα, ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των εταίρων για το πώς θα πρέπει να
προχωρήσει η συζήτηση σχετικά µε την διεύρυνση, στον απόηχο της απόφασης του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου του Οκτωβρίου αλλά και των γαλλικών προτάσεων αναφορικά µε τη µεθοδολογία της
διεύρυνσης.

Στους συµµετέχοντες συµπεριλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, της
Γερµανίας, της Ολλανδίας, της Δανίας, της Πορτογαλίας, της Κύπρου, της Σουηδίας, της
Βουλγαρίας, της Πολωνίας, της Σλοβακίας, της Ρουµανίας, της Κροατίας, της Ιρλανδίας και
της Σλοβενίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται από τον αρµόδιο Επίτροπο Γειτονίας και Διεύρυνσης, Όλιβερ
Βαρέλι, καθώς και από τη Γενική Γραµµατέα  της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης,
Χέλγκα  Σµιτ.

Όπως τόνιζαν οι ίδιες πηγές, η πρωτοβουλία εντάσσεται σε µια σειρά ενεργειών της ελληνικής
διπλωµατίας να στηρίξει εµπράκτως την διεύρυνση της ΕΕ στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, η
ευρωπαϊκή προοπτική των οποίων είναι προς όφελος της περιφερειακής σταθερότητας, καθώς και
προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ήδη από το 2003, όταν υιοθετήθηκε η ατζέντα της
Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε επίσης στη Νέα  Σελίδα: Σταϊκούρας: Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital
Link στη Νέα  Υόρκη
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Οµιλητής στο Capital Link Forum στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Τουρισµού
Βρίσκεστε εδώ:
Ειδήσεις
»
Τουριστικοί Φορείς
»
Ελληνικοί

Υπουργείο Τουρισµού

Οµιλητής στο Capital Link Forum στη Νέα Υόρκη ο υπουργός
Τουρισµού
Τατιάνα Ρόκου - 09 December 2019, 09:20

Αύριο Τρίτη, 10 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση, µεταξύ άλλων, µε
εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, ενώ στις 12 Δεκεµβρίου θα έχει
συνάντηση µε στελέχη της TripAdvisor.

Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης. Ο κ. Θεοχάρης θα είναι οµιλητής
σήµερα Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου, στο 21ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η
Capital Link. Το θέµα της οµιλίας του υπουργού Τουρισµού θα είναι “Tourism - Investment and Business
Opportunities”.

Την Τρίτη, 10 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση, µεταξύ άλλων, µε εκπροσώπους αεροπορικών
εταιρειών, ενώ θα δώσει το “παρών” στην ”Ηµέρα της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”,
όπου η ελληνική αποστολή θα “χτυπήσει το καµπανάκι” της Wall Street.

Την Τετάρτη, 11 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Τουρισµού θα βρεθεί στη Βοστώνη, όπου θα συναντήσει τον
πρύτανη του Boston University School of Management, ενώ θα µιλήσει στο γνωστό πανεπιστήµιο για τις
προτεραιότητες και τη στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Το
πρόγραµµα της Τετάρτης περιλαµβάνει επίσης συνάντηση µε καθηγητές που οργανώνουν εκπαιδευτικά
ταξίδια στην Ελλάδα. 

Την Πέµπτη, 12 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση µε τον πρόεδρο της Οµοσπονδίας
Οµογενειακών Σωµατείων και µε στελέχη της TripAdvisor.
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Οµιλητής στο Capital Link Forum ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης. Ο κ. Θεοχάρης θα είναι οµιλητής
σήµερα Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου, στο 21ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital
Link. Το θέµα της οµιλίας του Υπουργού Τουρισµού θα είναι: "Tourism - Investment and Business
Opportunities".

Την Τρίτη, 10 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση, µεταξύ άλλων, µε εκπροσώπους αεροπορικών
εταιρειών, ενώ θα δώσει το παρών στην «Ηµέρα της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπου
η ελληνική αποστολή θα «χτυπήσει το καµπανάκι» της Wall Street.

Την Τετάρτη, 11 Δεκεµβρίου, ο Υπουργός Τουρισµού θα βρεθεί στη Βοστώνη, όπου θα συναντήσει τον
Πρύτανη του Boston University School of Management, ενώ θα µιλήσει στο γνωστό πανεπιστήµιο για τις
προτεραιότητες και τη στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Το
πρόγραµµα της Τετάρτης περιλαµβάνει επίσης συνάντηση µε καθηγητές που οργανώνουν εκπαιδευτικά
ταξίδια στην Ελλάδα. 

Την Πέµπτη, 12 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση µε τον Πρόεδρο της Οµοσπονδίας
Οµογενειακών Σωµατείων και µε στελέχη της Trip Advisor.
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Προοπτικές και επενδυτικές δυνατότητες της ελληνικής ναυτιλίας - [Portnet.gr]

Τις προοπτικές και τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η ναυτιλιακή, παραναυτιλιακή και λιµενική
βιοµηχανία της Ελλάδος, υπό το πρίσµα της συνεχούς βελτίωσης των οικονοµικών δεικτών της εθνικής
οικονοµίας που έχει επιτύχει η κυβέρνηση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, θα παρουσιάσει ο Υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης µιλώντας - ως κεντρικός οµιλητής - στο 21ο
ετήσιο φόρουµ της Capital Link "Invest in Greece", που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη το απόγευµα της
Δευτέρας 9 Δεκεµβρίου 2019 (ώρα 17.00 τοπική Νέας Υόρκης). Ο κ. Πλακιωτάκης στην διάρκεια της οµιλίας
του θα αναφερθεί διεξοδικά στη δυναµική της ναυτιλίας των Ελλήνων, της ισχυρότερης ναυτιλίας του
πλανήτη, στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει, αλλά και στην πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο
εµπόριο και την παγκόσµια οικονοµία. Επίσης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα δώσει
αναλυτικά στοιχεία για το προφίλ της (cluster...

Portnet.gr   ·    πριν από  21 λεπτά  ·    

Τις προοπτικές και τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η ναυτιλιακή, παραναυτιλιακή και λιµενική
βιοµηχανία της Ελλάδος, υπό το πρίσµα της συνεχούς βελτίωσης των οικονοµικών δεικτών της εθνικής
οικονοµίας που έχει επιτύχει η κυβέρνηση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, θα παρουσιάσει ο Υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης µιλώντας - ως κεντρικός οµιλητής - στο 21ο
ετήσιο φόρουµ της Capital Link "Invest in Greece", που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη το απόγευµα της
Δευτέρας 9 Δεκεµβρίου 2019 (ώρα 17.00 τοπική Νέας Υόρκης). Ο κ. Πλακιωτάκης στην διάρκεια της οµιλίας
του θα αναφερθεί διεξοδικά στη δυναµική της ναυτιλίας των Ελλήνων, της ισχυρότερης ναυτιλίας του
πλανήτη, στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει, αλλά και στην πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο
εµπόριο και την παγκόσµια οικονοµία. Επίσης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα δώσει
αναλυτικά στοιχεία για το προφίλ της (cluster...

http://www.palo.gr/naytilia/prooptikes-kai-ependytikes-dynatotites-tis-ellinikis-naytilias/23265119/


http://worldenergynews.gr/

 Publication date: 09/12/2019 10:41

 Alexa ranking (Greece): 1800

 http://worldenergynews.gr/index.php?id=40438

Επενδυτικό σαφάρι: «Greece is Back» το µήνυµα Σταικούρα στο συνέδριο «Invest
in Greece» του Capital Link

O κ. Σταϊκούρας θα προτάξει τις µεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η χώρα µας
Να  πείσει τους εκπροσώπους της παγκόσµιας επιχειρηµατικής ελίτ να  ποντάρουν στη χώρα
µας, αγοράζοντας νέα  κρατικά  οµόλογα  και προχωρώντας σε επιχειρηµατικές κινήσεις µε
βάση τα  κίνητρα  του νέου φορολογικού νόµου, θα  προσπαθήσει σήµερα  και αύριο ο
υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας στη Νέα  Υόρκη.
Στη «Μέκκα» της παγκόσµιας οικονοµίας και του καπιταλισµού, παρουσία 1.000 στελεχών της αγοράς,
κυβερνητικών αξιωµατούχων, εκπροσώπων των δανειστών, επιχειρηµατιών, τραπεζιτών από την Ελλάδα,
την Ευρώπη και την Αµερική ο κ. Σταϊκούρας θα προτάξει τις µεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες που
παρουσιάζει η χώρα µας, αφού θα είναι ένας από τους κεντρικούς οµιλητές στο 21ο Ετήσιο Φόρουµ
«Invest in Greece» του Capital Link. 
Οι επενδύσεις, προερχόµενες από επιχειρηµατίες του εξωτερικού, είναι κρίσιµης σηµασίας για την
κυβέρνηση, η οποία θέλει ακόµη και τα κεφάλαια από τα ελληνικά οµόλογα (ANFA’s SMP’s) ύψους 1,3 δισ.
ευρώ να τα κατευθύνει για τον σκοπό αυτό. 
Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος της ελληνικής αποστολής είναι να µεταφερθεί το σωστό µήνυµα σε ένα
ιδιαίτερα στοχευµένο κοινό, όπως είναι αυτό του Capital Link, που θα εξυπηρετήσει αυτά τα σχέδια.
«Greece is Back - η Ελλάδα επανέρχεται»  θα είναι το µήνυµα που θα στείλει ο  Έλληνας υπουργός
Οικονοµικών από το Μανχάταν και το Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Η «εκστρατεία πειθούς» του υπουργού Οικονοµικών περιλαµβάνει, πέραν της οµιλίας στο επίσηµο γεύµα
του συνεδρίου, επαφές µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών, διαχειριστές κεφαλαίων, εταιρείες
συµβούλων για το δηµόσιο χρέος και συνέντευξη Τύπου στον χώρο του φόρουµ. Πραγµατοποιείται, δε, σε
µια κοµβική περίοδο, καθώς:
1. Με το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο παρέχονται κίνητρα για να έρθουν φρέσκα κεφάλαια στην Ελλάδα και
τα οποία πρέπει να γίνουν ευρύτερα γνωστά, αφού: απλουστεύεται η νοµοθεσία για τη φορολογική
κατοικία, ενώ θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των εισοδηµάτων αλλοδαπής προέλευσης µε
πληρωµή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου στις περιπτώσεις επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ.
2. Η κυβέρνηση έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη των επενδύσεων για την προσεχή χρονιά. Ο κρατικός
προϋπολογισµός του 2020 προβλέπει αύξηση του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου κατά 13,4%,
έναντι µόλις 8,8% φέτος.
3. Ο στόχος για την ανάπτυξη το 2020 έχει τοποθετηθεί ακόµη πιο ψηλά στο 2,8% την ώρα που Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και ΔΝΤ κινούνται σε πιο συντηρητικές εκτιµήσεις 2,3%.
4. Ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) θα συνεχίσει να κρατά ζεστό το ενδιαφέρον των
επενδυτών για τα ελληνικά οµόλογα, µολονότι οι χρηµατοδοτικές ανάγκες το 2020 είναι σχεδόν µηδενικές.
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει παρεµβάσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη (µέσω τηλεοπτικού
µηνύµατος) και του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνι Γεωργιάδη, οµιλίες του υπουργού
Τουρισµού Χάρη Θεοχάρη, του υφυπουργού Οικονοµικών αρµόδιο για το Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα,
Γιώργου Ζαββού και του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή.
Περιλαµβάνει, επίσης, συζητήσεις µε τη συµµετοχή του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ)
Δηµήτρη Τσάκωνα, των επικεφαλής των τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για την Ελλάδα, Πωλ Κούτος και Φραντσέσκο Ντρούντι, αλλά και εκπροσώπων
του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Όπως προκύπτει από τις θεµατικές ενότητες του φόρουµ, οι τοµείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η
προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων είναι ο τραπεζικός, ο τουριστικός, ο ενεργειακός, τα κρατικά και
εταιρικά οµόλογα, οι υποδοµές και η αγορά ακινήτων στην οποία επίσης επιχειρείται αναθέρµανση µε τα
µέτρα στήριξης της οικοδοµής που έχουν ψηφιστεί και θα ενεργοποιηθούν από το νέο έτος (πάγωµα ΦΠΑ
για µια 3ετία, έκπτωση φόρου για εργασίες στην οικοδοµή, αναστολή φόρου υπεραξίας ώς το 2022 κ.α.).

www.worldenergynews.gr
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Τέσσερις υπουργοί προς... άγρα επενδυτών στη Νέα Υόρκη στο συνέδριο
Capital Link
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Print
E-mail

Πολυπληθής είναι η κυβερνητική αποστολή, µε επικεφαλής τον ΥΠΟΙΚ Χρήστο Σταϊκούρα, που
µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη.

Το ταξίδι στη Νέα Υόρκη γίνεται µε αφορµή του συνεδρίου του Capital Link και το «παρών» θα δώσουν
τραπεζίτες, εκπρόσωποι του επιχειρηµατικού κόσµου, δικηγόροι, στελέχη της αγοράς ακινήτων και του
Τουρισµού. Στόχος του ταξιδιού στη Νέα Υόρκη θα είναι οι κατ’ ιδίαν συναντήσεις, κάτι που φανερώνει ότι
οι επαφές µε το… δολάριο έχουν περάσει, πλέον, σε άλλη διάσταση.

Από πλευράς κυβερνήσεως θα συµµετάσχουν πλην του ΥΠΟΙΚ, ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης,
ο υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης, ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς και ο
υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός.

Μετά από αντίστοιχο γύρο επαφών στο Λονδίνο, πριν ολοκληρωθεί το φετινό δανειακό πρόγραµµα µε την
λίαν επιτυχηµένη επανέκδοση του 10ετούς οµολόγου, ο Χρ. Σταϊκούρας θα συναντήσει στη Νέα Υόρκη
εκπροσώπους των PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third
Point, προκειµένου να επικοινωνήσει το σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς.
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Επενδυτικό κάλεσµα Χρ. Σταϊκούρα σε Αµερικανούς επενδυτές
www.cnn.gr

Ο υπουργός Οικονοµικών αναµένεται να τονίσει πως η εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία  της Ελλάδος
αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται και η αισιοδοξία επιστρέφει στη χώρα, ενώ αναµένεται
να κάνει και ένα σύντοµο απολογισµό των τελευταίων πέντε µηνών, διάστηµα κατά το οποίο η κυβέρνηση
πέτυχε τους δηµοσιονοµικούς στόχους, µείωσε τον φόρο ακίνητης περιουσίας, εξάλειψε τα capital controle,
θεσµοθέτησε εργαλεία για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, επανεκκίνησε εµβληµατικά
έργα  και ιδιωτικοποιήσεις, αποπλήρωσε το ακριβότερο µερίδιο των δανείων του ΔΝΤ ψήφισε έναν
σηµαντικό νόµο για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίµατος και µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που
θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει τηλεοπτικό µήνυµα στο συνέδριο της Capital
Link., ενώ από πλευράς κυβερνήσεως θα συµµετάσχουν σε αυτό ο υπουργός Ανάπτυξης Α. Γεωργιάδης, ο
υπουργός Τουρισµού Χ. Θεοχάρης, ο υπουργός Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Γ. Τσακίρης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γ. Θωµάς και ο υφυπουργός Οικονοµικών Γ.
Ζαββός. Επίσης θα συµµετάσχουν και ο Γ. Πιτσιλής, Διοικητής ΑΑΔΕ, και ο Δ. Τσάκωνας επικεφαλής του
ΟΔΔΗΧ.

Στη Ν. Υόρκη θα βρίσκονται και κορυφαία στελέχη των συστηµικών τραπεζών, ήτοι από την Alpha Bank
οι Β. Ψάλτης, από τη Eurobank ο Γ. Ζανιάς, από την Εθνική ο Π. Μυλωνάς και από την Πειραιώς ο Χρ.
Μεγάλου.

Στο επίσηµο δείπνο του συνεδρίου της Capital Link µιλήσει ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπουρ Ρος,
ενώ θα τιµηθεί για την επενδυτική δραστηριότητά του στην Ελλάδα ο Τζον Πόλσον.
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Στη Νέα Υόρκη ο Γιάννης Πλακιωτάκης
Τις προοπτικές και τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η
ναυτιλιακή, παραναυτιλιακή και λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδος, υπό το
πρίσµα της συνεχούς βελτίωσης των οικονοµικών δεικτών της εθνικής
οικονοµίας που έχει επιτύχει η κυβέρνηση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη,
θα παρουσιάσει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ.
Γιάννης Πλακιωτάκης µιλώντας – ως κεντρικός οµιλητής – στο 21ο ετήσιο
φόρουµ της Capital Link “Invest in Greece”, που πραγµατοποιείται στη Νέα
Υόρκη στις 9 Δεκεµβρίου 2019 και ώρα 17.00 τοπική Νέας Υόρκης.

Ο κ. Πλακιωτάκης στην διάρκεια της οµιλίας του θα αναφερθεί διεξοδικά
στη δυναµική της ναυτιλίας των Ελλήνων, της ισχυρότερης ναυτιλίας
του πλανήτη, στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει, αλλά και στην
πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και την παγκόσµια οικονοµία.
Επίσης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα δώσει αναλυτικά στοιχεία για το προφίλ της
(cluster, εταιρίες, πλοία, απασχόληση), καθώς και για την συνεισφορά της στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
της Ελλάδος.
Ταυτόχρονα, θα καταγράψει τις βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία της, σε διεθνές επίπεδο,
δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων και όχι περιφερειακών λύσεων στα µείζονα
ζητήµατα που την απασχολούν, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της
ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, κ.α.

Ο βουλευτής Λασιθίου επισκέφτηκε µαζί µε τη σύζυγό του Αφροδίτη Δωρίτη τον Αρχιεπίσκοπο
Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο µε τον οποίο τους συνδέει παλιά φιλία.

Πηγή : Aνατολή
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Στο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο Χρήστος Σταϊκούραs

Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούραs, την Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου 2019, Στο ετήσιο Επενδυτικό
Συνέδριο της Capital Link, µε τίτλο «21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum» θα συµµετάσχει σήµερα ο
Υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούραs. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας,
θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά PIMCO,
Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο ενώ την
επόµενη ηµέρα, θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day
at NYSE).
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Το οικονοµικό επιτελείο «µετρά» κλίµα στη Ν. Υόρκη για επενδύσεις
Πιο συγκεκριµένα, ο υπουργός Οικονοµικών, Χ. Σταϊκούρας, µε την ευκαιρία του συνεδρίου του Capital Link,
θα έχει συναντήσεις στη Νέα Υόρκη µε εκπροσώπους των PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point, προκειµένου να επικοινωνήσει το σχεδιασµό της
επόµενης χρονιάς, αλλά και να απευθύνει κάλεσµα για επενδύσεις.

Ειδικά εν όψει µάλιστα των ανακοινώσεων στην επενδυτική κοινότητα για το δανειακό πρόγραµµα του
2020, ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ, Δ. Τσάκωνας, θα δώσει το «παρών» µε στόχο να λειάνει το έδαφος για
τοποθετήσεις σε ελληνικά χρεόγραφα από τους µεγάλους οίκους, αλλά και να «µετρήσει» αντιδράσεις για
τη γενικότερη πορεία της χώρας µέχρι στιγµής.

Σηµειώνεται ότι η Ελλάδα εξετάζει, σύµφωνα µε πληροφορίες, έκδοση 15ετούς οµολόγου, αλλά και µια
σειρά από άλλες κινήσεις για να βελτιώσει το προφίλ του χρέους. Πιο συγκεκριµένα, σχεδιάζει τη µείωση
της έκθεσης σε έντοκα γραµµάτια αλλά και εξόφληση άλλων 2-3 δισ. ευρώ από τα δάνεια του ΔΝΤ µετά το
καλοκαίρι. Κεντρικός στόχος είναι η διασφάλιση µια καλής πορείας τους επόµενους µήνες στο µέτωπο του
χρέους ώστε να «στρωθεί» ο δρόµος για  την αναβάθµιση της επενδυτικής βαθµίδας της χώρας, αλλά την
τεκµηρίωση του αιτήµατος για µείωση των στόχων για πλεονάσµατα.

Παράλληλα, στη Νέα Υόρκη µε αφορµή το συνέδριο βρίσκονται ο υφυπουργός Οικονοµικών, Γ. Ζαββός, που
τις επόµενες µέρες καταθέτει στη Βουλή το σχέδιο νόµου για το πλάνο µείωσης των κόκκινων δανείων, το
γνωστό σχέδιο «Ηρακλής», που σηµειώνεται απευθύνεται και στη διεθνή επενδυτική κοινότητα για
άντληση κεφαλαίων. Στη Νέα Υόρκη θα είναι µε αφορµή πάλι το 21ο Ετήσιο  Forum «Invest in Greece» του
Capital Link και οι επικεφαλής των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών, αλλά και ο Διευθύνων Σύµβουλος του
ΤΧΣ.

Πέρα από την ηγεσία του Υπ. Οικονοµικών, στις ΗΠΑ για το εν λόγω συνέδριο θα βρεθούν οι υπουργοί
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης και Ναυτιλίας Γιάννης
Πλακιωτάκης και οι υφυπουργοί, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης και Περιβάλλοντος,
Γεράσιµος Θωµάς.  Μάλιστα θα αναπτύξουν σε περισσότερα από 1.000 κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων,
επενδυτικών οίκων και τραπεζών (Citi, AXIA Ventures, BNP Paribas, Goldman Sachs International, Nomura
International κ.ά.) τις κεντρικές προτεραιότητες και τους στόχους της κυβέρνησης. Σύµµαχός του το ότι
σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) η ανάπτυξη τρέχει µε ρυθµό 2,2% στο
9µηνο του έτους.

Τέλος στην κυβερνητική αποστολή µετέχουν και ο επικεφαλής του Ταµείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ)
Ριχάρδος Λαµπίρης, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής.

Το «παρών» θα δώσουν επίσης υψηλόβαθµα στελέχη κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων, δικηγορικών
γραφείων που ειδικεύονται σε επιχειρηµατικές συµφωνίες, ιδιωτικοποιήσεις κ.λπ., καθώς και ο συντονιστής
των κλιµακίων της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Πολ Κούτος, µε τον επικεφαλής των τεχνοκρατών της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τη χώρα µας Φραντσέσκο Ντρούντι.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που θα έχουν παρουσία στο φετινό συνέδριο περιλαµβάνονται οι: Aegean
Airlines, η ΕΥΔΑΠ, Avis Ελλάς, Eldorado Gold, EY, Grant Thornton, ΕΛΠΕ, Lamda Development, McKinsey &
Company, Όµιλος Μυτιληναίος, NN Hellas, ΟΠΑΠ, Prodea Investments, ΔΕΗ, Reed Smith, Shaner Hotel Group,
ΤΕΜΕΣ, The Wall Street Journal, ΤΙΤΑΝ, Värde Global Real Estate, Zeus Group, Diana Shipping, Eurodry, Euroseas,
Tsakos Energy Navigation, Performance Shipping.

Γιώργος Αλεξάκης
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Επενδυτικό κάλεσµα Χρ. Σταϊκούρα σε Αµερικανούς επενδυτές
Το µήνυµα ότι η Ελλάδα µετά από µια δύσκολη δεκαετή κρίση επιστρέφει στην κανονικότητα θα στείλει
σήµερα από τη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, στο πλαίσιο του συνεδρίου της
Capital Link.

Ο υπουργός Οικονοµικών αναµένεται να τονίσει πως η εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία της Ελλάδος
αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται και η αισιοδοξία επιστρέφει στη χώρα, ενώ αναµένεται
να κάνει και ένα σύντοµο απολογισµό των τελευταίων πέντε µηνών, διάστηµα κατά το οποίο η κυβέρνηση
πέτυχε τους δηµοσιονοµικούς στόχους, µείωσε τον φόρο ακίνητης περιουσίας, εξάλειψε τα capital controle,
θεσµοθέτησε εργαλεία για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, επανεκκίνησε εµβληµατικά έργα
και ιδιωτικοποιήσεις, αποπλήρωσε το ακριβότερο µερίδιο των δανείων του ΔΝΤ ψήφισε έναν σηµαντικό
νόµο για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίµατος και µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα
επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει τηλεοπτικό µήνυµα στο συνέδριο της Capital Link.,
ενώ από πλευράς κυβερνήσεως θα συµµετάσχουν σε αυτό ο υπουργός Ανάπτυξης Α. Γεωργιάδης, ο
υπουργός Τουρισµού Χ. Θεοχάρης, ο υπουργός Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γ. Τσακίρης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γ. Θωµάς και ο υφυπουργός Οικονοµικών Γ.
Ζαββός. Επίσης θα συµµετάσχουν και ο Γ. Πιτσιλής, Διοικητής ΑΑΔΕ, και ο Δ. Τσάκωνας επικεφαλής του
ΟΔΔΗΧ.

Στη Ν. Υόρκη θα βρίσκονται και κορυφαία στελέχη των συστηµικών τραπεζών, ήτοι από την Alpha Bank οι
Β. Ψάλτης, από τη Eurobank ο Γ. Ζανιάς, από την Εθνική ο Π. Μυλωνάς και από την Πειραιώς ο Χρ.
Μεγάλου.

Στο επίσηµο δείπνο του συνεδρίου της Capital Link µιλήσει ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπουρ Ρος,
ενώ θα τιµηθεί για την επενδυτική δραστηριότητά του στην Ελλάδα ο Τζον Πόλσον.

https://magnesianews.gr/oikonomia/ependytiko-kalesma-chr-staikoyra-se-amerikanoys-ependytes.html
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Προς αναζήτηση επενδυτών στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας
Αναλυτική παρουσίαση των νέων δεδοµένων στην ελληνική οικονοµία και των ευκαιριών στην Ελληνική
αγορά περιλαµβάνει το µενού των σηµαντικών συναντήσεων που θα έχει ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος
Σταϊκούρας στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του φετινού επενδυτικού συνεδρίου του Capital Link για την
Ελλάδα.

Η ελληνική αποστολή έχει ως σκοπό να παρουσιάσει στους επενδυτές το πλήρες σχέδιο για την Ελληνική
οικονοµία το οποίο η κυβέρνηση προτίθεται να εφαρµόσει το επόµενο διάστηµα. Στόχος είναι το έντονο
ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι ξένοι για την ελληνική οικονοµία και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η
ελληνική αγορά να µετατραπεί σε ουσία και επενδύσεις. Στο επίκεντρο των ραντεβού που θα έχουν
επιχειρηµατικοί παράγοντες κορυφαίων ελληνικών οµίλων θα είναι ο τουρισµός, η αγορά ακινήτων, η
ενέργεια, και η ναυτιλία.

Ταυτόχρονα ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της
εναρκτήριας οµιλίας, θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών
(ενδεικτικά PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point
κ.α). Πρόθεση του υπουργού είναι να ενηµερώσει τους εκπροσώπους των µεγάλων επενδυτικών εταιρειών
για τις αλλαγές που σχεδιάζει η κυβέρνηση.

Σε αυτό το πλαίσιο ο κ Σταϊκούρας θα τους παρουσιάσει το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο και τα κίνητρα
που προβλέπει για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Ειδική αναφορά θα κάνει στην πρόβλεψη για την
φορολόγηση µε εφάπαξ 100.000 για όσους επιλέξουν την Ελλάδα ως φορολογική της κατοικία. Αντίστοιχα
σηµαντικά στοιχεία γα την προσέλκυση επενδύσεων στην κυβέρνηση θεωρούν τη µείωση του φόρου επί
των µερισµάτων στο 5%, τη µείωση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις, αλλά και τη µείωση
της προκαταβολής φόρου.

Ιδιαίτερο βάρος ο υπουργός Οικονοµικών θα ρίξει και στα κίνητρα που προβλέπονται για την οικοδοµή.
Συγκεκριµένα θα παρουσιάσει στους επίδοξους επενδυτές τη βεντάλια των µέτρων στήριξης της αγοράς
ακινήτων µε το πάγωµα του ΦΠΑ για µία τριετία, την έκπτωση φόρου για εργασίες στην οικοδοµή, την
αναστολή φόρου υπεραξίας ως το 2022.

Με αυτές τις κινήσεις το οικονοµικό επιτελείο ευελπιστεί να προσεγγίσει ξένες επενδύσεις προκειµένου να
επιτευχθούν δυο ιδιαίτερα φιλόδοξοι στόχοι. Ο ένας είναι ο ρυθµός ανάπτυξης για το 2020 να φτάσει το
2,8% του ΑΕΠ. Ο άλλος είναι να καταγραφεί αύξηση του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου
κατά 13,4%, έναντι 8,8% που είναι το 2019..

Επίσης, ο υπουργός Οικονοµικών θα επιχειρήσει να προσελκύσει επενδυτές εν όψει των εκδόσεων
οµολόγων τις οποίες σχεδιάζει ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για το 2020.

Στην προσπάθεια προσέλκυσης επενδυτών θα συµµετέχουν ακόµα, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργό Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης, ο υφυπουργός Οικονοµικών αρµόδιος για το
Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα, Γιώργος Ζαββός και ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή.

https://www.neaptolemaidas.gr/2019/12/blog-post_863.html
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Στο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας
Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη θα παρευρεθεί ο υπουργός Οικονοµικών
Χρήστος Σταϊκούρας, όπου θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και
οργανισµών.

Το ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, µε τίτλο «21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
πραγµατοποιείται σήµερα, Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου 2019 και όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του
υπουργείου, ο υπουργός Οικονοµικών εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, θα έχει συναντήσεις µε
εκπροσώπους εταιρειών όπως οι, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley,
Helm, Nomura, Third Point κ.α..

Σήµερα, το απόγευµα ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ.
Ελπιδοφόρο, ενώ την Τρίτη, θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης (Greek Day at NYSE).
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Εκστρατεία του ΥΠΟΙΚ στη Νέα Υόρκη -Ποιους θα συναντήσει ο Σταϊκούρας στο
Capital Link

Πολυπληθής θα είναι η κυβερνητική αποστολή, µε επικεφαλής τον ΥΠΟΙΚ Χρήστο Σταϊκούρα, που θα
µεταβεί τη Νέα Υόρκη.

Το ταξίδι στη Νέα Υόρκη γίνεται µε αφορµή του συνεδρίου του Capital Link και το «παρών» θα δώσουν
τραπεζίτες, εκπρόσωποι του επιχειρηµατικού κόσµου, δικηγόροι, στελέχη της αγοράς ακινήτων και του
Τουρισµού. Στόχος του ταξιδιού στη Νέα Υόρκη θα είναι οι κατ’ ιδίαν συναντήσεις, κάτι που φανερώνει ότι
οι επαφές µε το… δολάριο έχουν περάσει, πλέον, σε άλλη διάσταση.

Ποιους θα συναντήσει ο Σταϊκούρας στη Νέα Υόρκη
Μετά από αντίστοιχο γύρο επαφών στο Λονδίνο, πριν ολοκληρωθεί το φετινό δανειακό πρόγραµµα µε την
λίαν επιτυχηµένη επανέκδοση του 10ετούς οµολόγου, ο Χρ. Σταϊκούρας θα συναντήσει στη Νέα Υόρκη
εκπροσώπους των PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third
Point, προκειµένου να επικοινωνήσει το σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς.

Διαβάστε στο economistas το ρεπορτάζ του Γιώργου Παππού για την «απόβαση» του οικονοµικού
επιτελείου στη Νέα Υόρκη.

https://www.inboxnews.gr/oikonomia/ekstrateia-toy-ypoik-sti-nea-yorki-poioys-tha-synantisei-o-staikoyras-sto-capital-link
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Χρ.Σταϊκούραs: Στη Νέα Υόρκη για το ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital
Link

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο «21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», θα συµµετάσχει αύριο ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούραs.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.). Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε
τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Ενώ, την επόµενη ηµέρα, Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, θα παρευρεθεί
στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

http://myportal.gr/chr-staikoyras-sti-nea-yorki-gia-to-etisio-ependytiko-synedrio-tis-capital-link/


https://www.insider.gr/

 Publication date: 09/12/2019 10:06

 Alexa ranking (Greece): 205

 https://www.insider.gr/eidiseis/oikonomia/126784/hristos-staikoyras-synantiseis-m...

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link ο Χρήστος Σταϊκούρας
Ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών
φορέων και οργανισµών στη Νέα Υόρκη.

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη θα δώσει το παρών ο υπουργός
Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, όπου θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών
φορέων και οργανισµών.

Το ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, µε τίτλο «21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
πραγµατοποιείται σήµερα, Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου 2019 και όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του
υπουργείου, ο υπουργός Οικονοµικών εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, θα έχει συναντήσεις µε
εκπροσώπους εταιρειών όπως οι, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley,
Helm, Nomura, Third Point κ.α..

Σήµερα, το απόγευµα ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ.
Ελπιδοφόρο, ενώ την Τρίτη, θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης (Greek Day at NYSE).

https://www.insider.gr/eidiseis/oikonomia/126784/hristos-staikoyras-synantiseis-me-ependytes-sti-nea-yorki
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Εκστρατεία του ΥΠΟΙΚ στη Νέα Υόρκη -Ποιους θα συναντήσει ο Σταϊκούρας στο
Capital Link

Πολυπληθής θα είναι η κυβερνητική αποστολή, µε επικεφαλής τον ΥΠΟΙΚ Χρήστο Σταϊκούρα, που θα
µεταβεί τη Νέα Υόρκη.

Το ταξίδι στη Νέα Υόρκη γίνεται µε αφορµή του συνεδρίου του Capital Link και το «παρών» θα δώσουν
τραπεζίτες, εκπρόσωποι του επιχειρηµατικού κόσµου, δικηγόροι, στελέχη της αγοράς ακινήτων και του
Τουρισµού. Στόχος του ταξιδιού στη Νέα Υόρκη θα είναι οι κατ’ ιδίαν συναντήσεις, κάτι που φανερώνει ότι
οι επαφές µε το… δολάριο έχουν περάσει, πλέον, σε άλλη διάσταση.

Μετά από αντίστοιχο γύρο επαφών στο Λονδίνο, πριν ολοκληρωθεί το φετινό δανειακό πρόγραµµα µε την
λίαν επιτυχηµένη επανέκδοση του 10ετούς οµολόγου, ο Χρ. Σταϊκούρας θα συναντήσει στη Νέα Υόρκη
εκπροσώπους των PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third
Point, προκειµένου να επικοινωνήσει το σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς.

Διαβάστε στο economistas το ρεπορτάζ του Γιώργου Παππού για την «απόβαση» του οικονοµικού
επιτελείου στη Νέα Υόρκη.

https://www.iefimerida.gr/oikonomia/ekstrateia-ypoik-nea-yorki-staikoyras-synantiseis
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Το οικονοµικό επιτελείο «µετρά» κλίµα στη Ν. Υόρκη για επενδύσεις
Με στόχο τη διασφάλιση της υποστήριξης µεγάλων επενδυτικών οίκων στην προσπάθεια της χώρας να
προωθήσει αφενός το σχέδιο «Ηρακλής», αλλά και να κλειδώσει θετικές εξελίξεις στο µέτωπο της
αναβάθµισης της επενδυτικής βαθµίδας της ελληνικής οικονοµίας, η ηγεσία του υπ. Οικονοµικών ξεκινά
γύρο επαφών στις ΗΠΑ.

Πιο συγκεκριµένα, ο υπουργός Οικονοµικών, Χ. Σταϊκούρας, µε την ευκαιρία του συνεδρίου του Capital Link,
θα έχει συναντήσεις στη Νέα Υόρκη µε εκπροσώπους των PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point, προκειµένου να επικοινωνήσει το σχεδιασµό της
επόµενης χρονιάς, αλλά και να απευθύνει κάλεσµα για επενδύσεις.

Ειδικά εν όψει µάλιστα των ανακοινώσεων στην επενδυτική κοινότητα για το δανειακό πρόγραµµα του
2020, ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ, Δ. Τσάκωνας, θα δώσει το «παρών» µε στόχο να λειάνει το έδαφος για
τοποθετήσεις σε ελληνικά χρεόγραφα από τους µεγάλους οίκους, αλλά και να «µετρήσει» αντιδράσεις για
τη γενικότερη πορεία της χώρας µέχρι στιγµής.

Σηµειώνεται ότι η Ελλάδα εξετάζει, σύµφωνα µε πληροφορίες, έκδοση 15ετούς οµολόγου, αλλά και µια
σειρά από άλλες κινήσεις για να βελτιώσει το προφίλ του χρέους. Πιο συγκεκριµένα, σχεδιάζει τη µείωση
της έκθεσης σε έντοκα γραµµάτια αλλά και εξόφληση άλλων 2-3 δισ. ευρώ από τα δάνεια του ΔΝΤ µετά το
καλοκαίρι. Κεντρικός στόχος είναι η διασφάλιση µια καλής πορείας τους επόµενους µήνες στο µέτωπο του
χρέους ώστε να «στρωθεί» ο δρόµος για  την αναβάθµιση της επενδυτικής βαθµίδας της χώρας, αλλά την
τεκµηρίωση του αιτήµατος για µείωση των στόχων για πλεονάσµατα.

Παράλληλα, στη Νέα Υόρκη µε αφορµή το συνέδριο βρίσκονται ο υφυπουργός Οικονοµικών, Γ. Ζαββός, που
τις επόµενες µέρες καταθέτει στη Βουλή το σχέδιο νόµου για το πλάνο µείωσης των κόκκινων δανείων, το
γνωστό σχέδιο «Ηρακλής», που σηµειώνεται απευθύνεται και στη διεθνή επενδυτική κοινότητα για
άντληση κεφαλαίων. Στη Νέα Υόρκη θα είναι µε αφορµή πάλι το 21ο Ετήσιο  Forum «Invest in Greece» του
Capital Link και οι επικεφαλής των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών, αλλά και ο Διευθύνων Σύµβουλος του
ΤΧΣ.

Πέρα από την ηγεσία του Υπ. Οικονοµικών, στις ΗΠΑ για το εν λόγω συνέδριο θα βρεθούν οι υπουργοί
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης και Ναυτιλίας Γιάννης
Πλακιωτάκης και οι υφυπουργοί, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης και Περιβάλλοντος,
Γεράσιµος Θωµάς.  Μάλιστα θα αναπτύξουν σε περισσότερα από 1.000 κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων,
επενδυτικών οίκων και τραπεζών (Citi, AXIA Ventures, BNP Paribas, Goldman Sachs International, Nomura
International κ.ά.) τις κεντρικές προτεραιότητες και τους στόχους της κυβέρνησης. Σύµµαχός του το ότι
σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) η ανάπτυξη τρέχει µε ρυθµό 2,2% στο
9µηνο του έτους.

Τέλος στην κυβερνητική αποστολή µετέχουν και ο επικεφαλής του Ταµείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ)
Ριχάρδος Λαµπίρης, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής.

Το «παρών» θα δώσουν επίσης υψηλόβαθµα στελέχη κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων, δικηγορικών
γραφείων που ειδικεύονται σε επιχειρηµατικές συµφωνίες, ιδιωτικοποιήσεις κ.λπ., καθώς και ο συντονιστής
των κλιµακίων της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Πολ Κούτος, µε τον επικεφαλής των τεχνοκρατών της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τη χώρα µας Φραντσέσκο Ντρούντι.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που θα έχουν παρουσία στο φετινό συνέδριο περιλαµβάνονται οι: Aegean
Airlines, η ΕΥΔΑΠ, Avis Ελλάς, Eldorado Gold, EY, Grant Thornton, ΕΛΠΕ, Lamda Development, McKinsey &
Company, Όµιλος Μυτιληναίος, NN Hellas, ΟΠΑΠ, Prodea Investments, ΔΕΗ, Reed Smith, Shaner Hotel Group,
ΤΕΜΕΣ, The Wall Street Journal, ΤΙΤΑΝ, Värde Global Real Estate, Zeus Group, Diana Shipping, Eurodry, Euroseas,
Tsakos Energy Navigation, Performance Shipping.

Γιώργος Αλεξάκης
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Οµιλητής στο Capital Link Forum ο Χάρης Θεοχάρης

Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Υπουργός Τουρισµού καθώς θα είναι οµιλητής σήµερα στο 21ο ετήσιο Capital
Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link. Το θέµα της οµιλίας του Υπουργού Τουρισµού θα
είναι: “Tourism – Investment and Business Opportunities”.

Την Τρίτη, 10 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση, µεταξύ άλλων, µε εκπροσώπους αεροπορικών
εταιρειών, ενώ θα δώσει το παρών στην «Ηµέρα της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπου
η ελληνική αποστολή θα «χτυπήσει το καµπανάκι» της Wall Street.

Την Τετάρτη, 11 Δεκεµβρίου, ο Υπουργός Τουρισµού θα βρεθεί στη Βοστώνη, όπου θα συναντήσει τον
Πρύτανη του Boston University School of Management, ενώ θα µιλήσει στο γνωστό πανεπιστήµιο για τις
προτεραιότητες και τη στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν.

Το πρόγραµµα της Τετάρτης περιλαµβάνει επίσης συνάντηση µε καθηγητές που οργανώνουν εκπαιδευτικά
ταξίδια στην Ελλάδα.

Την Πέµπτη, 12 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση µε τον Πρόεδρο της Οµοσπονδίας
Οµογενειακών Σωµατείων και µε στελέχη της Trip Advisor.

https://www.tourismtoday.gr/%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-capital-link-forum-%ce%bf-%cf%87%ce%ac%cf%81%ce%b7%cf%82-%ce%b8%ce%b5%ce%bf%cf%87%ce%ac%cf%81%ce%b7%cf%82/
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Σταϊκούρας: Κάνει επενδυτικό κάλεσµα στο… χρήµα της Αµερικής!

Ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, θέλει να στείλει το µήνυµα ότι η Ελλάδα µετά από µια
δύσκολη δεκαετή κρίση επιστρέφει στην κανονικότητα, από τη Νέα Υόρκη. Κι αυτό στο πλαίσιο του
συνεδρίου της Capital Link.

https://eretikos.gr/staikoyras-kanei-ependytiko-kalesma-sto-chrima-tis-amerikis/273445
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Τέσσερις υπουργοί ψάχνουν… επενδύσεις στη Νέα Υόρκη!

Στη Νέα Υόρκη θα χτυπάει από σήµερα η καρδιά της ελληνικής οικονοµίας. Στόχος η προσέλκυση
επενδύσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή θα βρεθούν στο Metropolitan Club του Μανχάταν της Νέας Υόρκης
κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, οι επικεφαλής των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών, καθώς και
εκπρόσωποι πολλών ελληνικών εισηγµένων επιχειρήσεων.

Οι εκπρόσωποι της Ελλάδος αναµένεται να παρουσιάσουν στους Αµερικανούς επενδυτές, τόσο το
κυβερνητικό σχέδιο για την επόµενη ηµέρα της χώρας, καθώς επίσης και τις οικονοµικές, επενδυτικές και
επιχειρηµατικές προοπτικές της Ελλάδας.

Το κεντρικό µήνυµα της εκδήλωσης είναι Greece is Back (Ελλάδα επανέρχεται) και αναµένεται να
συµµετάσχουν πάνω από 1.000 στελέχη της αγοράς, κυβερνητικοί  αξιωµατούχοι, εκπρόσωποι κορυφαίων
funds, τραπεζίτες, αλλά και στελέχη µεγάλων επιχειρήσεων.

Το συνέδριο αποτελεί έναν θεσµό και διοργανώνεται από την Capital Link, σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες. Ο πρωθυπουργός
Κυριάκος  Μητσοτάκης θα απευθύνει τηλεοπτικό µήνυµα, ενώ ο υπουργός Οικονοµικών
Χρήστος  Σταϊκούρας θα είναι ο κεντρικός οµιλητής. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Χρήστος Σταϊκούρας θα
συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (PIMCO, Goldman Sachs,
Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Από πλευράς κυβερνήσεως θα συµµετάσχουν επίσης ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, ο
υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης, ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς και ο
υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός.

Επίσης θα συµµετάσχουν και οι Riccardo Lambiris, διευθύνων σύµβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Γιώργος Πιτσιλής,
διοικητής της ΑΑΔΕ, και ο Δηµήτρης Τσάκωνας του ΟΔΔΗΧ. Στο επίσηµο δείπνο θα µιλήσει ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπουρ Ρος, ενώ θα τιµηθεί για την επενδυτική δραστηριότητά του στην Ελλάδα ο
Τζον Πόλσον.

Αύριο, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης διοργανώνει την «Ηµέρα της Ελλάδας», µε την ελληνική
κυβερνητική αποστολή και τις ελληνικών συµφερόντων εταιρείες που είναι εισηγµένες στη Wall Street να
χτυπούν το καµπανάκι της λήξης.

Όπως είναι φυσιολογικό µεγάλο µέρος του συνεδρίου θα επικεντρωθεί στον τραπεζικό κλάδο και στο
µεγάλο project µείωσης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (NPEs) που έχουν µπροστά τους οι τράπεζες
και το οποίο ξεκινάει και τυπικά µε την ψήφιση του «Ηρακλή». Ο υφυπουργός Οικονοµικών αρµόδιος για
τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα θα ανοίξει το σχετικό πάνελ στο οποίο θα βρίσκονται ο διευθύνων
σύµβουλος της Τρ. Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος
Μυλωνάς, ο διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, ο πρόεδρος της Eurobank, Γιώργος
Ζανιάς καθώς και ο σύµβουλος της ΕΚΤ, Φραντσέσκο Ντρούντι.

Πηγή: newsit.gr
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Στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας – Επαφές µε επενδυτές

ADMAN

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link της Νέας Υόρκης µε τίτλο “21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum” θα συµµετέχει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.).

Το απόγευµα θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Αύριο Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, ο
κ. Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day
at NYSE).

FacebookTwitter
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21ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum-Οµιλητής ο Υπουργός Τουρισµού
κ.Θεοχάρης

Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης. Ο κ. Θεοχάρης θα είναι οµιλητής τη
Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου, στο 21ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link. Το
θέµα της οµιλίας του Υπουργού Τουρισµού θα είναι: "Tourism - Investment and Business Opportunities". Την
Τρίτη, 10 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση, µεταξύ άλλων, µε εκπροσώπους αεροπορικών
εταιρειών, ενώ θα δώσει το παρών στην "Ηµέρα της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης", όπου
η ελληνική αποστολή θα "χτυπήσει το καµπανάκι" της Wall Street. Την Τετάρτη, 11 Δεκεµβρίου, ο Υπουργός
Τουρισµού θα βρεθεί στη Βοστώνη, όπου θα συναντήσει τον Πρύτανη του Boston University School of
Management, ενώ θα µιλήσει στο γνωστό πανεπιστήµιο για τις προτεραιότητες και τη στρατηγική της
ελληνικής κυβέρνησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Το πρόγραµµα της Τετάρτης περιλαµβάνει επίσης
συνάντηση µε καθηγητές που οργανώνουν...

Pellanews.gr   ·    πριν από  6 λεπτά  ·    
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Στη Νέα Υόρκη ο Πλακιωτάκης
Τις προοπτικές και τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η ναυτιλιακή, παραναυτιλιακή και
λιµενική βιοµηχανία  της Ελλάδος, υπό το πρίσµα της συνεχούς βελτίωσης των οικονοµικών δεικτών της
εθνικής οικονοµίας που έχει επιτύχει η κυβέρνηση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, θα παρουσιάσει ο
Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης µιλώντας – ως κεντρικός οµιλητής
– στο 21ο ετήσιο φόρουµ της Capital Link “Invest in Greece”, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη στις 9
Δεκεµβρίου 2019 και ώρα 17.00 τοπική Νέας Υόρκης.

Ο κ. Πλακιωτάκης στην διάρκεια της οµιλίας του θα αναφερθεί διεξοδικά στη δυναµική της ναυτιλίας
των Ελλήνων, της ισχυρότερης ναυτιλίας του πλανήτη, στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει, αλλά και
στην πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και την παγκόσµια οικονοµία.

Επίσης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα δώσει αναλυτικά στοιχεία για το προφίλ της
(cluster, εταιρίες, πλοία, απασχόληση), καθώς και για την συνεισφορά της στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
της Ελλάδος.
Ταυτόχρονα, θα καταγράψει τις βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία της, σε διεθνές επίπεδο,
δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων και όχι περιφερειακών λύσεων στα µείζονα
ζητήµατα που την απασχολούν, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της
ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, κ.α..
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21ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum-Οµιλητής ο Υπουργός Τουρισµού
κ.Θεοχάρης

Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης. Ο κ. Θεοχάρης θα είναι οµιλητής τη
Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου, στο 21ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link.
Το θέµα της οµιλίας του Υπουργού Τουρισµού θα είναι: "Tourism - Investment and Business Opportunities".

Την Τρίτη, 10 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση, µεταξύ άλλων, µε εκπροσώπους αεροπορικών
εταιρειών, ενώ θα δώσει το παρών στην «Ηµέρα της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπου
η ελληνική αποστολή θα «χτυπήσει το καµπανάκι» της Wall Street.

Την Τετάρτη, 11 Δεκεµβρίου, ο Υπουργός Τουρισµού θα βρεθεί στη Βοστώνη, όπου θα συναντήσει τον
Πρύτανη του Boston University School of Management, ενώ θα µιλήσει στο γνωστό πανεπιστήµιο για τις
προτεραιότητες και τη στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Το
πρόγραµµα της Τετάρτης περιλαµβάνει επίσης συνάντηση µε καθηγητές που οργανώνουν εκπαιδευτικά
ταξίδια στην Ελλάδα. 

Την Πέµπτη, 12 Δεκεµβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση µε τον Πρόεδρο της Οµοσπονδίας
Οµογενειακών Σωµατείων και µε στελέχη της Trip Advisor.

Δελτίο  τύπου
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Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Χάρης Θεοχάρης - Θα µιλήσει στο Capital Link Forum

Ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχαρής θα µεταβεί στη Νέα Υόρκη, καθώς θα είναι οµιλητής τη Δευτέρα,
9 Δεκεµβρίου, στο 21ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link.

https://thecaller.gr/politiki/sti-nea-yorki-metavainei-o-charis-theocharis-tha-milisei-sto-capital-link-forum/
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Στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας - Επαφές µε επενδυτές

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link της Νέας Υόρκης µε τίτλο "21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum" θα συµµετέχει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.).

Το απόγευµα θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Αύριο Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, ο
κ. Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day
at NYSE).

#ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ #ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ #ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ #ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

share

http://www.enikonomia.gr/economy/227327,sti-nea-yorki-o-staikouras-epafes-me-ependytes.html


http://www.palo.gr/?fcid=5

 Publication date: 09/12/2019 09:16

 Alexa ranking (Greece): 192

 http://www.palo.gr/oikonomika-nea/ti-psaxnoyn-sti-nea-yorki-oi-ellines-trapezites/2...

Τι ψάχνουν στη Νέα Υόρκη οι Έλληνες τραπεζίτες - [Liberal.gr]

Του Κωνσταντίνου Μαριόλη "Η Ελλάδα επέστρεψε". Αυτό είναι ο τίτλος του φετινού επενδυτικού
συνεδρίου Capital Link που πραγµατοποιείται για 21η φορά στη Νέα Υόρκη µε τη συµµετοχή των κορυφαίων
παραγόντων της ελληνικής αγοράς και στελεχών της διεθνούς επενδυτικής σκηνής. Στο Metropolitan Club
της αµερικανικής µητρόπολης, λίγα µέτρα από την 5TH Avenue, θα χτυπήσει για µία ηµέρα η καρδιά της
ελληνικής οικονοµία. Μετά από µακρά περίοδο κρίσης γίνεται επενδυτικό κάλεσµα όχι από µία χώρα που
κινδυνεύει ή προσπαθεί να αντιµετωπίσει τα χρόνια προβλήµατά της, αλλά από µία οικονοµία που
ανακάµπτει δυναµικά και παρουσιάζει σηµαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Στελέχη της κυβέρνησης,
τραπεζίτες και επιχειρηµατίες θα παρουσιάσουν σήµερα τις ευκαιρίες που ανοίγονται στην Ελλάδα. Θα
έχουν σύµµαχο τόσο τα προς τα πάνω αναθεωρηµένα στοιχεία για την ανάπτυξη που αφήνουν µεγάλα
περιθώρια αισιοδοξίας, όσο και τη µεγάλη µείωση των αποδόσεων των ελληνικών...

Liberal.gr   ·    πριν από  2 λεπτά  ·    

Του Κωνσταντίνου Μαριόλη "Η Ελλάδα επέστρεψε". Αυτό είναι ο τίτλος του φετινού επενδυτικού
συνεδρίου Capital Link που πραγµατοποιείται για 21η φορά στη Νέα Υόρκη µε τη συµµετοχή των κορυφαίων
παραγόντων της ελληνικής αγοράς και στελεχών της διεθνούς επενδυτικής σκηνής. Στο Metropolitan Club
της αµερικανικής µητρόπολης, λίγα µέτρα από την 5TH Avenue, θα χτυπήσει για µία ηµέρα η καρδιά της
ελληνικής οικονοµία. Μετά από µακρά περίοδο κρίσης γίνεται επενδυτικό κάλεσµα όχι από µία χώρα που
κινδυνεύει ή προσπαθεί να αντιµετωπίσει τα χρόνια προβλήµατά της, αλλά από µία οικονοµία που
ανακάµπτει δυναµικά και παρουσιάζει σηµαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Στελέχη της κυβέρνησης,
τραπεζίτες και επιχειρηµατίες θα παρουσιάσουν σήµερα τις ευκαιρίες που ανοίγονται στην Ελλάδα. Θα
έχουν σύµµαχο τόσο τα προς τα πάνω αναθεωρηµένα στοιχεία για την ανάπτυξη που αφήνουν µεγάλα
περιθώρια αισιοδοξίας, όσο και τη µεγάλη µείωση των αποδόσεων των ελληνικών...
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Προσκλητήριο στην παγκόσµια επιχειρηµατική ελίτ για επενδύσεις - [Liberal.gr]

Του Προκόπη Χατζηνικολάου Πρόσκληση να επενδύσουν στην Ελλάδα θα απευθύνει ο υπουργός
Οικονοµικών Χρ. Σταϊκούρας στους εκπροσώπους της παγκόσµιας επιχειρηµατικής ελίτ. Οι αλλαγές που
έχουν επέλθει στη χώρα µέσα σε ένα εξάµηνο είναι σηµαντικές και ήδη έχει αλλάξει η εικόνα στις αγορές.
Στο πλαίσιο αυτό ο υπουργός Οικονοµικών θα ζητήσει από τους επιχειρηµατίες να εµπιστευτούν την
Ελλάδα αγοράζοντας νέα κρατικά οµόλογα και προχωρώντας σε επιχειρηµατικές κινήσεις µε βάση τα
κίνητρα του νέου φορολογικού νόµου. Ο κ. Σταϊκούρας θα µιλήσει για τις µεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες
που παρουσιάζει η χώρα µας, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες θα προχωρήσει µέσα στο 2020 η
κυβέρνηση τόσο στη φορολογία όσο και σε διευκολύνσεις σε όσους επενδύουν στη χώρα. Σηµειώνεται ότι
ο κ. Σταικούρας θα είναι ένας από τους κεντρικούς οµιλητές στο 21ο Ετήσιο Φόρουµ "Invest in Greece" του
Capital Link. Το πρόγραµµα του υπουργού Οικονοµικών περιλαµβάνει, πέραν της...
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Του Προκόπη Χατζηνικολάου Πρόσκληση να επενδύσουν στην Ελλάδα θα απευθύνει ο υπουργός
Οικονοµικών Χρ. Σταϊκούρας στους εκπροσώπους της παγκόσµιας επιχειρηµατικής ελίτ. Οι αλλαγές που
έχουν επέλθει στη χώρα µέσα σε ένα εξάµηνο είναι σηµαντικές και ήδη έχει αλλάξει η εικόνα στις αγορές.
Στο πλαίσιο αυτό ο υπουργός Οικονοµικών θα ζητήσει από τους επιχειρηµατίες να εµπιστευτούν την
Ελλάδα αγοράζοντας νέα κρατικά οµόλογα και προχωρώντας σε επιχειρηµατικές κινήσεις µε βάση τα
κίνητρα του νέου φορολογικού νόµου. Ο κ. Σταϊκούρας θα µιλήσει για τις µεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες
που παρουσιάζει η χώρα µας, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες θα προχωρήσει µέσα στο 2020 η
κυβέρνηση τόσο στη φορολογία όσο και σε διευκολύνσεις σε όσους επενδύουν στη χώρα. Σηµειώνεται ότι
ο κ. Σταικούρας θα είναι ένας από τους κεντρικούς οµιλητές στο 21ο Ετήσιο Φόρουµ "Invest in Greece" του
Capital Link. Το πρόγραµµα του υπουργού Οικονοµικών περιλαµβάνει, πέραν της...
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Το τετ α τετ ελλήνων και αµερικανών για business σε ενέργεια - real estate -
[Liberal.gr]

Του Γιώργου Φιντικάκη Τετ -α- τετ µε κορυφαία στελέχη µεγάλων επενδυτικών οίκων, όπως η Citi, η
Goldman Sachs, και η Nomura, θα έχουν σήµερα στη Νέα Υόρκη επιχειρηµατικοί παράγοντες κορυφαίων
ελληνικών οµίλων. Τουρισµός, real estate, ενέργεια, και ναυτιλία, one to one συναντήσεις πίσω από
"κλειστές" πόρτες, και κυρίως το κλίµα αξιοπιστίας που αρχίζει να διαµορφώνεται υπέρ της χώρας, δίνουν
το στίγµα του φετινού επενδυτικού συνεδρίου του Capital Link για την Ελλάδα. Στόχος της ελληνικής
πλευράς είναι οι αµερικανικές επενδύσεις να φύγουν από την σφαίρα των υποσχέσεων, και να
µετουσιωθούν σε πράξη, καθώς τα µεγάλα επιχειρηµατικά σχήµατα τα οποία συνάντησε τον Σεπτέµβριο ο
Κ.Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, του µετέφεραν το έντονο ενδιαφέρον για τις εγχώριες εξελίξεις στην
οικονοµία. Το µόνο βέβαιο είναι ότι η Ελλάδα έχει πλέον ένα "στόρυ" να πουλήσει, µε το κόστος δανεισµού
να πέφτει, την οικονοµία να τρέχει µε ρυθµό 2,3%, και την κυβέρνηση να...

Liberal.gr   ·    πριν από  25 λεπτά  ·    

Του Γιώργου Φιντικάκη Τετ -α- τετ µε κορυφαία στελέχη µεγάλων επενδυτικών οίκων, όπως η Citi, η
Goldman Sachs, και η Nomura, θα έχουν σήµερα στη Νέα Υόρκη επιχειρηµατικοί παράγοντες κορυφαίων
ελληνικών οµίλων. Τουρισµός, real estate, ενέργεια, και ναυτιλία, one to one συναντήσεις πίσω από
"κλειστές" πόρτες, και κυρίως το κλίµα αξιοπιστίας που αρχίζει να διαµορφώνεται υπέρ της χώρας, δίνουν
το στίγµα του φετινού επενδυτικού συνεδρίου του Capital Link για την Ελλάδα. Στόχος της ελληνικής
πλευράς είναι οι αµερικανικές επενδύσεις να φύγουν από την σφαίρα των υποσχέσεων, και να
µετουσιωθούν σε πράξη, καθώς τα µεγάλα επιχειρηµατικά σχήµατα τα οποία συνάντησε τον Σεπτέµβριο ο
Κ.Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, του µετέφεραν το έντονο ενδιαφέρον για τις εγχώριες εξελίξεις στην
οικονοµία. Το µόνο βέβαιο είναι ότι η Ελλάδα έχει πλέον ένα "στόρυ" να πουλήσει, µε το κόστος δανεισµού
να πέφτει, την οικονοµία να τρέχει µε ρυθµό 2,3%, και την κυβέρνηση να...
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“Greece is Back”: Annual Capital Link Forum Kicks-Off in New York
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Επίσκεψη του υπουργού Τουρισµού κ. Χάρη Θεοχάρη στις ΗΠΑ
Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης. Ο κ. Θεοχάρης θα είναι ομιλητής τη
Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, στο 21ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link. Το
θέµα της οµιλίας του Υπουργού Τουρισµού θα είναι: "Tourism - Investment and Business Opportunities".

Την Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση, μεταξύ άλλων, με εκπροσώπους αεροπορικών
εταιρειών, ενώ θα δώσει το παρών στην «Ημέρα της Ελλάδος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης», όπου
η ελληνική αποστολή θα «χτυπήσει το καµπανάκι» της Wall Street.

Την Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου, ο Υπουργός Τουρισμού θα βρεθεί στη Βοστώνη, όπου θα συναντήσει τον
Πρύτανη του Boston University School of Management, ενώ θα μιλήσει στο γνωστό πανεπιστήμιο για τις
προτεραιότητες και τη στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Το
πρόγραμμα της Τετάρτης περιλαμβάνει επίσης συνάντηση με καθηγητές που οργανώνουν εκπαιδευτικά
ταξίδια στην Ελλάδα.

Την Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας
Οµογενειακών Σωµατείων και µε στελέχη της Trip Advisor.
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Προσκλητήριο από τη Νέα Υόρκη για επενδύσεις στην Ελλάδα – Επίσκεψη
τεσσάρων υπουργών

Κάλεσµα  προς την αµερικανική αλλά  και τη διεθνή επενδυτική κοινότητα  να  τοποθετήσουν
κεφάλαια  στην Ελλάδα , που ανακάµπτει δυναµικά  και προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες για
επενδύσεις στον τραπεζικό τοµέα , στην αγορά  ακινήτων, στην ενέργεια , στον τουρισµό,
στις υποδοµές και στα  κρατικά  και εταιρικά  οµόλογα , θα  απευθύνει σήµερα  το οικονοµικό
επιτελείο της κυβέρνησης στο πλαίσιο του 21ου Ετήσιου Forum «Invest in Greece» του Capital
Link.

Οι υπουργοί Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης,
Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης και Ναυτιλίας Γιάννης
Πλακιωτάκης και οι υφυπουργοί Οικονοµικών Γιώργος
Ζαββός, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης
Τσακίρης και Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς θα
αναπτύξουν σε περισσότερα από 1.000 κορυφαία
στελέχη επιχειρήσεων, επενδυτικών οίκων και
τραπεζών (Citi, AXIA Ventures, BNP Paribas, Goldman
Sachs International, Nomura International κ.ά.) τις
κεντρικές προτεραιότητες και τους στόχους της
κυβέρνησης στους τοµείς της αρµοδιότητάς τους.
Επιπλέον, τόσο η κυβερνητική αποστολή όσο και τα
κορυφαία στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που
µετέχουν στο συνέδριο θα έχουν κατ’ ιδίαν
συναντήσεις µε σηµαντικούς εκπροσώπους της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, προκειµένου να
τους αποδείξουν ότι «η Ελλάδα επέστρεψε» («Greece
is back»), όπως είναι ο τίτλος του φετινού συνεδρίου.

Το 21ο ετήσιο Φόρουµ του Capital Link πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Στην έναρξή του
θα προβληθεί µήνυµα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους επενδυτές.

Η προσέλκυση επενδύσεων αποτελεί κεντρικό στοίχηµα για την κυβέρνηση, προκειµένου να ενισχυθούν οι
ρυθµοί ανάπτυξης. Ο κρατικός προϋπολογισµός του 2020 προβλέπει ανάπτυξη 2,8% το 2020 µε όχηµα,
µεταξύ άλλων, την αύξηση του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου, δηλαδή των επενδύσεων,
κατά 13,4%.

Ευνοϊκή συγκυρία

Οι επαφές θα πραγµατοποιηθούν σε µια ιδιαιτέρως
ευνοϊκή για την κυβέρνηση συγκυρία, καθώς:

1. Εντός της εβδοµάδος κατατίθεται στη Βουλή η
συστηµική λύση αντιµετώπισης των κόκκινων δανείων
µε βάση το σχέδιο «Ηρακλής», η οποία εκτιµάται ότι
θα οδηγήσει σε αλλαγή σελίδας στην ελληνική
οικονοµία.

2. Το Eurogroup επισφράγισε την περασµένη Τετάρτη
την επιτυχή ολοκλήρωση της 4ης µεταµνηµονιακής
αξιολόγησης, εγκρίνοντας την εκταµίευση των 767
εκατ. ευρώ από τα κέρδη των ελληνικών οµολόγων,
αναγνώρισε τη µεταρρυθµιστική δυναµική της
κυβέρνησης και άνοιξε τον δρόµο για να εξεταστεί η
αξιοποίηση των κερδών των οµολόγων σε επενδύσεις.

3. Τα νεότερα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) έδειξαν την περασµένη Πέµπτη ότι η

ανάπτυξη τρέχει µε ρυθµό 2,2% στο 9µηνο του έτους, ξεπερνώντας τις προβλέψεις εγχώριων και ξένων
φορέων.

4. Την Παρασκευή ψηφίστηκε στη Βουλή το φορολογικό νοµοσχέδιο, που περιλαµβάνει φοροελαφρύνσεις
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και άλλα θετικά µέτρα συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ για το 2020, τα οποία επικροτήθηκαν από τους
ευρωπαϊκούς θεσµούς και το τελευταίο Eurogroup.

5. Ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) προετοιµάζει το δανειακό πρόγραµµα του 2020 µε
τον «αέρα» του «µαξιλαριού» διαθεσίµων ύψους 35 δισ. ευρώ, των ιδιαιτέρως επιτυχηµένων φετινών
εκδόσεων οµολόγων 5ετούς, 7ετούς και 10ετούς διάρκειας, που του απέφεραν συνολικά 9 δισ. ευρώ, και
της πρόωρης αποπληρωµής των 2,7 δισ. ευρώ προς το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, ύστερα από την οποία
η Ελλάδα µπορεί να καλύψει τα τοκοχρεολύσια που λήγουν την ερχόµενη χρονιά (περίπου 8,2 δισ. ευρώ)
χωρίς καµία νέα έκδοση και χωρίς να πειράξει το «µαξιλάρι». Εντούτοις, επειδή πρέπει να διατηρηθεί η
τακτή επαφή του Ελληνικού Δηµοσίου µε τις αγορές, ο ΟΔΔΗΧ σχεδιάζει τα επόµενα βήµατά του και
προσανατολίζεται στην αναζήτηση κεφαλαίων ύψους έως 9 δισ. ευρώ το 2020.

Με εφαλτήριο τις εξελίξεις αυτές, ο κ. Σταϊκούρας στην εναρκτήρια οµιλία του συνεδρίου θα παρουσιάσει
τους επόµενους στόχους της οικονοµικής πολιτικής της κυβέρνησης, δίνοντας έµφαση στη δέσµευση για
επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων, στη συνέχιση των µεταρρυθµίσεων και στις πρωτοβουλίες για
διευκόλυνση των επενδύσεων και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας.

Οι επαφές Σταϊκούρα

Ο υπουργός Οικονοµικών θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών,
όπως οι PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.
Επίσης, θα έχει συνάντηση µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής Ελπιδοφόρο, ενώ αύριο θα παρευρεθεί στην
«Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE), όπου η ελληνική
κυβερνητική αποστολή και στελέχη των εταιριών ελληνικών συµφερόντων οι οποίες είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης θα χτυπήσουν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της συνεδρίασης.

Η ελληνική αντιπροσωπεία θα έχει επίσης την ευκαιρία να συζητήσει µε τον υπουργό Εµπορίου των ΗΠΑ
Ουίλµπουρ Ρος, ο οποίος θα είναι κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο δείπνο του συνεδρίου και θα προλογίσει
τον επικεφαλής της Paulson & Co. Inc, Τζον Πόλσον, ο οποίος θα τιµηθεί µε το «2019 Capital Link Hellenic
Leadership Award» για την εξαιρετική συµβολή του στην Ελλάδα.

Τα πάνελ

Κεντρικός οµιλητής στο µεσηµεριανό γεύµα του Forum θα είναι ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης,
ενώ κεντρικές οµιλίες σε ενότητες που αφορούν αντιστοίχως τις επενδυτικές ευκαιρίες στον τουρισµό, τον
ρόλο της χώρας µας ως διαµετακοµιστικού και µεταφορικού κόµβου και ως παγκόσµιας δύναµης στη
ναυτιλία θα απευθύνουν οι υπουργοί Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης και Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης.
Επιπλέον, ο υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός θα παρουσιάσει τον νέο χάρτη στον τραπεζικό
τοµέα µετά την ενεργοποίηση του σχεδίου «Ηρακλής» στις αρχές του 2020, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης θα αναφερθεί στα µεγάλα σχέδια που θα µεταµορφώσουν την Ελλάδα και
θα αποτελέσουν επενδυτικές ευκαιρίες και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς θα µιλήσει για
το καινούργιο τοπίο στην αγορά ενέργειας.

Επιχειρηµατικές αποστολές

Εκτός από την κυβερνητική αποστολή, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού βρίσκονται για το 21ο ετήσιο
συνέδριο του Capital Link οι διευθύνοντες σύµβουλοι της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, της Εθνικής
Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς και της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, ο πρόεδρος της Eurobank
Γιώργος Ζανιάς, οι διευθύνοντες σύµβουλοι του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) Μάρτιν
Τσούρντα και του Ταµείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) Ριχάρδος Λαµπίρης, ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής και ο γενικός διευθυντής του Οργανισµού Διαχείρισης
Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης Τσάκωνας.

Το «παρών» θα δώσουν επίσης υψηλόβαθµα στελέχη κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων, δικηγορικών
γραφείων που ειδικεύονται σε επιχειρηµατικές συµφωνίες, ιδιωτικοποιήσεις κ.λπ., καθώς και ο συντονιστής
των κλιµακίων της Κοµισιόν για την Ελλάδα Πολ Κούτος µε τον επικεφαλής των τεχνοκρατών της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τη χώρα µας Φραντσέσκο Ντρούντι.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που θα έχουν παρουσία στο φετινό συνέδριο περιλαµβάνονται οι: Aegean
Airlines, η ΕΥΔΑΠ, Avis Ελλάς, Eldorado Gold, EY, Grant Thornton, ΕΛΠΕ, Lamda Development, McKinsey &
Company, Όµιλος Μυτιληναίος, NN Hellas, ΟΠΑΠ, Prodea Investments, ΔΕΗ, Reed Smith, Shaner Hotel Group,
ΤΕΜΕΣ, The Wall Street Journal, ΤΙΤΑΝ, Värde Global Real Estate, Zeus Group, Diana Shipping, Eurodry, Euroseas,
Tsakos Energy Navigation, Performance Shipping.
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Τέσσερις υπουργοί ψάχνουν… επενδύσεις στη Νέα Υόρκη!

Στη Νέα Υόρκη θα χτυπάει από σήµερα η καρδιά της
ελληνικής οικονοµίας. Στόχος η προσέλκυση επενδύσεων.
Προς την κατεύθυνση αυτή θα βρεθούν στο Metropolitan Club
του Μανχάταν της Νέας Υόρκης κορυφαία κυβερνητικά
στελέχη, οι επικεφαλής των τεσσάρων συστηµικών
τραπεζών, καθώς και εκπρόσωποι πολλών ελληνικών
εισηγµένων επιχειρήσεων.

Οι εκπρόσωποι της Ελλάδος αναµένεται να παρουσιάσουν στους Αµερικανούς επενδυτές, τόσο το
κυβερνητικό σχέδιο για την επόµενη ηµέρα της χώρας, καθώς επίσης και τις οικονοµικές, επενδυτικές και
επιχειρηµατικές προοπτικές της Ελλάδας.

Το κεντρικό µήνυµα της εκδήλωσης είναι Greece is Back (Ελλάδα επανέρχεται) και αναµένεται να
συµµετάσχουν πάνω από 1.000 στελέχη της αγοράς, κυβερνητικοί  αξιωµατούχοι, εκπρόσωποι κορυφαίων
funds, τραπεζίτες, αλλά και στελέχη µεγάλων επιχειρήσεων.

Το συνέδριο αποτελεί έναν θεσµό και διοργανώνεται από την Capital Link, σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες. Ο πρωθυπουργός
Κυριάκος  Μητσοτάκης θα απευθύνει τηλεοπτικό µήνυµα, ενώ ο υπουργός Οικονοµικών
Χρήστος  Σταϊκούρας θα είναι ο κεντρικός οµιλητής. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Χρήστος Σταϊκούρας θα
συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (PIMCO, Goldman Sachs,
Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Από πλευράς κυβερνήσεως θα συµµετάσχουν επίσης ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, ο
υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης, ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς και ο
υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός.
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Σταϊκούρας: Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη
Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα  Υόρκη, µε τίτλο «21st Annual Capital Link
Invest in Greece Forum», συµµετέχει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.).

Το απόγευµα θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Αύριο Τρίτη 10
Δεκεµβρίου, ο κ. Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης (Greek Day at NYSE).

Διαβάστε επίσης στη Νέα  Σελίδα: Δένδιας: Στις Βρυξέλλες για  το Συµβούλιο Εξωτερικών
Υποθέσεων
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Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link ο Χρήστος Σταϊκούρας
Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο "21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum", συµµετέχει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, οι υπουργοί Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης, Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης και Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης και οι υφυπουργοί
Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης και Περιβάλλοντος Γεράσιµος
Θωµάς, θα συναντηθούν µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (Citibank, AXIA
Ventures, BNP Paribas, Goldman Sachs International, BlueCrest, Morgan Stanley, Nomura International κ.ά.).

Το απόγευµα, ο υπουργός θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο.

Αύριο Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, ο κ. Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).
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Στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας για το ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
9.12.2019 / ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας για το ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link

EMAIL
Εκτύπωση

 

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο "21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum", συµµετέχει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.).

Το απόγευµα θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Αύριο Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, ο
κ. Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day
at NYSE).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σταϊκούρας
συνέδριο

http://www.topontiki.gr/article/356564/sti-nea-yorki-o-staikoyras-gia-etisio-ependytiko-synedrio-tis-capital-link
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Όλα τα ασηµικά στη βιτρίνα
#Χρηστος Σταϊκούρας
#Υπουργείο Οικονοµικών

Γιώργος Παππούς 09/12/2019 08:39 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ως… εκστρατεία του οικονοµικού επιτελείου- και όχι µόνο- θα µπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς την
πολυπληθή παρουσία κυβερνητικών στελεχών στη Νέα Υόρκη.

Το γεγονός, δε, ότι επί τη ευκαιρία του συνεδρίου του Capital Link, έχουν ταξιδέψει στην άλλη άκρη του
Ατλαντικού, τραπεζίτες, εκπρόσωποι του επιχειρηµατικού κόσµου, δικηγόροι, στελέχη της αγοράς
ακινήτων και του Τουρισµού, όχι µόνο για να µιλήσουν αλλά και για κατ’ ιδίαν συναντήσεις, ενισχύει την
αίσθηση ότι οι επαφές µε το… δολάριο έχουν περάσει, πλέον, σε άλλη διάσταση.

Σε µια συγκυρία, όπου ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, θέλει να γεµίζει τα «κουτάκια» των
οροσήµων που προβλέπει ο κυβερνητικός σχεδιασµός, µε πρώτο στρατηγικό στόχο την επίσηµη έναρξη
τεχνικών διαβουλεύσεων την ερχόµενη Άνοιξη για τη µείωση των πλεονασµάτων και δεύτερο στόχο την
επιστροφή στην επενδυτική βαθµίδα το αργότερο µέσα στους επόµενους 18 µήνες, οι συναντήσεις µε
«βαριά» ονόµατα της επενδυτικής κοινότητας θεωρούνται «κλειδί».

Ποιους θα συναντήσει και τι θα ζητήσει ο Σταϊκούρας
Μετά από αντίστοιχο γύρο επαφών στο Λονδίνο, πριν ολοκληρωθεί το φετινό δανειακό πρόγραµµα µε την
λίαν επιτυχηµένη επανέκδοση του 10ετούς οµολόγου, ο Χρ. Σταϊκούρας θα συναντήσει στη Νέα Υόρκη
εκπροσώπους των PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third
Point, προκειµένου να επικοινωνήσει το σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς. Το γεγονός ότι παράλληλα θα
έχει επαφές πιο τεχνοκρατικές, ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ, Δ. Τσάκωνας, λέει πολλά εν όψει των
ανακοινώσεων στην επενδυτική κοινότητα για το δανειακό πρόγραµµα του 2020.

Με τα έως τώρα δεδοµένα, η Ελληνική Δηµοκρατία θα µπορούσε να ζητήσει ως και 9 δισ ευρώ από τις
αγορές, απλώς και µόνο για να κρατήσει ανοικτούς τους δίαυλους επικοινωνίας, καθώς επί της ουσίας δεν
υπάρχει πραγµατική δανειακή ανάγκη για το επόµενο 12µηνο. Αναµφίβολα, αυτό που ξεχωρίζει στο
σχεδιασµό είναι το ενδεχόµενο έκδοσης 15ετούς οµολόγου, η συρρίκνωση του βραχυχρόνιου δανεισµού
µέσω εντόκων γραµµατίων κοντά στα 8 δισ ευρώ, καθώς και η πρόωρη εξόφληση άλλων 2-3 δισ ευρώ από
τα δάνεια του ΔΝΤ µετά το καλοκαίρι.

Η συνδυασµένη παρουσία του αρµόδιου υφυπουργού Οικονοµικών Γ. Ζαββού, µε τους επικεφαλής των
τεσσάρων συστηµικών τραπεζών και του Διευθύνοντος Συµβούλου του ΤΧΣ, δεν είναι τυχαία. Αυτήν την
εβδοµάδα κατατίθεται στη Βουλή ο «Ηρακλής», µέσω του οποίου το οικονοµικό επιτελείο δεν φιλοδοξεί
απλώς να «ξεφορτώσει» το τραπεζικό σύστηµα από 30 δισ ευρώ «κόκκινων» δανείων αλλά κυρίως να
διασκεδάσει τις ανησυχίες των επενδυτών για τη ζηµιά που µπορούν να προκαλέσουν τα «προβληµατικά»
δάνεια στην προσπάθεια ανάκαµψης µε ταχύτερους ρυθµούς της ελληνικής οικονοµίας.

https://www.economistas.gr/oikonomia/22153_ola-ta-asimika-sti-bitrina
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Ο Χρ. Σταϊκούρας στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα
Υόρκη

Ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας θα συµµετάσχει σήµερα στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο "21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum".

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.).

Το απόγευµα θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Αύριο Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, ο
κ. Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day
at NYSE).

http://www.thestival.gr/society/economy/item/493140-o-xr-staikouras-sto-etisio-ependytiko-synedrio-tis-capital-link-sti-nea-yorki
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Στη Ν. Υόρκη «χτυπά» η… καρδιά των ελληνικών τραπεζών Κύριο
Στη Ν. Υόρκη «χτυπά» η… καρδιά των ελληνικών τραπεζών

Εβδοµάδα κρίσιµων τραπεζικών εξελίξεων φαίνεται πως θα είναι η τρέχουσα, καθώς σηµαντικά γεγονότα
θα λάβουν χώρα που αναµένεται να οριοθετήσουν τις ευρύτερες εξελίξεις. Κατ’ αρχήν, σήµερα και αύριο,
9 και 10 Δεκεµβρίου πραγµατοποιείται το 21ο συνέδριο της Capital Link στην Νέα Υόρκη, που ειδικά φέτος
αναµένεται µε µεγάλο ενδιαφέρον.

Άλλωστε, ο τίτλος του συνεδρίου «Η Ελλάδα επέστρεψε» οριοθετεί ακριβώς το κλίµα που θέλουν να
περάσουν οι διοργανωτές! Η Ελλάδα είναι σε µια άλλη φάση συγκριτικά µε όλα τα προηγούµενα χρόνια,
έχει µια διαφορετική – φιλική προς τις επενδύσεις – κυβέρνηση, ενώ η οικονοµία ανακάµπτει.

Ειδικά φέτος η συµµετοχή των τραπεζιτών και των στελεχών είναι εξαιρετικά µεγάλη που και αυτό δείχνει
πολλά µε τη σειρά του. Το συνέδριο γίνεται στο Metropolitan Club της αµερικανικής µητρόπολης, λίγα µέτρα
από την 5TH Avenue, ενώ το παρόν θα δώσουν στελέχη της κυβέρνησης, τραπεζίτες και επιχειρηµατίες.

Η συγκυρία είναι κρίσιµη για τον τραπεζικό κλάδο, καθώς το συνέδριο συµπίπτει µε την ψήφιση του
νοµοσχεδίου για τον «Ηρακλή» που σηµατοδοτεί την απαρχή µιας νέας εποχής για τους εγχώριους
οµίλους. Στο ειδικό concept για τα κόκκινα δάνεια, θα δώσουν το παρών εκπρόσωποι των Fortress και
Pimco που διεκδικούν τα NPEs της Eurobank αλλά και της Intrum που διαχειρίζεται πλέον τα προβληµατικά
δάνεια της Πειραιώς.

Φέτος λοιπόν έχουν καλλιεργηθεί µεγαλύτερες προσδοκίες από όλα τα προηγούµενα έτη της κρίσης για το
τελικό αποτέλεσµα που θα έχει το συνέδριο της Capital Link, οπότε µένει να δούµε αν θα επιβεβαιωθεί η
γενικότερη αισιοδοξία. Φυσικά, εξυπακούεται πως τα αποτελέσµατα κάθε παρόµοιου road show και κάθε
τέτοιου συνεδρίου ποτέ δεν είµαι άµεσα «µετρήσιµα».

Στη Νέα Υόρκη εκτός από τους επικεφαλής των τραπεζών και των υπολοίπων στελεχών κορυφής, θα
απευθύνει χαιρετισµό µέσω webcast και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ κεντρικοί οµιλητές
είναι ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις
Γεωργιάδης.

Ο κ. Σταϊκούρας θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών όπως οι
PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point, ενώ την
Τρίτη θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Ετικέτες

Νέα Υόρκη
Capital Link
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Συναντήσεις Σταϊκούρα µε επενδυτές στο ετήσιο συνέδριο της Capital Link

O Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, θα  συµµετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό
Συνέδριο της Capital Link, µε τίτλο “21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum”.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων
επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest,
Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο.

Την επόµενη ηµέρα, θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek
Day at NYSE).
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Οι τραπεζίτες, 4 υπουργοί και µάνατζερς µεγάλων Οµίλων στη Ν.Υόρκη
Κάλεσµα προς την αµερικανική αλλά και τη διεθνή επενδυτική κοινότητα να τοποθετήσουν κεφάλαια στην
Ελλάδα, που ανακάµπτει δυναµικά και προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις στον τραπεζικό
τοµέα, στην αγορά ακινήτων, στην ενέργεια, στον τουρισµό, στις υποδοµές και στα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, θα απευθύνει σήµερα το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης στο πλαίσιο του 21ου Ετήσιου
Forum «Invest in Greece» του Capital Link.

Οι υπουργοί Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης, Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης και Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης και οι
υφυπουργοί Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης
και Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς θα αναπτύξουν σε περισσότερα από 1.000 κορυφαία στελέχη
επιχειρήσεων, επενδυτικών οίκων και τραπεζών (Citi, AXIA Ventures, BNP Paribas, Goldman Sachs
International, Nomura International κ.ά.) τις κεντρικές προτεραιότητες και τους στόχους της κυβέρνησης
στους τοµείς της αρµοδιότητάς τους. Επιπλέον, τόσο η κυβερνητική αποστολή όσο και τα κορυφαία
στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που µετέχουν στο συνέδριο θα έχουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε
σηµαντικούς εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, προκειµένου να τους αποδείξουν ότι «η
Ελλάδα επέστρεψε» («Greece is back»), όπως είναι ο τίτλος του φετινού συνεδρίου.

Το 21ο ετήσιο Φόρουµ του Capital Link πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Στην έναρξή του
θα προβληθεί µήνυµα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους επενδυτές.

Ο υπουργός Οικονοµικών θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και
οργανισµών, όπως οι PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm,
Nomura, Third Point κ.ά. Επίσης, θα έχει συνάντηση µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής Ελπιδοφόρο, ενώ αύριο
θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE), όπου
η ελληνική κυβερνητική αποστολή και στελέχη των εταιριών ελληνικών συµφερόντων οι οποίες είναι
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης θα χτυπήσουν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της
συνεδρίασης.

Η ελληνική αντιπροσωπεία θα έχει επίσης την ευκαιρία να συζητήσει µε τον υπουργό Εµπορίου των ΗΠΑ
Ουίλµπουρ Ρος, ο οποίος θα είναι κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο δείπνο του συνεδρίου και θα προλογίσει
τον επικεφαλής της Paulson & Co. Inc, Τζον Πόλσον, ο οποίος θα τιµηθεί µε το «2019 Capital Link Hellenic
Leadership Award» για την εξαιρετική συµβολή του στην Ελλάδα.

Τα  πάνελ

Κεντρικός οµιλητής στο µεσηµεριανό γεύµα  του Forum θα  είναι ο υπουργός Ανάπτυξης
Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ κεντρικές οµιλίες σε ενότητες που αφορούν αντιστοίχως τις επενδυτικές
ευκαιρίες στον τουρισµό, τον ρόλο της χώρας µας ως διαµετακοµιστικού και µεταφορικού κόµβου και ως
παγκόσµιας δύναµης στη ναυτιλία θα απευθύνουν οι υπουργοί Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης και Ναυτιλίας
Γιάννης Πλακιωτάκης. Επιπλέον, ο υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός θα παρουσιάσει τον νέο
χάρτη στον τραπεζικό τοµέα µετά την ενεργοποίηση του σχεδίου «Ηρακλής» στις αρχές του 2020, ο
υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης θα αναφερθεί στα µεγάλα σχέδια που θα
µεταµορφώσουν την Ελλάδα και θα αποτελέσουν επενδυτικές ευκαιρίες και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος
Γεράσιµος Θωµάς θα µιλήσει για το καινούργιο τοπίο στην αγορά ενέργειας.

Επιχειρηµατικές αποστολές

Εκτός από την κυβερνητική αποστολή, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού βρίσκονται για το 21ο ετήσιο
συνέδριο του Capital Link οι διευθύνοντες σύµβουλοι της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, της Εθνικής
Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς και της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, ο πρόεδρος της
Eurobank Γιώργος Ζανιάς, οι διευθύνοντες σύµβουλοι του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (ΤΧΣ) Μάρτιν Τσούρντα και του Ταµείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) Ριχάρδος
Λαµπίρης, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής και
ο γενικός διευθυντής του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης
Τσάκωνας.

Το «παρών» θα δώσουν επίσης υψηλόβαθµα στελέχη κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων, δικηγορικών
γραφείων που ειδικεύονται σε επιχειρηµατικές συµφωνίες, ιδιωτικοποιήσεις κ.λπ., καθώς και ο συντονιστής
των κλιµακίων της Κοµισιόν για την Ελλάδα Πολ Κούτος µε τον επικεφαλής των τεχνοκρατών της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τη χώρα µας Φραντσέσκο Ντρούντι.
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Μεταξύ των επιχειρήσεων που θα έχουν παρουσία στο φετινό συνέδριο περιλαµβάνονται οι: Aegean
Airlines, η ΕΥΔΑΠ, Avis Ελλάς, Eldorado Gold, EY, Grant Thornton, ΕΛΠΕ, Lamda Development, McKinsey &
Company, Όµιλος Μυτιληναίος, NN Hellas, ΟΠΑΠ, Prodea Investments, ΔΕΗ, Reed Smith, Shaner Hotel Group,
ΤΕΜΕΣ, The Wall Street Journal, ΤΙΤΑΝ, Värde Global Real Estate, Zeus Group, Diana Shipping, Eurodry, Euroseas,
Tsakos Energy Navigation, Performance Shipping.
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Στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας – Συναντήσεις µε επενδυτές
Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, µε τίτλο “21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum” θα
συµµετάσχει ο υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, σήµερα, Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου 2019.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, εκτός της εναρκτήριας
οµιλίας, θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά PIMCO,
Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Το απόγευµα, θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο.

Την επόµενη ηµέρα, θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek
Day at NYSE).
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«Greece is Back» στο ραντεβού της Νέας Υόρκης
Οικονοµία

09 Δεκεµβρίου 2019

Με τη συµµετοχή 1.000 στελεχών της αγοράς αρχίζει σήµερα Δευτέρα το επενδυτικό συνέδριο, το οποίο
παραδοσιακά προσελκύει την ελίτ της Wall Street

http://www.sepe.gr/gr/EconomynFinance/ecofin-article/14833367/greece-is-back-sto-ranteboy-tis-neas-yorkis/
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Προς αναζήτηση επενδυτών στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας

Η ελληνική αποστολή έχει ως σκοπό να παρουσιάσει στους
επενδυτές το πλήρες σχέδιο για την ελληνική οικονοµία.

Αναλυτική παρουσίαση των νέων δεδοµένων στην ελληνική οικονοµία και των ευκαιριών στην Ελληνική
αγορά περιλαµβάνει το µενού των σηµαντικών συναντήσεων που θα έχει ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος
Σταϊκούρας στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του φετινού επενδυτικού συνεδρίου του Capital Link για την
Ελλάδα.

Η ελληνική αποστολή έχει ως σκοπό να παρουσιάσει στους επενδυτές το πλήρες σχέδιο για την Ελληνική
οικονοµία το οποίο η κυβέρνηση προτίθεται να εφαρµόσει το επόµενο διάστηµα. Στόχος είναι το έντονο
ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι ξένοι για την ελληνική οικονοµία και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η
ελληνική αγορά να µετατραπεί σε ουσία και επενδύσεις. Στο επίκεντρο των ραντεβού που θα έχουν
επιχειρηµατικοί παράγοντες κορυφαίων ελληνικών οµίλων θα είναι ο τουρισµός, η αγορά ακινήτων, η
ενέργεια, και η ναυτιλία.

Ταυτόχρονα ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της
εναρκτήριας οµιλίας, θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών
(ενδεικτικά PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point
κ.α). Πρόθεση του υπουργού είναι να ενηµερώσει τους εκπροσώπους των µεγάλων επενδυτικών εταιρειών
για τις αλλαγές που σχεδιάζει η κυβέρνηση.

Σε αυτό το πλαίσιο ο κ Σταϊκούρας θα τους παρουσιάσει το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο και τα κίνητρα
που προβλέπει για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Ειδική αναφορά θα κάνει στην πρόβλεψη για την
φορολόγηση µε εφάπαξ 100.000 για όσους επιλέξουν την Ελλάδα ως φορολογική της κατοικία. Αντίστοιχα
σηµαντικά στοιχεία γα την προσέλκυση επενδύσεων στην κυβέρνηση θεωρούν τη µείωση του φόρου επί
των µερισµάτων στο 5%, τη µείωση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις, αλλά και τη µείωση
της προκαταβολής φόρου.

Ιδιαίτερο βάρος ο υπουργός Οικονοµικών θα ρίξει και στα κίνητρα που προβλέπονται για την οικοδοµή.
Συγκεκριµένα θα παρουσιάσει στους επίδοξους επενδυτές τη βεντάλια των µέτρων στήριξης της αγοράς
ακινήτων µε το πάγωµα του ΦΠΑ για µία τριετία, την έκπτωση φόρου για εργασίες στην οικοδοµή, την
αναστολή φόρου υπεραξίας ως το 2022.

Με αυτές τις κινήσεις το οικονοµικό επιτελείο ευελπιστεί να προσεγγίσει ξένες επενδύσεις προκειµένου να
επιτευχθούν δυο ιδιαίτερα φιλόδοξοι στόχοι. Ο ένας είναι ο ρυθµός ανάπτυξης για το 2020 να φτάσει το
2,8% του ΑΕΠ. Ο άλλος είναι να καταγραφεί αύξηση του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου
κατά 13,4%, έναντι 8,8% που είναι το 2019..

Επίσης, ο υπουργός Οικονοµικών θα επιχειρήσει να προσελκύσει επενδυτές εν όψει των εκδόσεων
οµολόγων τις οποίες σχεδιάζει ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για το 2020.

Στην προσπάθεια προσέλκυσης επενδυτών θα συµµετέχουν ακόµα, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργό Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης, ο υφυπουργός Οικονοµικών αρµόδιος για το
Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα, Γιώργος Ζαββός και ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή.
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Προσκλητήριο από τη Νέα Υόρκη για επενδύσεις στην Ελλάδα
Τέσσερις υπουργοί και τρεις υφυπουργοί θα στείλουν µήνυµα στις αγορές ότι η χώρα ανακάµπτει δυναµικά
και θα αναδείξουν τις ευκαιρίες για τοποθέτηση κεφαλαίων σε τράπεζες, ακίνητα, ενέργεια, τουρισµό,
υποδοµές, οµόλογα

Κάλεσµα προς την αµερικανική αλλά και τη διεθνή επενδυτική κοινότητα να τοποθετήσουν κεφάλαια στην
Ελλάδα, που ανακάµπτει δυναµικά και προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις στον τραπεζικό
τοµέα, στην αγορά ακινήτων, στην ενέργεια, στον τουρισµό, στις υποδοµές και στα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, θα απευθύνει σήµερα το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης στο πλαίσιο του 21ου Ετήσιου
Forum «Invest in Greece» του Capital Link.

Οι υπουργοί Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης,
Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης και Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης και οι υφυπουργοί Οικονοµικών
Γιώργος Ζαββός, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης και Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς,
θα αναπτύξουν σε περισσότερα από 1.000 κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων, επενδυτικών οίκων και
τραπεζών (Citi, AXIA Ventures, BNP Paribas, Goldman Sachs International, Nomura International κ.ά.) τις
κεντρικές προτεραιότητες και τους στόχους της κυβέρνησης στους τοµείς της αρµοδιότητάς τους.
Επιπλέον, τόσο η κυβερνητική αποστολή όσο και τα κορυφαία στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που
µετέχουν στο συνέδριο θα έχουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε σηµαντικούς εκπροσώπους της διεθνούς
επενδυτικής κοινότητας, προκειµένου να τους αποδείξουν ότι «η Ελλάδα επέστρεψε» («Greece is back»),
όπως είναι ο τίτλος του φετινού συνεδρίου.

Το 21ο ετήσιο Φόρουµ του Capital Link πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Στην έναρξή του
θα προβληθεί µήνυµα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους επενδυτές.

Η προσέλκυση επενδύσεων αποτελεί κεντρικό στοίχηµα για την κυβέρνηση, προκειµένου να ενισχυθούν οι
ρυθµοί ανάπτυξης. Ο κρατικός προϋπολογισµός του 2020 προβλέπει ανάπτυξη 2,8% το 2020 µε όχηµα,
µεταξύ άλλων, την αύξηση του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου, δηλαδή των επενδύσεων,
κατά 13,4%.

Ευνοϊκή συγκυρία

Οι επαφές θα πραγµατοποιηθούν σε µια ιδιαιτέρως ευνοϊκή για την κυβέρνηση συγκυρία, καθώς:

1. Εντός της εβδοµάδος κατατίθεται στη Βουλή η συστηµική λύση αντιµετώπισης των κόκκινων δανείων µε
βάση το σχέδιο «Ηρακλής», η οποία εκτιµάται ότι θα οδηγήσει σε αλλαγή σελίδας στην ελληνική
οικονοµία.

2. Το Eurogroup επισφράγισε την περασµένη Τετάρτη την επιτυχή ολοκλήρωση της 4ης µεταµνηµονιακής
αξιολόγησης, εγκρίνοντας την εκταµίευση των 767 εκατ. ευρώ από τα κέρδη των ελληνικών οµολόγων,
αναγνώρισε τη µεταρρυθµιστική δυναµική της κυβέρνησης και άνοιξε τον δρόµο για να εξεταστεί η
αξιοποίηση των κερδών των οµολόγων σε επενδύσεις.

3. Τα νεότερα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) έδειξαν την περασµένη Πέµπτη ότι η
ανάπτυξη τρέχει µε ρυθµό 2,2% στο 9µηνο του έτους, ξεπερνώντας τις προβλέψεις εγχώριων και ξένων
φορέων.

4. Την Παρασκευή ψηφίστηκε στη Βουλή το φορολογικό νοµοσχέδιο, που περιλαµβάνει φοροελαφρύνσεις
και άλλα θετικά µέτρα συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ για το 2020, τα οποία επικροτήθηκαν από τους
ευρωπαϊκούς θεσµούς και το τελευταίο Eurogroup.

5. Ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) προετοιµάζει το δανειακό πρόγραµµα του 2020 µε
τον «αέρα» του «µαξιλαριού» διαθεσίµων ύψους 35 δισ. ευρώ, των ιδιαιτέρως επιτυχηµένων φετινών
εκδόσεων οµολόγων 5ετούς, 7ετούς και 10ετούς διάρκειας, που του απέφεραν συνολικά 9 δισ. ευρώ, και
της πρόωρης αποπληρωµής των 2,7 δισ. ευρώ προς το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, ύστερα από την οποία
η Ελλάδα µπορεί να καλύψει τα τοκοχρεολύσια που λήγουν την ερχόµενη χρονιά (περίπου 8,2 δισ. ευρώ)
χωρίς καµία νέα έκδοση και χωρίς να πειράξει το «µαξιλάρι». Εντούτοις, επειδή πρέπει να διατηρηθεί η
τακτή επαφή του Ελληνικού Δηµοσίου µε τις αγορές, ο ΟΔΔΗΧ σχεδιάζει τα επόµενα βήµατά του και
προσανατολίζεται στην αναζήτηση κεφαλαίων ύψους έως 9 δισ. ευρώ το 2020.

Με εφαλτήριο τις εξελίξεις αυτές, ο κ. Σταϊκούρας στην εναρκτήρια οµιλία του συνεδρίου θα παρουσιάσει
τους επόµενους στόχους της οικονοµικής πολιτικής της κυβέρνησης, δίνοντας έµφαση στη δέσµευση για
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επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων, στη συνέχιση των µεταρρυθµίσεων και στις πρωτοβουλίες για
διευκόλυνση των επενδύσεων και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας.

Οι επαφές Σταϊκούρα

Ο υπουργός Οικονοµικών θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών,
όπως οι PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.
Επίσης, θα έχει συνάντηση µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής Ελπιδοφόρο, ενώ αύριο θα παρευρεθεί στην
«Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE), όπου η ελληνική
κυβερνητική αποστολή και στελέχη των εταιριών ελληνικών συµφερόντων οι οποίες είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης θα χτυπήσουν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της συνεδρίασης.

Η ελληνική αντιπροσωπεία θα έχει επίσης την ευκαιρία να συζητήσει µε τον υπουργό Εµπορίου των ΗΠΑ
Ουίλµπουρ Ρος, ο οποίος θα είναι κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο δείπνο του συνεδρίου και θα προλογίσει
τον επικεφαλής της Paulson & Co. Inc, Τζον Πόλσον, ο οποίος θα τιµηθεί µε το «2019 Capital Link Hellenic
Leadership Award» για την εξαιρετική συµβολή του στην Ελλάδα.

Τα πάνελ

Κεντρικός οµιλητής στο µεσηµεριανό γεύµα του Forum θα είναι ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης,
ενώ κεντρικές οµιλίες σε ενότητες που αφορούν αντιστοίχως τις επενδυτικές ευκαιρίες στον τουρισµό, τον
ρόλο της χώρας µας ως διαµετακοµιστικού και µεταφορικού κόµβου και ως παγκόσµιας δύναµης στη
ναυτιλία θα απευθύνουν οι υπουργοί Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης και Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης.
Επιπλέον, ο υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός θα παρουσιάσει τον νέο χάρτη στον τραπεζικό
τοµέα µετά την ενεργοποίηση του σχεδίου «Ηρακλής» στις αρχές του 2020, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης θα αναφερθεί στα µεγάλα σχέδια που θα µεταµορφώσουν την Ελλάδα και
θα αποτελέσουν επενδυτικές ευκαιρίες και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς θα µιλήσει για
το καινούργιο τοπίο στην αγορά ενέργειας.

Επιχειρηµατικές αποστολές

Εκτός από την κυβερνητική αποστολή, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού βρίσκονται για το 21ο ετήσιο
συνέδριο του Capital Link οι διευθύνοντες σύµβουλοι της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, της Εθνικής
Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς και της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, ο πρόεδρος της Eurobank
Γιώργος Ζανιάς, οι διευθύνοντες σύµβουλοι του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) Μάρτιν
Τσούρντα και του Ταµείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) Ριχάρδος Λαµπίρης, ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής και ο γενικός διευθυντής του Οργανισµού Διαχείρισης
Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης Τσάκωνας.

Το «παρών» θα δώσουν επίσης υψηλόβαθµα στελέχη κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων, δικηγορικών
γραφείων που ειδικεύονται σε επιχειρηµατικές συµφωνίες, ιδιωτικοποιήσεις κ.λπ., καθώς και ο συντονιστής
των κλιµακίων της Κοµισιόν για την Ελλάδα Πολ Κούτος µε τον επικεφαλής των τεχνοκρατών της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τη χώρα µας Φραντσέσκο Ντρούντι.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που θα έχουν παρουσία στο φετινό συνέδριο περιλαµβάνονται οι: Aegean
Airlines, η ΕΥΔΑΠ, Avis Ελλάς, Eldorado Gold, EY, Grant Thornton, ΕΛΠΕ, Lamda Development, McKinsey &
Company, Όµιλος Μυτιληναίος, NN Hellas, ΟΠΑΠ, Prodea Investments, ΔΕΗ, Reed Smith, Shaner Hotel Group,
ΤΕΜΕΣ, The Wall Street Journal, ΙΤΑΝ, Värde Global Real Estate, Zeus Group, Diana Shipping, Eurodry, Euroseas,
Tsakos Energy Navigation, Performance Shipping.
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Αγώνας δρόµου για την ανάκαµψη της κεφαλαιαγοράς µέσω Νέας Υόρκης
Τ

ην προσέλκυση του ενδιαφέροντος µεγάλων θεσµικών επενδυτών στο ελληνικό χρηµατιστήριο θα
επιχειρήσει η ελληνική αποστολή που βρίσκεται από την Κυριακή στη Νέα Υόρκη µε πρώτο βήµα την
υλοποίηση του σχεδίου «Ηρακλής». 
Μέσα από τις επαφές που θα έχει στην αµερικανική µεγαλούπολη ο υπουργός οικονοµικών κ. Χρήστος
Σταϊκούρας, συµµετέχοντας στο συνέδριο του Capital Link, θα προσπαθήσει να πείσει ξένους επενδυτές ότι
πλέον το σχέδιο των κόκκινων δανείων παρότι αρκετά µεγάλο αντιµετωπίζεται. 
Μιλώντας µε τραπεζίτες της Wall Street θα του µιλήσει για το στρατηγικό σχέδιο "Ηρακλής" που θα µειώσει
τα µη εξυπηρετούµενα έως και 30 δισ. βελτιώνοντας σηµαντικά τους ισολογισµούς των τραπεζών αφού
τιτλτοποίηση των κόκκινων δανείων θα συνοδευτεί και από κρατικές εγγυήσεις 12 δισ. ευρώ που θα
καλύψουν τις όποιες ζηµιές θα έχουν οι τράπεζες. Το σχέδιο αυτό θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί µέχρι και
το τέλος της εβδοµάδας στην Βουλή µε προοπτική να αρχίζει να εφαρµόζεται από τις αρχές του 2020. 
Η εφαρµογή του, ανοίγει δρόµους για επενδύσεις στα οµόλογα που θα εκδοθούν για τα κόκκινα δάνεια
αλλά για τις µετοχές των ίδιων των τραπεζών, οι οποίες θα αρχίσουν πλέον να ανακάµπτουν σταθερά. 
Σε αυτό το Capital Link ο υπουργός οικονοµικών, φιλοδοξεί να απαντήσει µε κάποια καθυστέρηση στα
ερωτήµατα της αγοράς σχετικά µε το αν υπάρχει σχέδιο για τα κόκκινα δάνεια και τις εµπορικές τράπεζες
που δεν µπορούν ακόµη να εµφανίσουν κέρδη και να χρηµατοδοτήσουν την πραγµατική οικονοµία. 
Όλοι γνωρίζουν ότι η ανάκαµψη των τραπεζών θα σηµάνει και την σταθερή ανάκαµψη της οικονοµίας. 
Επιπλέον, απώτερος στόχος του υπουργείου οικονοµικών είναι να «ιδιωτικοποιήσει» ξανά τις µεγάλες
τράπεζες, πουλώντας ξανά σε ιδιώτες τα µεγάλα µερίδια σε µετοχές που έχει συγκεντρώσει το ελληνικό
δηµόσιο µέσω του ΤΧΣ και από τις τέσσερις µεγάλες εµπορικές τράπεζες έναντι της χρηµατικής στήριξης
που παρείχε τα τελευταία χρόνια.  
Παράλληλα βέβαια ο υπουργός οικονοµικών θα µεταφέρει και τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την
αλλαγή στην λειτουργία του κράτους, την απελευθέρωση αγορών και υπηρεσιών, την µείωση του
φορολογικού βάρους µέσω του νοµοσχεδίου, που ψηφίστηκε την Παρασκευή, αλλά και του
προγραµµατισµού για µειώσεις φόρων από το 2020 ως το 2023. 
Επίσης θα περιγράψει το ευρύ πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων και την αλλαγή των όρων για την
προσέλκυση νέων επενδύσεων αλλά και εύπορων επενδυτών που θέλουν να αλλάξουν φορολογική
κατοικία. Επίσης θα περιγράψει στην διεθνή επενδυτική κοινότητα και την στρατηγική για την επιτάχυνση
της µείωσης του χρέους και την εδραίωση της Ελλάδας στην αγορά χρήµατος µετά τις επιτυχηµένες
απόπειρες που έγιναν µε τις εκδόσεις οµολόγων και την σταθερή πτώση των αποδόσεων των κρατικών
τίτλων από το περασµένο καλοκαίρι.  
Στην ατζέντα του υπουργού θα είναι εκτός από τις επίσηµες οµιλίες στο πλαίσιο του συνεδρίου και οι κατ
ιδίαν συναντήσεις µε µεγάλους επενδυτικούς οίκους όπως ο γίγαντας στις επενδύσεις σε κρατικά και
εταιρικά οµόλογα PIMCO, µεγάλες επενδυτικές τράπεζες όπως η Goldman Sachs , η Black Rock, και η
Morgan Stanley, η Nomura αλλά και µεγάλα επενδυτικά κεφάλαια όπως η Blue Crest, η Helm, και η Third Point
. 
Όπως γίνεται φανερό πλέον ακροατήριο της ελληνικής Κυβέρνησης δεν είναι µόνο εκπρόσωποι από
κερδοσκοπικά κεφάλαια όπως µέχρι πρόσφατα, αλλά και το λεγόµενο το "πραγµατικό χρήµα", δηλαδή οι
θεσµικοί επενδυτές που επενδύουν τα χρήµατα τους µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. 
Το απόγευµα της Δευτέρας, ο υπουργός οικονοµικών, θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ.
Ελπιδοφόρο. Την Τρίτη, ο υπουργός οικονοµικών θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE) όπου , όπως θέλει η παράδοση και από τους
προκατόχους του αναµένεται να κηρύξει την έναρξη των εργασιών του µεγαλύτερου χρηµατιστηρίου στον
κόσµο χτυπώντας την παραδοσιακή καµπάνα του NYSE. 
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Τέσσερις υπουργοί αναζητούν επενδύσεις για την Ελλάδα σε οικονοµικό
φόρουµ της Νέας Υόρκης

Εκκληση στην αµερικανική αλλά και τη διεθνή επενδυτική κοινότητα να τοποθετήσουν κεφάλαια στην
Ελλάδα σε κάθε δυνητικό τοµέα επενδύσεων, από την αγορά ακινήτων έως στην ενέργεια, τον τουρισµό
αλλά και τα κρατικά χαρτοφυλάκια αναµένεται να απευθύνει σήµερα το οικονοµικό επιτελείο της
κυβέρνησης στο πλαίσιο του 21ου Ετήσιου Forum «Invest in Greece» του Capital Link.

Παρόντες θα είναι οι υπουργοί Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης, Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης και Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης και οι υφυπουργοί
Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης και Περιβάλλοντος Γεράσιµος
Θωµάς θα αναπτύξουν µπροστά σε περισσότερα από 1.000 κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων, επενδυτικών
οίκων και τραπεζών (Citi, AXIA Ventures, BNP Paribas, Goldman Sachs International, Nomura International κ.ά.)
τις κεντρικές προτεραιότητες και τους στόχους της κυβέρνησης στους τοµείς της αρµοδιότητάς τους.

Το 21ο ετήσιο Φόρουµ του Capital Link πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Στην έναρξή του
θα προβληθεί µήνυµα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους επενδυτές.

Με πληροφορίες από Protothema.gr

Επείγουσα ανάγκη ο ψηφιακός µετασχηµατισµός κράτους και επιχειρήσεων, τονίζει η ΕΣΕΕ

https://hellasjournal.com/2019/12/tesseris-ypoyrgoi-anazitoyn-ependyseis-gia-tin-ellada-se-oikonomiko-foroym-tis-neas-yorkis/


https://agrinio24.gr/

 Publication date: 09/12/2019 08:26

 Alexa ranking (Greece): 11474

 https://agrinio24.gr/archives/817377

«Greece is Back» στο ραντεβού της Νέας Υόρκης

Με το σύνθηµα «Greece is Back» (η Ελλάδα επιστρέφει) και µε τη συµµετοχή 1.000 στελεχών της αγοράς,
κυβερνητικών αξιωµατούχων, κορυφαίων funds, τραπεζιτών, αλλά και µεγάλων επιχειρήσεων, αρχίζει
αύριο στη Νέα Υόρκη το επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, το οποίο πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε
το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και παραδοσιακά
προσελκύει την ελίτ της Wall Street.

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης θα απευθύνει τηλεοπτικό µήνυµα, ενώ ο υπουργός Οικονοµικών Χρ.
Σταϊκούρας θα είναι ο κεντρικός οµιλητής. Από πλευράς κυβερνήσεως θα συµµετάσχουν επίσης ο
υπουργός Ανάπτυξης Α. Γεωργιάδης, ο υπουργός Τουρισµού Χ. Θεοχάρης, ο υπουργός Ναυτιλίας Ι.
Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γ. Τσακίρης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γ.
Θωµάς και ο υφυπουργός Οικονοµικών Γ. Ζαββός. Επίσης θα συµµετάσχουν και οι Riccardo Lambiris,
διευθύνων σύµβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Γ. Πιτσιλής, διοικητής ΑΑΔΕ, και ο Δ. Τσάκωνας του ΟΔΔΗΧ.

Συγκλονίζει ο Θάνος Μικρούτσικος : Το µήνυµά του από το νοσοκοµείο

Στη Ν. Υόρκη θα βρίσκονται και κορυφαία στελέχη των συστηµικών τραπεζών: Από την Alpha Bank οι Β.
Ψάλτης και Θ. Αθανασόπουλος, από τη Eurobank οι Γ. Ζανιάς και Κ. Βασιλείου, από την Εθνική οι Π.
Μυλωνάς και Β. Κώτσιρας και από την Πειραιώς οι Χρ. Μεγάλου, Η. Λεκκός, Ελένη Βρεττού και Γ.
Κορµάς.

Με διεθνείς επενδυτές θα συναντηθούν και στελέχη από εταιρείες, όπως οι Aegean Airlines, ΕΥΔΑΠ, AVIS
Greece, Eldorado Gold, ΕΛΠΕ, Lamda Development, Μυτιληναίος, ΟΠΑΠ, Piraeus Real Estate, Prodea
Investments, ΔΕΗ, Shaner Hotel Group, TEMES SA, Titan Cement Group, Zeus Group, όπως και οι ναυτιλιακές
Diana Shipping, Eurodry, Euroseas, Tsakos Energy Navigation, Performance Shipping κ.ά. Στο επίσηµο δείπνο θα
µιλήσει ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπουρ Ρος, ενώ θα τιµηθεί για την επενδυτική
δραστηριότητά του στην Ελλάδα ο Τζον Πόλσον. Την Τρίτη, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
διοργανώνει την «Ηµέρα της Ελλάδας», µε την ελληνική κυβερνητική αποστολή και τις ελληνικών
συµφερόντων εταιρείες που είναι εισηγµένες στη Wall Street να χτυπούν το καµπανάκι της λήξης.

Ποια funds συµµετέχουν

Στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης συµµετέχουν µεταξύ άλλων τα funds CVC Capital Partners (J.
Christopoulos), DECA Investments (Ν. Κούλης), Eldorado Gold (G. Burns), Elikonos Capital Partners (Τ.
Σολωµός), EOS Capital Partners (Α.Ταµβακάκης), Grifon Capital Advisors-Fortress (S. David), HIP-Blackstone
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Group (A. Puertolas), Intrum Hellas (Γ. Γεωργακόπουλος), Orilina Properties REIC-Brevan Howard Group (Στ.
Ζαββός), Zeus Group, Paulson & Co. (Alex Blades), PIMCO (Eric Clause), Trastor (Τ. Καζινός), Varde Global
Real Estate (A. Iannazzo).

Συνέντευξη Β.Κικίλια στο ΒΗΜΑ: Μητρώο εµβολιασµών και σύνδεση µε ατοµικό φάκελο υγείας
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«Greece is Back» στο ραντεβού της Νέας Υόρκης

Με τη συµµετοχή 1.000 στελεχών της αγοράς αρχίζει σήµερα
Δευτέρα το επενδυτικό συνέδριο, το οποίο παραδοσιακά
προσελκύει την ελίτ της Wall Street

Μαντικίδης Τάσος

Με το σύνθηµα «Greece is Back» (η Ελλάδα επιστρέφει) και µε τη συµµετοχή 1.000 στελεχών της αγοράς,
κυβερνητικών αξιωµατούχων, κορυφαίων funds, τραπεζιτών, αλλά και µεγάλων επιχειρήσεων, αρχίζει
αύριο στη Νέα Υόρκη το επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, το οποίο πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε
το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και παραδοσιακά
προσελκύει την ελίτ της Wall Street.

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης θα απευθύνει τηλεοπτικό µήνυµα, ενώ ο υπουργός Οικονοµικών Χρ.
Σταϊκούρας θα είναι ο κεντρικός οµιλητής. Από πλευράς κυβερνήσεως θα συµµετάσχουν επίσης ο
υπουργός Ανάπτυξης Α. Γεωργιάδης, ο υπουργός Τουρισµού Χ. Θεοχάρης, ο υπουργός Ναυτιλίας Ι.
Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γ. Τσακίρης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γ.
Θωµάς και ο υφυπουργός Οικονοµικών Γ. Ζαββός. Επίσης θα συµµετάσχουν και οι Riccardo Lambiris,
διευθύνων σύµβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Γ. Πιτσιλής, διοικητής ΑΑΔΕ, και ο Δ. Τσάκωνας του ΟΔΔΗΧ.

Στη Ν. Υόρκη θα βρίσκονται και κορυφαία στελέχη των συστηµικών τραπεζών: Από την Alpha Bank οι Β.
Ψάλτης και Θ. Αθανασόπουλος, από τη Eurobank οι Γ. Ζανιάς και Κ. Βασιλείου, από την Εθνική οι Π.
Μυλωνάς και Β. Κώτσιρας και από την Πειραιώς οι Χρ. Μεγάλου, Η. Λεκκός, Ελένη Βρεττού και Γ.
Κορµάς.

Με διεθνείς επενδυτές θα συναντηθούν και στελέχη από εταιρείες, όπως οι Aegean Airlines, ΕΥΔΑΠ, AVIS
Greece, Eldorado Gold, ΕΛΠΕ, Lamda Development, Μυτιληναίος, ΟΠΑΠ, Piraeus Real Estate, Prodea
Investments, ΔΕΗ, Shaner Hotel Group, TEMES SA, Titan Cement Group, Zeus Group, όπως και οι ναυτιλιακές
Diana Shipping, Eurodry, Euroseas, Tsakos Energy Navigation, Performance Shipping κ.ά. Στο επίσηµο δείπνο θα
µιλήσει ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπουρ Ρος, ενώ θα τιµηθεί για την επενδυτική
δραστηριότητά του στην Ελλάδα ο Τζον Πόλσον. Την Τρίτη, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
διοργανώνει την «Ηµέρα της Ελλάδας», µε την ελληνική κυβερνητική αποστολή και τις ελληνικών
συµφερόντων εταιρείες που είναι εισηγµένες στη Wall Street να χτυπούν το καµπανάκι της λήξης.

Ποια funds συµµετέχουν

Στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης συµµετέχουν µεταξύ άλλων τα funds CVC Capital Partners (J.
Christopoulos), DECA Investments (Ν. Κούλης), Eldorado Gold (G. Burns), Elikonos Capital Partners (Τ.
Σολωµός), EOS Capital Partners (Α.Ταµβακάκης), Grifon Capital Advisors-Fortress (S. David), HIP-Blackstone
Group (A. Puertolas), Intrum Hellas (Γ. Γεωργακόπουλος), Orilina Properties REIC-Brevan Howard Group (Στ.
Ζαββός), Zeus Group, Paulson & Co. (Alex Blades), PIMCO (Eric Clause), Trastor (Τ. Καζινός), Varde Global
Real Estate (A. Iannazzo).
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Προσκλητήριο από τη Νέα Υόρκη για επενδύσεις στην Ελλάδα - Επίσκεψη
τεσσάρων υπουργών

Τέσσερις υπουργοί και τρεις υφυπουργοί θα στείλουν από τις ΗΠΑ µήνυµα στις αγορές ότι η χώρα µας
ανακάµπτει δυναµικά και θα αναδείξουν τις ευκαιρίες για τοποθέτηση κεφαλαίων σε τράπεζες, ακίνητα,
ενέργεια, τουρισµό, υποδοµές, οµόλογα

Κάλεσµα προς την αµερικανική αλλά και τη διεθνή επενδυτική κοινότητα να τοποθετήσουν κεφάλαια στην
Ελλάδα, που ανακάµπτει δυναµικά και προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις στον τραπεζικό
τοµέα, στην αγορά ακινήτων, στην ενέργεια, στον τουρισµό, στις υποδοµές και στα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, θα απευθύνει σήµερα το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης στο πλαίσιο του 21ου Ετήσιου
Forum «Invest in Greece» του Capital Link.

Οι υπουργοί Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, Τουρισµού
Χάρης Θεοχάρης και Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης και οι υφυπουργοί Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης και Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς θα αναπτύξουν σε
περισσότερα από 1.000 κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων, επενδυτικών οίκων και τραπεζών (Citi, AXIA
Ventures, BNP Paribas, Goldman Sachs International, Nomura International κ.ά.) τις κεντρικές προτεραιότητες
και τους στόχους της κυβέρνησης στους τοµείς της αρµοδιότητάς τους. Επιπλέον, τόσο η κυβερνητική
αποστολή όσο και τα κορυφαία στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που µετέχουν στο συνέδριο θα έχουν κατ’
ιδίαν συναντήσεις µε σηµαντικούς εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, προκειµένου να
τους αποδείξουν ότι «η Ελλάδα επέστρεψε» («Greece is back»), όπως είναι ο τίτλος του φετινού συνεδρίου.

Το 21ο ετήσιο Φόρουµ του Capital Link πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Στην έναρξή του
θα προβληθεί µήνυµα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους επενδυτές.

Η προσέλκυση επενδύσεων αποτελεί κεντρικό στοίχηµα για την κυβέρνηση, προκειµένου να ενισχυθούν οι
ρυθµοί ανάπτυξης. Ο κρατικός προϋπολογισµός του 2020 προβλέπει ανάπτυξη 2,8% το 2020 µε όχηµα,
µεταξύ άλλων, την αύξηση του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου, δηλαδή των επενδύσεων,
κατά 13,4%.

Ευνοϊκή συγκυρία

Οι επαφές θα πραγµατοποιηθούν σε µια ιδιαιτέρως ευνοϊκή για την κυβέρνηση συγκυρία, καθώς:

1. Εντός της εβδοµάδος κατατίθεται στη Βουλή η συστηµική λύση αντιµετώπισης των κόκκινων δανείων µε
βάση το σχέδιο «Ηρακλής», η οποία εκτιµάται ότι θα οδηγήσει σε αλλαγή σελίδας στην ελληνική
οικονοµία.

2. Το Eurogroup επισφράγισε την περασµένη Τετάρτη την επιτυχή ολοκλήρωση της 4ης µεταµνηµονιακής
αξιολόγησης, εγκρίνοντας την εκταµίευση των 767 εκατ. ευρώ από τα κέρδη των ελληνικών οµολόγων,
αναγνώρισε τη µεταρρυθµιστική δυναµική της κυβέρνησης και άνοιξε τον δρόµο για να εξεταστεί η
αξιοποίηση των κερδών των οµολόγων σε επενδύσεις.

3. Τα νεότερα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) έδειξαν την περασµένη Πέµπτη ότι η
ανάπτυξη τρέχει µε ρυθµό 2,2% στο 9µηνο του έτους, ξεπερνώντας τις προβλέψεις εγχώριων και ξένων
φορέων.

4. Την Παρασκευή ψηφίστηκε στη Βουλή το φορολογικό νοµοσχέδιο, που περιλαµβάνει φοροελαφρύνσεις
και άλλα θετικά µέτρα συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ για το 2020, τα οποία επικροτήθηκαν από τους
ευρωπαϊκούς θεσµούς και το τελευταίο Eurogroup.

5. Ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) προετοιµάζει το δανειακό πρόγραµµα του 2020 µε
τον «αέρα» του «µαξιλαριού» διαθεσίµων ύψους 35 δισ. ευρώ, των ιδιαιτέρως επιτυχηµένων φετινών
εκδόσεων οµολόγων 5ετούς, 7ετούς και 10ετούς διάρκειας, που του απέφεραν συνολικά 9 δισ. ευρώ, και
της πρόωρης αποπληρωµής των 2,7 δισ. ευρώ προς το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, ύστερα από την οποία
η Ελλάδα µπορεί να καλύψει τα τοκοχρεολύσια που λήγουν την ερχόµενη χρονιά (περίπου 8,2 δισ. ευρώ)
χωρίς καµία νέα έκδοση και χωρίς να πειράξει το «µαξιλάρι». Εντούτοις, επειδή πρέπει να διατηρηθεί η
τακτή επαφή του Ελληνικού Δηµοσίου µε τις αγορές, ο ΟΔΔΗΧ σχεδιάζει τα επόµενα βήµατά του και
προσανατολίζεται στην αναζήτηση κεφαλαίων ύψους έως 9 δισ. ευρώ το 2020.

Με εφαλτήριο τις εξελίξεις αυτές, ο κ. Σταϊκούρας στην εναρκτήρια οµιλία του συνεδρίου θα παρουσιάσει
τους επόµενους στόχους της οικονοµικής πολιτικής της κυβέρνησης, δίνοντας έµφαση στη δέσµευση για
επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων, στη συνέχιση των µεταρρυθµίσεων και στις πρωτοβουλίες για
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διευκόλυνση των επενδύσεων και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας.

Οι επαφές Σταϊκούρα

Ο υπουργός Οικονοµικών θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών,
όπως οι PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.
Επίσης, θα έχει συνάντηση µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής Ελπιδοφόρο, ενώ αύριο θα παρευρεθεί στην
«Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE), όπου η ελληνική
κυβερνητική αποστολή και στελέχη των εταιριών ελληνικών συµφερόντων οι οποίες είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης θα χτυπήσουν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της συνεδρίασης.

Η ελληνική αντιπροσωπεία θα έχει επίσης την ευκαιρία να συζητήσει µε τον υπουργό Εµπορίου των ΗΠΑ
Ουίλµπουρ Ρος, ο οποίος θα είναι κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο δείπνο του συνεδρίου και θα προλογίσει
τον επικεφαλής της Paulson & Co. Inc, Τζον Πόλσον, ο οποίος θα τιµηθεί µε το «2019 Capital Link Hellenic
Leadership Award» για την εξαιρετική συµβολή του στην Ελλάδα.

Τα πάνελ

Κεντρικός οµιλητής στο µεσηµεριανό γεύµα του Forum θα είναι ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης,
ενώ κεντρικές οµιλίες σε ενότητες που αφορούν αντιστοίχως τις επενδυτικές ευκαιρίες στον τουρισµό, τον
ρόλο της χώρας µας ως διαµετακοµιστικού και µεταφορικού κόµβου και ως παγκόσµιας δύναµης στη
ναυτιλία θα απευθύνουν οι υπουργοί Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης και Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης.
Επιπλέον, ο υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός θα παρουσιάσει τον νέο χάρτη στον τραπεζικό
τοµέα µετά την ενεργοποίηση του σχεδίου «Ηρακλής» στις αρχές του 2020, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης θα αναφερθεί στα µεγάλα σχέδια που θα µεταµορφώσουν την Ελλάδα και
θα αποτελέσουν επενδυτικές ευκαιρίες και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς θα µιλήσει για
το καινούργιο τοπίο στην αγορά ενέργειας.

Επιχειρηµατικές αποστολές

Εκτός από την κυβερνητική αποστολή, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού βρίσκονται για το 21ο ετήσιο
συνέδριο του Capital Link οι διευθύνοντες σύµβουλοι της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, της Εθνικής
Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς και της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, ο πρόεδρος της Eurobank
Γιώργος Ζανιάς, οι διευθύνοντες σύµβουλοι του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) Μάρτιν
Τσούρντα και του Ταµείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) Ριχάρδος Λαµπίρης, ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής και ο γενικός διευθυντής του Οργανισµού Διαχείρισης
Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης Τσάκωνας.

Το «παρών» θα δώσουν επίσης υψηλόβαθµα στελέχη κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων, δικηγορικών
γραφείων που ειδικεύονται σε επιχειρηµατικές συµφωνίες, ιδιωτικοποιήσεις κ.λπ., καθώς και ο συντονιστής
των κλιµακίων της Κοµισιόν για την Ελλάδα Πολ Κούτος µε τον επικεφαλής των τεχνοκρατών της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τη χώρα µας Φραντσέσκο Ντρούντι.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που θα έχουν παρουσία στο φετινό συνέδριο περιλαµβάνονται οι: Aegean
Airlines, η ΕΥΔΑΠ, Avis Ελλάς, Eldorado Gold, EY, Grant Thornton, ΕΛΠΕ, Lamda Development, McKinsey &
Company, Όµιλος Μυτιληναίος, NN Hellas, ΟΠΑΠ, Prodea Investments, ΔΕΗ, Reed Smith, Shaner Hotel Group,
ΤΕΜΕΣ, The Wall Street Journal, ΤΙΤΑΝ, Värde Global Real Estate, Zeus Group, Diana Shipping, Eurodry, Euroseas,
Tsakos Energy Navigation, Performance Shipping.

θεµα.
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Υπουργοί και υφυπουργοί στη Νέα Υόρκη για επενδύσεις στην Ελλάδα

Με τη συµµετοχή 1.000 στελεχών της αγοράς αρχίζει σήµερα
το επενδυτικό συνέδριο, το οποίο παραδοσιακά προσελκύει
την ελίτ της Wall Street

Στο Metropolitan Club στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης στρέφονται σήµερα τα βλέµµατα της αγοράς
καθώς κυβερνητικά στελέχη, κορυφαία στελέχη των 4 συστηµικών τραπεζών και πολλές ελληνικές
εισηγµένες θα επιχειρήσουν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και τα κεφάλαια των αµερικανών
επενδυτών, παρουσιάζοντας το κυβερνητικό πρόγραµµα για την οικονοµία καθώς και τις οικονοµικές,
επενδυτικές και επιχειρηµατικές προοπτικές της Ελλάδας.

Με το µήνυµα  η «Ελλάδα  επανέρχεται» (Greece is Back) και µε τη συµµετοχή 1.000 στελεχών της
αγοράς, κυβερνητικών αξιωµατούχων, κορυφαίων funds, τραπεζιτών, αλλά και µεγάλων επιχειρήσεων,
πραγµατοποιείται το ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος  Μητσοτάκης θα απευθύνει τηλεοπτικό µήνυµα, ενώ ο υπουργός
Οικονοµικών Χρήστος  Σταϊκούρας θα είναι ο κεντρικός οµιλητής. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο
Χρήστος Σταϊκούρας θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών
(PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Από πλευράς κυβερνήσεως θα συµµετάσχουν επίσης ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, ο
υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης, ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς και ο
υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός.

Επίσης θα συµµετάσχουν και οι Riccardo Lambiris, διευθύνων σύµβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Γιώργος Πιτσιλής,
διοικητής της ΑΑΔΕ, και ο Δηµήτρης Τσάκωνας του ΟΔΔΗΧ.

Στο επίσηµο δείπνο θα µιλήσει ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπουρ Ρος, ενώ θα τιµηθεί για την
επενδυτική δραστηριότητά του στην Ελλάδα ο Τζον Πόλσον. Αύριο, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
διοργανώνει την «Ηµέρα της Ελλάδας», µε την ελληνική κυβερνητική αποστολή και τις ελληνικών
συµφερόντων εταιρείες που είναι εισηγµένες στη Wall Street να χτυπούν το καµπανάκι της λήξης.

H «εκστρατεία πειθούς» του υπουργού Οικονοµικών στη «Μέκκα» της παγκόσµιας οικονοµίας και του
καπιταλισµού πραγµατοποιείται δε σε µια κοµβική περίοδο, καθώς:
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«Greece is Back»: Με το βλέµµα στραµµένο στο επενδυτικό συνέδριο η
κυβέρνηση

Στο Metropolitan Club στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης στρέφονται σήµερα τα βλέµµατα της αγοράς καθώς
κυβερνητικά στελέχη, κορυφαία στελέχη των 4 συστηµικών τραπεζών και πολλές ελληνικές εισηγµένες θα
επιχειρήσουν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και τα κεφάλαια των αµερικανών επενδυτών,
παρουσιάζοντας το κυβερνητικό πρόγραµµα για την οικονοµία καθώς και τις οικονοµικές, επενδυτικές και
επιχειρηµατικές προοπτικές της Ελλάδας.

Με το µήνυµα η «Ελλάδα επανέρχεται» (Greece is Back) και µε τη συµµετοχή 1.000 στελεχών της αγοράς,
κυβερνητικών αξιωµατούχων, κορυφαίων funds, τραπεζιτών, αλλά και µεγάλων επιχειρήσεων,
πραγµατοποιείται το ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος  Μητσοτάκης θα
απευθύνει τηλεοπτικό µήνυµα, ενώ ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος  Σταϊκούρας θα είναι ο κεντρικός
οµιλητής. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Χρήστος Σταϊκούρας θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων
επενδυτικών φορέων και οργανισµών (PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley,
Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Από πλευράς κυβερνήσεως θα συµµετάσχουν επίσης ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης, ο
υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης, ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς και ο
υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός.

Επίσης θα συµµετάσχουν και οι Riccardo Lambiris, διευθύνων σύµβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Γιώργος Πιτσιλής,
διοικητής της ΑΑΔΕ, και ο Δηµήτρης Τσάκωνας του ΟΔΔΗΧ. Στο επίσηµο δείπνο θα µιλήσει ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπουρ Ρος, ενώ θα τιµηθεί για την επενδυτική δραστηριότητά του στην Ελλάδα ο
Τζον Πόλσον. Αύριο, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης διοργανώνει την «Ηµέρα της Ελλάδας», µε την
ελληνική κυβερνητική αποστολή και τις ελληνικών συµφερόντων εταιρείες που είναι εισηγµένες στη Wall
Street να χτυπούν το καµπανάκι της λήξης.

H «εκστρατεία  πειθούς» του υπουργού Οικονοµικών  στη «Μέκκα» της παγκόσµιας
οικονοµίας και του καπιταλισµού πραγµατοποιείται δε σε µια  κοµβική περίοδο, καθώς:

1. Με το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο παρέχονται κίνητρα για να έρθουν φρέσκα κεφάλαια στην Ελλάδα και
τα οποία θα πρέπει να γίνουν ευρύτερα γνωστά αφού: απλουστεύεται η νοµοθεσία για τη φορολογική
κατοικία ενώ θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των εισοδηµάτων αλλοδαπής προέλευσης µε
πληρωµή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου στις περιπτώσεις επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ.

2. Η κυβέρνηση έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη των επενδύσεων για την προσεχή χρονιά. Ο κρατικός
προϋπολογισµός του 2020 προβλέπει αύξηση του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου κατά 13,4%,
έναντι µόλις 8,8% φέτος.

3. Ο στόχος για την ανάπτυξη το 2020 έχει τοποθετηθεί ακόµη πιο ψηλά στο 2,8% την ώρα που Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και ΔΝΤ κινούνται σε πιο συντηρητικές εκτιµήσεις 2,3%.

4.  Ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) θα συνεχίσει να κρατά ζεστό το ενδιαφέρον των
επενδυτών για τα ελληνικά οµόλογα, µολονότι οι χρηµατοδοτικές ανάγκες το 2020 είναι σχεδόν µηδενικές.

ΟΔΔΗΧ ΤΑΙΠΕΔ Επενδύσεις φορολογικό νοµοσχέδιο Νέα Υόρκη Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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Επενδυτικό σαφάρι από την κυβέρνηση στη Ν. Υόρκη: «Greece is Back» το
µήνυµα Σταικούρα στο συνέδριο «Invest in Greece» του Capital Link

O κ. Σταϊκούρας θα προτάξει τις µεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η χώρα µας
Να  πείσει τους εκπροσώπους της παγκόσµιας επιχειρηµατικής ελίτ να  ποντάρουν στη χώρα
µας, αγοράζοντας νέα  κρατικά  οµόλογα  και προχωρώντας σε επιχειρηµατικές κινήσεις µε
βάση τα  κίνητρα  του νέου φορολογικού νόµου, θα  προσπαθήσει σήµερα  και αύριο ο
υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας στη Νέα  Υόρκη.
Στη «Μέκκα» της παγκόσµιας οικονοµίας και του καπιταλισµού, παρουσία 1.000 στελεχών της αγοράς,
κυβερνητικών αξιωµατούχων, εκπροσώπων των δανειστών, επιχειρηµατιών, τραπεζιτών από την Ελλάδα,
την Ευρώπη και την Αµερική ο κ. Σταϊκούρας θα προτάξει τις µεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες που
παρουσιάζει η χώρα µας, αφού θα είναι ένας από τους κεντρικούς οµιλητές στο 21ο Ετήσιο Φόρουµ
«Invest in Greece» του Capital Link. 
Οι επενδύσεις, προερχόµενες από επιχειρηµατίες του εξωτερικού, είναι κρίσιµης σηµασίας για την
κυβέρνηση, η οποία θέλει ακόµη και τα κεφάλαια από τα ελληνικά οµόλογα (ANFA’s SMP’s) ύψους 1,3 δισ.
ευρώ να τα κατευθύνει για τον σκοπό αυτό. 
Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος της ελληνικής αποστολής είναι να µεταφερθεί το σωστό µήνυµα σε ένα
ιδιαίτερα στοχευµένο κοινό, όπως είναι αυτό του Capital Link, που θα εξυπηρετήσει αυτά τα σχέδια.
«Greece is Back - η Ελλάδα επανέρχεται»  θα είναι το µήνυµα που θα στείλει ο  Έλληνας υπουργός
Οικονοµικών από το Μανχάταν και το Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Η «εκστρατεία πειθούς» του υπουργού Οικονοµικών περιλαµβάνει, πέραν της οµιλίας στο επίσηµο γεύµα
του συνεδρίου, επαφές µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών, διαχειριστές κεφαλαίων, εταιρείες
συµβούλων για το δηµόσιο χρέος και συνέντευξη Τύπου στον χώρο του φόρουµ. Πραγµατοποιείται, δε, σε
µια κοµβική περίοδο, καθώς:
1. Με το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο παρέχονται κίνητρα για να έρθουν φρέσκα κεφάλαια στην Ελλάδα και
τα οποία πρέπει να γίνουν ευρύτερα γνωστά, αφού: απλουστεύεται η νοµοθεσία για τη φορολογική
κατοικία, ενώ θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των εισοδηµάτων αλλοδαπής προέλευσης µε
πληρωµή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου στις περιπτώσεις επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ.
2. Η κυβέρνηση έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη των επενδύσεων για την προσεχή χρονιά. Ο κρατικός
προϋπολογισµός του 2020 προβλέπει αύξηση του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου κατά 13,4%,
έναντι µόλις 8,8% φέτος.
3. Ο στόχος για την ανάπτυξη το 2020 έχει τοποθετηθεί ακόµη πιο ψηλά στο 2,8% την ώρα που Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και ΔΝΤ κινούνται σε πιο συντηρητικές εκτιµήσεις 2,3%.
4. Ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) θα συνεχίσει να κρατά ζεστό το ενδιαφέρον των
επενδυτών για τα ελληνικά οµόλογα, µολονότι οι χρηµατοδοτικές ανάγκες το 2020 είναι σχεδόν µηδενικές.
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει παρεµβάσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη (µέσω τηλεοπτικού
µηνύµατος) και του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνι Γεωργιάδη, οµιλίες του υπουργού
Τουρισµού Χάρη Θεοχάρη, του υφυπουργού Οικονοµικών αρµόδιο για το Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα,
Γιώργου Ζαββού και του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή.
Περιλαµβάνει, επίσης, συζητήσεις µε τη συµµετοχή του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ)
Δηµήτρη Τσάκωνα, των επικεφαλής των τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για την Ελλάδα, Πωλ Κούτος και Φραντσέσκο Ντρούντι, αλλά και εκπροσώπων
του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Όπως προκύπτει από τις θεµατικές ενότητες του φόρουµ, οι τοµείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η
προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων είναι ο τραπεζικός, ο τουριστικός, ο ενεργειακός, τα κρατικά και
εταιρικά οµόλογα, οι υποδοµές και η αγορά ακινήτων στην οποία επίσης επιχειρείται αναθέρµανση µε τα
µέτρα στήριξης της οικοδοµής που έχουν ψηφιστεί και θα ενεργοποιηθούν από το νέο έτος (πάγωµα ΦΠΑ
για µια 3ετία, έκπτωση φόρου για εργασίες στην οικοδοµή, αναστολή φόρου υπεραξίας ώς το 2022 κ.α.).

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr

https://bankingnews.gr/index.php?id=473364
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ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ CAPITAL LINK ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Ο ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων
και οργανισµών και µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής.

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα  Υόρκη, µε τίτλο «21st Annual Capital Link
Invest in Greece Forum», συµµετέχει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.). Το απόγευµα θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο
Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Αύριο Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, ο κ. Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της
Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).
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Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link ο Χρ. Σταϊκούρας
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο
"21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum", συµµετέχει σήµερα ο
υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός
θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και
οργανισµών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.). Το απόγευµα θα
συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο.

Αύριο Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, ο κ. Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα
της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).
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Συνάντηση Σταϊκούρα µε επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου 2019, 07:00 

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο «21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», συµµετέχει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.).

Το απόγευµα θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Αύριο Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, ο
κ. Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day
at NYSE).

Τελευταία ενηµέρωση: Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου 2019, 07:02
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Αγώνας δρόµου για την ανάκαµψη της κεφαλαιαγοράς µέσω Νέας Υόρκης
Την προσέλκυση του ενδιαφέροντος µεγάλων θεσµικών επενδυτών στο ελληνικό χρηµατιστήριο θα
επιχειρήσει η ελληνική αποστολή που βρίσκεται από την Κυριακή στη Νέα Υόρκη µε πρώτο βήµα την
υλοποίηση του σχεδίου "Ηρακλής". Μέσα από τις επαφές που θα έχει στην αµερικανική µεγαλούπολη ο
υπουργός οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, συµµετέχοντας στο συνέδριο του Capital Link, θα
προσπαθήσει να πείσει ξένους επενδυτές ότι πλέον το σχέδιο των κόκκινων δανείων παρότι αρκετά µεγάλο
αντιµετωπίζεται. Μιλώντας µε τραπεζίτες της Wall Street θα του µιλήσει για το στρατηγικό σχέδιο
"Ηρακλής" που θα µειώσει τα µη εξυπηρετούµενα έως και 30 δισ. βελτιώνοντας σηµαντικά τους
ισολογισµούς των τραπεζών αφού τιτλτοποίηση των κόκκινων δανείων θα συνοδευτεί και από κρατικές
εγγυήσεις 12 δισ. ευρώ που θα καλύψουν τις όποιες ζηµιές θα έχουν οι τράπεζες. Το σχέδιο αυτό θα
κατατεθεί και θα ψηφιστεί µέχρι και το τέλος της εβδοµάδας στην Βουλή µε προοπτική να αρχίζει να...

News247.gr   ·    πριν από  6 λεπτά  ·    

http://www.palo.gr/oikonomika-nea/agwnas-dromoy-gia-tin-anakampsi-tis-kefalaiagoras-mesw-neas-yorkis/23263510/


http://www.news247.gr/

 Publication date: 09/12/2019 08:03

 Alexa ranking (Greece): 28

 https://www.news247.gr/oikonomia/agonas-dromoy-anakampsi-kefalaiagoras-neas...

Αγώνας δρόµου για την ανάκαµψη της κεφαλαιαγοράς µέσω Νέας Υόρκης
Την προσέλκυση του ενδιαφέροντος µεγάλων θεσµικών επενδυτών στο ελληνικό χρηµατιστήριο θα
επιχειρήσει η ελληνική αποστολή που βρίσκεται από την Κυριακή στη Νέα Υόρκη µε πρώτο βήµα την
υλοποίηση του σχεδίου «Ηρακλής».

Μέσα από τις επαφές που θα έχει στην αµερικανική µεγαλούπολη ο υπουργός οικονοµικών κ. Χρήστος
Σταϊκούρας, συµµετέχοντας στο συνέδριο του Capital Link, θα προσπαθήσει να πείσει ξένους επενδυτές ότι
πλέον το σχέδιο των κόκκινων δανείων παρότι αρκετά µεγάλο αντιµετωπίζεται.

Μιλώντας µε τραπεζίτες της Wall Street θα του µιλήσει για το στρατηγικό σχέδιο "Ηρακλής" που θα µειώσει
τα µη εξυπηρετούµενα έως και 30 δισ. βελτιώνοντας σηµαντικά τους ισολογισµούς των τραπεζών αφού
τιτλτοποίηση των κόκκινων δανείων θα συνοδευτεί και από κρατικές εγγυήσεις 12 δισ. ευρώ που θα
καλύψουν τις όποιες ζηµιές θα έχουν οι τράπεζες. Το σχέδιο αυτό θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί µέχρι και
το τέλος της εβδοµάδας στην Βουλή µε προοπτική να αρχίζει να εφαρµόζεται από τις αρχές του 2020.

Η εφαρµογή του, ανοίγει δρόµους για επενδύσεις στα οµόλογα που θα εκδοθούν για τα κόκκινα δάνεια
αλλά για τις µετοχές των ίδιων των τραπεζών, οι οποίες θα αρχίσουν πλέον να ανακάµπτουν σταθερά.

Σε αυτό το Capital Link ο υπουργός οικονοµικών, φιλοδοξεί να απαντήσει µε κάποια καθυστέρηση στα
ερωτήµατα της αγοράς σχετικά µε το αν υπάρχει σχέδιο για τα κόκκινα δάνεια και τις εµπορικές τράπεζες
που δεν µπορούν ακόµη να εµφανίσουν κέρδη και να χρηµατοδοτήσουν την πραγµατική οικονοµία.

Όλοι γνωρίζουν ότι η ανάκαµψη των τραπεζών θα σηµάνει και την σταθερή ανάκαµψη της οικονοµίας.

Επιπλέον, απώτερος στόχος του υπουργείου οικονοµικών είναι να «ιδιωτικοποιήσει» ξανά τις µεγάλες
τράπεζες, πουλώντας ξανά σε ιδιώτες τα µεγάλα µερίδια σε µετοχές που έχει συγκεντρώσει το ελληνικό
δηµόσιο µέσω του ΤΧΣ και από τις τέσσερις µεγάλες εµπορικές τράπεζες έναντι της χρηµατικής στήριξης
που παρείχε τα τελευταία χρόνια.
 

Παράλληλα βέβαια ο υπουργός οικονοµικών θα µεταφέρει και τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την
αλλαγή στην λειτουργία του κράτους, την απελευθέρωση αγορών και υπηρεσιών, την µείωση του
φορολογικού βάρους µέσω του νοµοσχεδίου, που ψηφίστηκε την Παρασκευή, αλλά και του
προγραµµατισµού για µειώσεις φόρων από το 2020 ως το 2023.

Επίσης θα περιγράψει το ευρύ πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων και την αλλαγή των όρων για την
προσέλκυση νέων επενδύσεων αλλά και εύπορων επενδυτών που θέλουν να αλλάξουν φορολογική
κατοικία. Επίσης θα περιγράψει στην διεθνή επενδυτική κοινότητα και την στρατηγική για την επιτάχυνση
της µείωσης του χρέους και την εδραίωση της Ελλάδας στην αγορά χρήµατος µετά τις επιτυχηµένες
απόπειρες που έγιναν µε τις εκδόσεις οµολόγων και την σταθερή πτώση των αποδόσεων των κρατικών
τίτλων από το περασµένο καλοκαίρι.
 

Στην ατζέντα του υπουργού θα είναι εκτός από τις επίσηµες οµιλίες στο πλαίσιο του συνεδρίου και οι κατ
ιδίαν συναντήσεις µε µεγάλους επενδυτικούς οίκους όπως ο γίγαντας στις επενδύσεις σε κρατικά και
εταιρικά οµόλογα PIMCO, µεγάλες επενδυτικές τράπεζες όπως η Goldman Sachs , η Black Rock, και η
Morgan Stanley, η Nomura αλλά και µεγάλα επενδυτικά κεφάλαια όπως η Blue Crest, η Helm, και η Third Point
.

Όπως γίνεται φανερό πλέον ακροατήριο της ελληνικής Κυβέρνησης δεν είναι µόνο εκπρόσωποι από
κερδοσκοπικά κεφάλαια όπως µέχρι πρόσφατα, αλλά και το λεγόµενο το "πραγµατικό χρήµα", δηλαδή οι
θεσµικοί επενδυτές που επενδύουν τα χρήµατα τους µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα.

Το απόγευµα της Δευτέρας, ο υπουργός οικονοµικών, θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ.
Ελπιδοφόρο. Την Τρίτη, ο υπουργός οικονοµικών θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE) όπου , όπως θέλει η παράδοση και από τους
προκατόχους του αναµένεται να κηρύξει την έναρξη των εργασιών του µεγαλύτερου χρηµατιστηρίου στον
κόσµο χτυπώντας την παραδοσιακή καµπάνα του NYSE.
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Προσκλητήριο από τη Νέα Υόρκη για επενδύσεις στην Ελλάδα
Τέσσερις υπουργοί και τρεις υφυπουργοί θα στείλουν µήνυµα στις αγορές ότι η χώρα ανακάµπτει δυναµικά
και θα αναδείξουν τις ευκαιρίες για τοποθέτηση κεφαλαίων σε τράπεζες, ακίνητα, ενέργεια, τουρισµό,
υποδοµές, οµόλογα

Κάλεσµα προς την αµερικανική αλλά και τη διεθνή επενδυτική κοινότητα να τοποθετήσουν κεφάλαια στην
Ελλάδα, που ανακάµπτει δυναµικά και προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις στον τραπεζικό
τοµέα, στην αγορά ακινήτων, στην ενέργεια, στον τουρισµό, στις υποδοµές και στα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, θα απευθύνει σήµερα το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης στο πλαίσιο του 21ου
Ετήσιου Forum «Invest in Greece» του Capital Link.

Οι υπουργοί Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης,
Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης και Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης και οι υφυπουργοί Οικονοµικών
Γιώργος Ζαββός, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης και Περιβάλλοντος Γεράσιµος

θα αναπτύξουν σε περισσότερα από 1.000 κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων, επενδυτικών οίκων και
τραπεζών (Citi, AXIA Ventures, BNP Paribas, Goldman Sachs International, Nomura International κ.ά.) τις
κεντρικές προτεραιότητες και τους στόχους της κυβέρνησης στους τοµείς της αρµοδιότητάς τους.
Επιπλέον, τόσο η κυβερνητική αποστολή όσο και τα κορυφαία στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που
µετέχουν στο συνέδριο θα έχουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε σηµαντικούς εκπροσώπους της διεθνούς
επενδυτικής κοινότητας, προκειµένου να τους αποδείξουν ότι «η Ελλάδα επέστρεψε» («Greece is back»),
όπως είναι ο τίτλος του φετινού συνεδρίου.

Το 21ο ετήσιο Φόρουµ του Capital Link πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Στην έναρξή του
θα προβληθεί µήνυµα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους επενδυτές.

Η προσέλκυση επενδύσεων αποτελεί κεντρικό στοίχηµα για την κυβέρνηση, προκειµένου να ενισχυθούν οι
ρυθµοί ανάπτυξης. Ο κρατικός προϋπολογισµός του 2020 προβλέπει ανάπτυξη 2,8% το 2020 µε όχηµα,
µεταξύ άλλων, την αύξηση του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου, δηλαδή των επενδύσεων,
κατά 13,4%.

Οι επαφές θα πραγµατοποιηθούν σε µια ιδιαιτέρως ευνοϊκή για την κυβέρνηση συγκυρία, καθώς:

1.    Εντός της εβδοµάδος κατατίθεται στη Βουλή η συστηµική λύση αντιµετώπισης των κόκκινων δανείων
µε βάση το σχέδιο «Ηρακλής», η οποία εκτιµάται ότι θα οδηγήσει σε αλλαγή σελίδας στην ελληνική
οικονοµία.

2.    Το Eurogroup επισφράγισε την περασµένη Τετάρτη την επιτυχή ολοκλήρωση της 4ης µεταµνηµονιακής
αξιολόγησης, εγκρίνοντας την εκταµίευση των 767 εκατ. ευρώ από τα κέρδη των ελληνικών οµολόγων,
αναγνώρισε τη µεταρρυθµιστική δυναµική της κυβέρνησης και άνοιξε τον δρόµο για να εξεταστεί η
αξιοποίηση των κερδών των οµολόγων σε επενδύσεις.

3.    Τα νεότερα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) έδειξαν την περασµένη Πέµπτη ότι η
ανάπτυξη τρέχει µε ρυθµό 2,2% στο 9µηνο του έτους, ξεπερνώντας τις προβλέψεις εγχώριων και ξένων
φορέων.

4.    Την Παρασκευή ψηφίστηκε στη Βουλή το φορολογικό νοµοσχέδιο, που περιλαµβάνει φοροελαφρύνσεις
και άλλα θετικά µέτρα συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ για το 2020, τα οποία επικροτήθηκαν από τους
ευρωπαϊκούς θεσµούς και το τελευταίο Eurogroup.

5.    Ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) προετοιµάζει το δανειακό πρόγραµµα του 2020
µε τον «αέρα» του «µαξιλαριού» διαθεσίµων ύψους 35 δισ. ευρώ, των ιδιαιτέρως επιτυχηµένων φετινών
εκδόσεων οµολόγων 5ετούς, 7ετούς και 10ετούς διάρκειας, που του απέφεραν συνολικά 9 δισ. ευρώ, και
της πρόωρης αποπληρωµής των 2,7 δισ. ευρώ προς το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, ύστερα από την οποία
η Ελλάδα µπορεί να καλύψει τα τοκοχρεολύσια που λήγουν την ερχόµενη χρονιά (περίπου 8,2 δισ. ευρώ)
χωρίς καµία νέα έκδοση και χωρίς να πειράξει το «µαξιλάρι». Εντούτοις, επειδή πρέπει να διατηρηθεί η
τακτή επαφή του Ελληνικού Δηµοσίου µε τις αγορές, ο ΟΔΔΗΧ σχεδιάζει τα επόµενα βήµατά του και
προσανατολίζεται στην αναζήτηση κεφαλαίων ύψους έως 9 δισ. ευρώ το 2020.

Με εφαλτήριο τις εξελίξεις αυτές, ο κ. Σταϊκούρας στην εναρκτήρια οµιλία του συνεδρίου θα παρουσιάσει
τους επόµενους στόχους της οικονοµικής πολιτικής της κυβέρνησης, δίνοντας έµφαση στη δέσµευση για
επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων, στη συνέχιση των µεταρρυθµίσεων και στις πρωτοβουλίες για
διευκόλυνση των επενδύσεων και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας.
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Ο υπουργός Οικονοµικών θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών,
όπως οι PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.
Επίσης, θα έχει συνάντηση µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής Ελπιδοφόρο, ενώ αύριο θα παρευρεθεί στην
«Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE), όπου η ελληνική
κυβερνητική αποστολή και στελέχη των εταιριών ελληνικών συµφερόντων οι οποίες είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης θα χτυπήσουν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της συνεδρίασης.

Η ελληνική αντιπροσωπεία θα έχει επίσης την ευκαιρία να συζητήσει µε τον υπουργό Εµπορίου των ΗΠΑ
Ουίλµπουρ Ρος, ο οποίος θα είναι κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο δείπνο του συνεδρίου και θα προλογίσει
τον επικεφαλής της Paulson & Co. Inc, Τζον Πόλσον, ο οποίος θα τιµηθεί µε το «2019 Capital Link Hellenic
Leadership Award» για την εξαιρετική συµβολή του στην Ελλάδα.

Κεντρικός οµιλητής στο µεσηµεριανό γεύµα του Forum θα είναι ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης,
ενώ κεντρικές οµιλίες σε ενότητες που αφορούν αντιστοίχως τις επενδυτικές ευκαιρίες στον τουρισµό, τον
ρόλο της χώρας µας ως διαµετακοµιστικού και µεταφορικού κόµβου και ως παγκόσµιας δύναµης στη
ναυτιλία θα απευθύνουν οι υπουργοί Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης και Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης.
Επιπλέον, ο υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός θα παρουσιάσει τον νέο χάρτη στον τραπεζικό
τοµέα µετά την ενεργοποίηση του σχεδίου «Ηρακλής» στις αρχές του 2020, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης θα αναφερθεί στα µεγάλα σχέδια που θα µεταµορφώσουν την Ελλάδα και
θα αποτελέσουν επενδυτικές ευκαιρίες και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς θα µιλήσει για
το καινούργιο τοπίο στην αγορά ενέργειας.

Εκτός από την κυβερνητική αποστολή, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού βρίσκονται για το 21ο ετήσιο
συνέδριο του Capital Link οι διευθύνοντες σύµβουλοι της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, της Εθνικής
Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς και της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, ο πρόεδρος της Eurobank
Γιώργος Ζανιάς, οι διευθύνοντες σύµβουλοι του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) Μάρτιν
Τσούρντα και του Ταµείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) Ριχάρδος Λαµπίρης, ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής και ο γενικός διευθυντής του Οργανισµού Διαχείρισης
Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης Τσάκωνας.

Το «παρών» θα δώσουν επίσης υψηλόβαθµα στελέχη κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων, δικηγορικών
γραφείων που ειδικεύονται σε επιχειρηµατικές συµφωνίες, ιδιωτικοποιήσεις κ.λπ., καθώς και ο συντονιστής
των κλιµακίων της Κοµισιόν για την Ελλάδα Πολ Κούτος µε τον επικεφαλής των τεχνοκρατών της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τη χώρα µας Φραντσέσκο Ντρούντι.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που θα έχουν παρουσία στο φετινό συνέδριο περιλαµβάνονται οι: Aegean
Airlines, η ΕΥΔΑΠ, Avis Ελλάς, Eldorado Gold, EY, Grant Thornton, ΕΛΠΕ, Lamda Development, McKinsey &
Company, Όµιλος Μυτιληναίος, NN Hellas, ΟΠΑΠ, Prodea Investments, ΔΕΗ, Reed Smith, Shaner Hotel Group,
ΤΕΜΕΣ, The Wall Street Journal, ΙΤΑΝ, Värde Global Real Estate, Zeus Group, Diana Shipping, Eurodry, Euroseas,
Tsakos Energy Navigation, Performance Shipping.
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Επτά κυβερνητικά στελέχη σε επενδυτικό συνέδριο στη Νέα Υόρκη
Το απόγευµα θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο.

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο "21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum", συµµετέχει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.).

Το απόγευµα θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Αύριο Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, ο
κ. Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day
at NYSE).

Στο συνέδριο θα παρευρεθούν ακόµη οι υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης,
Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης και Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης και οι υφυπουργοί Οικονοµικών Γιώργος
Ζαββός, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης και Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς. 

 

 

Φωτό: Ευρωκίνηση 
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Υπουργοί και υφυπουργοί στη Νέα Υόρκη για επενδύσεις στην Ελλάδα
Με τη συµµετοχή 1.000 στελεχών της αγοράς αρχίζει σήµερα το επενδυτικό συνέδριο, το οποίο
παραδοσιακά προσελκύει την ελίτ της Wall Street

Στο Metropolitan Club στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης στρέφονται
σήµερα τα βλέµµατα της αγοράς καθώς κυβερνητικά στελέχη, κορυφαία
στελέχη των 4 συστηµικών τραπεζών και πολλές ελληνικές εισηγµένες
θα επιχειρήσουν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και τα κεφάλαια των
αµερικανών επενδυτών, παρουσιάζοντας το κυβερνητικό πρόγραµµα για
την οικονοµία καθώς και τις οικονοµικές, επενδυτικές και
επιχειρηµατικές προοπτικές της Ελλάδας.

Με το µήνυµα η «Ελλάδα επανέρχεται» (Greece is Back) και µε τη
συµµετοχή 1.000 στελεχών της αγοράς, κυβερνητικών αξιωµατούχων,
κορυφαίων funds, τραπεζιτών, αλλά και µεγάλων επιχειρήσεων,
πραγµατοποιείται το ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς
επενδυτικές τράπεζες.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει τηλεοπτικό
µήνυµα, ενώ ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας θα είναι ο
κεντρικός οµιλητής. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Χρήστος Σταϊκούρας
θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και
οργανισµών (PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan
Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Από πλευράς κυβερνήσεως θα συµµετάσχουν επίσης ο υπουργός
Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Τουρισµού Χάρης
Θεοχάρης, ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουργός
Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς και ο υφυπουργός Οικονοµικών
Γιώργος Ζαββός.

Επίσης θα συµµετάσχουν και οι Riccardo Lambiris, διευθύνων σύµβουλος
του ΤΑΙΠΕΔ, Γιώργος Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ, και ο Δηµήτρης
Τσάκωνας του ΟΔΔΗΧ.

Στο επίσηµο δείπνο θα µιλήσει ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπουρ
Ρος, ενώ θα τιµηθεί για την επενδυτική δραστηριότητά του στην
Ελλάδα ο Τζον Πόλσον. Αύριο, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
διοργανώνει την «Ηµέρα της Ελλάδας», µε την ελληνική κυβερνητική
αποστολή και τις ελληνικών συµφερόντων εταιρείες που είναι
εισηγµένες στη Wall Street να χτυπούν το καµπανάκι της λήξης.

H «εκστρατεία πειθούς» του υπουργού Οικονοµικών στη «Μέκκα» της
παγκόσµιας οικονοµίας και του καπιταλισµού πραγµατοποιείται δε σε µια
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παγκόσµιας οικονοµίας και του καπιταλισµού πραγµατοποιείται δε σε µια
κοµβική περίοδο, καθώς:

1. Με το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο παρέχονται κίνητρα για να
έρθουν φρέσκα κεφάλαια στην Ελλάδα και τα οποία θα πρέπει να
γίνουν ευρύτερα γνωστά αφού: απλουστεύεται η νοµοθεσία για τη
φορολογική κατοικία ενώ θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος
φορολόγησης των εισοδηµάτων αλλοδαπής προέλευσης µε πληρωµή
ετήσιου κατ ’ αποκοπή φόρου στις περιπτώσεις επενδύσεων άνω των
500.000 ευρώ.

2. Η κυβέρνηση έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη των επενδύσεων για
την προσεχή χρονιά. Ο κρατικός προϋπολογισµός του 2020
προβλέπει αύξηση του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου
κατά 13,4%, έναντι µόλις 8,8% φέτος.

3. Ο στόχος για την ανάπτυξη το 2020 έχει τοποθετηθεί ακόµη πιο ψηλά
στο 2,8% την ώρα που Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΔΝΤ κινούνται σε πιο
συντηρητικές εκτιµήσεις 2,3%.

4. Ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) θα συνεχίσει
να κρατά ζεστό το ενδιαφέρον των επενδυτών για τα ελληνικά
οµόλογα, µολονότι οι χρηµατοδοτικές ανάγκες το 2020 είναι σχεδόν
µηδενικές.
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Συνάντηση Σταϊκούρα µε επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου 2019, 07:00 

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο «21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», συµµετέχει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.).

Το απόγευµα θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Αύριο Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, ο
κ. Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day
at NYSE).

Τελευταία ενηµέρωση: Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου 2019, 07:02

Περισσότερα Εδω
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Προς αναζήτηση επενδυτών στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας
Associated Press Αναλυτική παρουσίαση των νέων δεδοµένων στην ελληνική οικονοµία και των ευκαιριών
στην Ελληνική αγορά περιλαµβάνει το µενού των σηµαντικών συναντήσεων που θα έχει ο υπουργός
Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του φετινού επενδυτικού συνεδρίου του
Capital Link για την Ελλάδα. Η ελληνική αποστολή έχει ως σκοπό να παρουσιάσει στους επενδυτές το
πλήρες σχέδιο για την Ελληνική οικονοµία το οποίο η κυβέρνηση προτίθεται να εφαρµόσει το επόµενο
διάστηµα. Στόχος είναι το έντονο ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι ξένοι για την ελληνική οικονοµία και
τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ελληνική αγορά να µετατραπεί σε ουσία και επενδύσεις. Στο επίκεντρο
των ραντεβού που θα έχουν επιχειρηµατικοί παράγοντες κορυφαίων ελληνικών οµίλων θα είναι ο
τουρισµός, η αγορά ακινήτων, η ενέργεια, και η ναυτιλία. Ταυτόχρονα ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος
Σταϊκούρας, στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, θα...

Huffingtonpost.gr   ·    πριν από  10 λεπτά  ·    
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Τέσσερις υπουργοί ψάχνουν... επενδύσεις στη Νέα Υόρκη!

Στη Νέα Υόρκη θα χτυπάει από σήµερα η καρδιά της ελληνικής οικονοµίας. Στόχος η προσέλκυση
επενδύσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή θα βρεθούν στο Metropolitan Club του Μανχάταν της Νέας Υόρκης
κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, οι επικεφαλής των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών, καθώς και
εκπρόσωποι πολλών ελληνικών εισηγµένων επιχειρήσεων. Οι εκπρόσωποι της Ελλάδος αναµένεται να
παρουσιάσουν στους Αµερικανούς επενδυτές, τόσο το κυβερνητικό σχέδιο για την επόµενη ηµέρα της
χώρας, καθώς επίσης και τις οικονοµικές, επενδυτικές και επιχειρηµατικές προοπτικές της Ελλάδας. Το
κεντρικό µήνυµα της εκδήλωσης είναι Greece is Back (Ελλάδα επανέρχεται) και αναµένεται να
συµµετάσχουν πάνω από 1.000 στελέχη της αγοράς, κυβερνητικοί αξιωµατούχοι, εκπρόσωποι κορυφαίων
funds, τραπεζίτες, αλλά και στελέχη µεγάλων επιχειρήσεων. Το συνέδριο αποτελεί έναν θεσµό και
διοργανώνεται από την Capital Link, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες...

Newsit.gr   ·    πριν από  11 λεπτά  ·    
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Τέσσερις υπουργοί ψάχνουν… επενδύσεις στη Νέα Υόρκη.

Στη Νέα Υόρκη θα χτυπάει από σήµερα η καρδιά της ελληνικής οικονοµίας. Στόχος η προσέλκυση
επενδύσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή θα βρεθούν στο Metropolitan Club του Μανχάταν της Νέας Υόρκης
κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, οι επικεφαλής των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών, καθώς και
εκπρόσωποι πολλών ελληνικών εισηγµένων επιχειρήσεων.

Οι εκπρόσωποι της Ελλάδος αναµένεται να παρουσιάσουν στους Αµερικανούς επενδυτές, τόσο το
κυβερνητικό σχέδιο για την επόµενη ηµέρα της χώρας, καθώς επίσης και τις οικονοµικές, επενδυτικές και
επιχειρηµατικές προοπτικές της Ελλάδας.

Το κεντρικό µήνυµα της εκδήλωσης είναι Greece is Back (Ελλάδα επανέρχεται) και αναµένεται να
συµµετάσχουν πάνω από 1.000 στελέχη της αγοράς, κυβερνητικοί  αξιωµατούχοι, εκπρόσωποι κορυφαίων
funds, τραπεζίτες, αλλά και στελέχη µεγάλων επιχειρήσεων.

Το συνέδριο αποτελεί έναν θεσµό και διοργανώνεται από την Capital Link, σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες. Ο πρωθυπουργός
Κυριάκος  Μητσοτάκης θα απευθύνει τηλεοπτικό µήνυµα, ενώ ο υπουργός Οικονοµικών
Χρήστος  Σταϊκούρας θα είναι ο κεντρικός οµιλητής. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Χρήστος Σταϊκούρας θα
συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (PIMCO, Goldman Sachs,
Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Από πλευράς κυβερνήσεως θα συµµετάσχουν επίσης ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, ο
υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης, ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς και ο
υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός.
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Επίσης θα συµµετάσχουν και οι Riccardo Lambiris, διευθύνων σύµβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Γιώργος Πιτσιλής,
διοικητής της ΑΑΔΕ, και ο Δηµήτρης Τσάκωνας του ΟΔΔΗΧ. Στο επίσηµο δείπνο θα µιλήσει ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπουρ Ρος, ενώ θα τιµηθεί για την επενδυτική δραστηριότητά του στην Ελλάδα ο
Τζον Πόλσον.

Αύριο, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης διοργανώνει την «Ηµέρα της Ελλάδας», µε την ελληνική
κυβερνητική αποστολή και τις ελληνικών συµφερόντων εταιρείες που είναι εισηγµένες στη Wall Street να
χτυπούν το καµπανάκι της λήξης.

Όπως είναι φυσιολογικό µεγάλο µέρος του συνεδρίου θα επικεντρωθεί στον τραπεζικό κλάδο και στο
µεγάλο project µείωσης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (NPEs) που έχουν µπροστά τους οι τράπεζες
και το οποίο ξεκινάει και τυπικά µε την ψήφιση του «Ηρακλή». Ο υφυπουργός Οικονοµικών αρµόδιος για
τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα θα ανοίξει το σχετικό πάνελ στο οποίο θα βρίσκονται ο διευθύνων
σύµβουλος της Τρ. Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος
Μυλωνάς, ο διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, ο πρόεδρος της Eurobank, Γιώργος
Ζανιάς καθώς και ο σύµβουλος της ΕΚΤ, Φραντσέσκο Ντρούντι.
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Επενδυτικό σαφάρι από την κυβέρνηση στη Ν. Υόρκη: "Greece is Back" το
µήνυµα Σταικούρα στο συνέδριο "Invest in Greece" του Capital Link - [Bankingnews]

Να πείσει τους εκπροσώπους της παγκόσµιας επιχειρηµατικής ελίτ να ποντάρουν στη χώρα µας,
αγοράζοντας νέα κρατικά οµόλογα και προχωρώντας σε επιχειρηµατικές κινήσεις µε βάση τα κίνητρα του
νέου φορολογικού νόµου, θα προσπαθήσει σήµερα και αύριο ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας
στη Νέα Υόρκη. Στη "Μέκκα" της παγκόσµιας οικονοµίας και του καπιταλισµού, παρουσία 1.000 στελεχών
της αγοράς, κυβερνητικών αξιωµατούχων, εκπροσώπων των δανειστών, επιχειρηµατιών, τραπεζιτών από
την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική ο κ. Σταϊκούρας θα προτάξει τις µεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες
που παρουσιάζει η χώρα µας, αφού θα είναι ένας από τους κεντρικούς οµιλητές στο 21ο Ετήσιο Φόρουµ
"Invest in Greece" του Capital Link. Οι επενδύσεις, προερχόµενες από επιχειρηµατίες του εξωτερικού, είναι
κρίσιµης σηµασίας για την κυβέρνηση, η οποία θέλει ακόµη και τα κεφάλαια από τα ελληνικά οµόλογα
(ANFA's SMP's) ύψους 1,3 δισ. ευρώ να τα κατευθύνει για τον...

Bankingnews   ·    πριν από  21 λεπτά  ·    

Να πείσει τους εκπροσώπους της παγκόσµιας επιχειρηµατικής ελίτ να ποντάρουν στη χώρα µας,
αγοράζοντας νέα κρατικά οµόλογα και προχωρώντας σε επιχειρηµατικές κινήσεις µε βάση τα κίνητρα του
νέου φορολογικού νόµου, θα προσπαθήσει σήµερα και αύριο ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας
στη Νέα Υόρκη. Στη "Μέκκα" της παγκόσµιας οικονοµίας και του καπιταλισµού, παρουσία 1.000 στελεχών
της αγοράς, κυβερνητικών αξιωµατούχων, εκπροσώπων των δανειστών, επιχειρηµατιών, τραπεζιτών από
την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική ο κ. Σταϊκούρας θα προτάξει τις µεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες
που παρουσιάζει η χώρα µας, αφού θα είναι ένας από τους κεντρικούς οµιλητές στο 21ο Ετήσιο Φόρουµ
"Invest in Greece" του Capital Link. Οι επενδύσεις, προερχόµενες από επιχειρηµατίες του εξωτερικού, είναι
κρίσιµης σηµασίας για την κυβέρνηση, η οποία θέλει ακόµη και τα κεφάλαια από τα ελληνικά οµόλογα
(ANFA's SMP's) ύψους 1,3 δισ. ευρώ να τα κατευθύνει για τον...

http://www.palo.gr/oikonomika-nea/ependytiko-safari-apo-tin-kyvernisi-sti-n-yorki-greece-is-back-to-minyma-staikoyra-sto-synedrio-invest-in-greece-toy-capit/23263307/


http://sofokleous10.gr/

 Publication date: 09/12/2019 07:48

 Alexa ranking (Greece): 7829

 http://sofokleous10.gr/2019/12/09/%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3...

Υπουργοί και υφυπουργοί στη Νέα Υόρκη για επενδύσεις στην Ελλάδα
Στο Metropolitan Club στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης στρέφονται σήµερα τα βλέµµατα της αγοράς
καθώς κυβερνητικά στελέχη, κορυφαία στελέχη των 4 συστηµικών τραπεζών και πολλές ελληνικές
εισηγµένες θα επιχειρήσουν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και τα κεφάλαια των αµερικανών
επενδυτών, παρουσιάζοντας το κυβερνητικό πρόγραµµα για την οικονοµία καθώς και τις οικονοµικές,
επενδυτικές και επιχειρηµατικές προοπτικές της Ελλάδας.

Με το µήνυµα  η «Ελλάδα  επανέρχεται» (Greece is Back) και µε τη συµµετοχή 1.000 στελεχών της
αγοράς, κυβερνητικών αξιωµατούχων, κορυφαίων funds, τραπεζιτών, αλλά και µεγάλων επιχειρήσεων,
πραγµατοποιείται το ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος  Μητσοτάκης θα απευθύνει τηλεοπτικό µήνυµα, ενώ ο υπουργός
Οικονοµικών Χρήστος  Σταϊκούρας θα είναι ο κεντρικός οµιλητής. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο
Χρήστος Σταϊκούρας θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών
(PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Από πλευράς κυβερνήσεως θα συµµετάσχουν επίσης ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, ο
υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης, ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς και ο
υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός.

Επίσης θα συµµετάσχουν και οι Riccardo Lambiris, διευθύνων σύµβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Γιώργος Πιτσιλής,
διοικητής της ΑΑΔΕ, και ο Δηµήτρης Τσάκωνας του ΟΔΔΗΧ.

Στο επίσηµο δείπνο θα µιλήσει ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπουρ Ρος, ενώ θα τιµηθεί για την
επενδυτική δραστηριότητά του στην Ελλάδα ο Τζον Πόλσον. Αύριο, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
διοργανώνει την «Ηµέρα της Ελλάδας», µε την ελληνική κυβερνητική αποστολή και τις ελληνικών
συµφερόντων εταιρείες που είναι εισηγµένες στη Wall Street να χτυπούν το καµπανάκι της λήξης.

H «εκστρατεία πειθούς» του υπουργού Οικονοµικών στη «Μέκκα» της παγκόσµιας οικονοµίας και του
καπιταλισµού πραγµατοποιείται δε σε µια κοµβική περίοδο, καθώς:
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Τέσσερις υπουργοί ψάχνουν… επενδύσεις στη Νέα Υόρκη.

Στη Νέα Υόρκη θα χτυπάει από σήµερα η καρδιά της ελληνικής οικονοµίας. Στόχος η προσέλκυση
επενδύσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή θα βρεθούν στο Metropolitan Club του Μανχάταν της Νέας Υόρκης
κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, οι επικεφαλής των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών, καθώς και
εκπρόσωποι πολλών ελληνικών εισηγµένων επιχειρήσεων.

Οι εκπρόσωποι της Ελλάδος αναµένεται να παρουσιάσουν στους Αµερικανούς επενδυτές, τόσο το
κυβερνητικό σχέδιο για την επόµενη ηµέρα της χώρας, καθώς επίσης και τις οικονοµικές, επενδυτικές και
επιχειρηµατικές προοπτικές της Ελλάδας.

Το κεντρικό µήνυµα της εκδήλωσης είναι Greece is Back (Ελλάδα επανέρχεται) και αναµένεται να
συµµετάσχουν πάνω από 1.000 στελέχη της αγοράς, κυβερνητικοί  αξιωµατούχοι, εκπρόσωποι κορυφαίων
funds, τραπεζίτες, αλλά και στελέχη µεγάλων επιχειρήσεων.

Το συνέδριο αποτελεί έναν θεσµό και διοργανώνεται από την Capital Link, σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες. Ο πρωθυπουργός
Κυριάκος  Μητσοτάκης θα απευθύνει τηλεοπτικό µήνυµα, ενώ ο υπουργός Οικονοµικών
Χρήστος  Σταϊκούρας θα είναι ο κεντρικός οµιλητής. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Χρήστος Σταϊκούρας θα
συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (PIMCO, Goldman Sachs,
Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Από πλευράς κυβερνήσεως θα συµµετάσχουν επίσης ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, ο
υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης, ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς και ο
υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός.
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Επίσης θα συµµετάσχουν και οι Riccardo Lambiris, διευθύνων σύµβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Γιώργος Πιτσιλής,
διοικητής της ΑΑΔΕ, και ο Δηµήτρης Τσάκωνας του ΟΔΔΗΧ. Στο επίσηµο δείπνο θα µιλήσει ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπουρ Ρος, ενώ θα τιµηθεί για την επενδυτική δραστηριότητά του στην Ελλάδα ο
Τζον Πόλσον.

Αύριο, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης διοργανώνει την «Ηµέρα της Ελλάδας», µε την ελληνική
κυβερνητική αποστολή και τις ελληνικών συµφερόντων εταιρείες που είναι εισηγµένες στη Wall Street να
χτυπούν το καµπανάκι της λήξης.

Όπως είναι φυσιολογικό µεγάλο µέρος του συνεδρίου θα επικεντρωθεί στον τραπεζικό κλάδο και στο
µεγάλο project µείωσης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (NPEs) που έχουν µπροστά τους οι τράπεζες
και το οποίο ξεκινάει και τυπικά µε την ψήφιση του «Ηρακλή». Ο υφυπουργός Οικονοµικών αρµόδιος για
τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα θα ανοίξει το σχετικό πάνελ στο οποίο θα βρίσκονται ο διευθύνων
σύµβουλος της Τρ. Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος
Μυλωνάς, ο διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, ο πρόεδρος της Eurobank, Γιώργος
Ζανιάς καθώς και ο σύµβουλος της ΕΚΤ, Φραντσέσκο Ντρούντι.

Πηγή: www.newsit.gr
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«Greece is Back»: Με το βλέµµα στραµµένο στο επενδυτικό συνέδριο η
κυβέρνηση

Η ελίτ της Wall Street και οι ελληνικές επιχειρήσεις
Στο Metropolitan Club στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης στρέφονται σήµερα τα βλέµµατα της αγοράς καθώς
κυβερνητικά στελέχη, κορυφαία στελέχη των 4 συστηµικών τραπεζών και πολλές ελληνικές εισηγµένες θα
επιχειρήσουν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και τα κεφάλαια των αµερικανών επενδυτών,
παρουσιάζοντας το κυβερνητικό πρόγραµµα για την οικονοµία καθώς και τις οικονοµικές, επενδυτικές και
επιχειρηµατικές προοπτικές της Ελλάδας.

Με το µήνυµα η «Ελλάδα επανέρχεται» (Greece is Back) και µε τη συµµετοχή 1.000 στελεχών της αγοράς,
κυβερνητικών αξιωµατούχων, κορυφαίων funds, τραπεζιτών, αλλά και µεγάλων επιχειρήσεων,
πραγµατοποιείται το ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος  Μητσοτάκης θα
απευθύνει τηλεοπτικό µήνυµα, ενώ ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος  Σταϊκούρας θα είναι ο κεντρικός
οµιλητής. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Χρήστος Σταϊκούρας θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων
επενδυτικών φορέων και οργανισµών (PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley,
Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Από πλευράς κυβερνήσεως θα συµµετάσχουν επίσης ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης, ο
υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης, ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς και ο
υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός.

Επίσης θα συµµετάσχουν και οι Riccardo Lambiris, διευθύνων σύµβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Γιώργος Πιτσιλής,
διοικητής της ΑΑΔΕ, και ο Δηµήτρης Τσάκωνας του ΟΔΔΗΧ. Στο επίσηµο δείπνο θα µιλήσει ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπουρ Ρος, ενώ θα τιµηθεί για την επενδυτική δραστηριότητά του στην Ελλάδα ο
Τζον Πόλσον. Αύριο, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης διοργανώνει την «Ηµέρα της Ελλάδας», µε την
ελληνική κυβερνητική αποστολή και τις ελληνικών συµφερόντων εταιρείες που είναι εισηγµένες στη Wall
Street να χτυπούν το καµπανάκι της λήξης.

H «εκστρατεία  πειθούς» του υπουργού Οικονοµικών  στη «Μέκκα» της παγκόσµιας
οικονοµίας και του καπιταλισµού πραγµατοποιείται δε σε µια  κοµβική περίοδο, καθώς:

1. Με το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο παρέχονται κίνητρα για να έρθουν φρέσκα κεφάλαια στην Ελλάδα και
τα οποία θα πρέπει να γίνουν ευρύτερα γνωστά αφού: απλουστεύεται η νοµοθεσία για τη φορολογική
κατοικία ενώ θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των εισοδηµάτων αλλοδαπής προέλευσης µε
πληρωµή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου στις περιπτώσεις επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ.

2. Η κυβέρνηση έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη των επενδύσεων για την προσεχή χρονιά. Ο κρατικός
προϋπολογισµός του 2020 προβλέπει αύξηση του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου κατά 13,4%,
έναντι µόλις 8,8% φέτος.

3. Ο στόχος για την ανάπτυξη το 2020 έχει τοποθετηθεί ακόµη πιο ψηλά στο 2,8% την ώρα που Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και ΔΝΤ κινούνται σε πιο συντηρητικές εκτιµήσεις 2,3%.

4.  Ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ)  θα συνεχίσει να κρατά ζεστό το ενδιαφέρον των
επενδυτών για τα ελληνικά οµόλογα, µολονότι οι χρηµατοδοτικές ανάγκες το 2020 είναι σχεδόν µηδενικές.

Σχετικά  Tags

ΟΔΔΗΧ ΤΑΙΠΕΔ Επενδύσεις φορολογικό νοµοσχέδιο Νέα Υόρκη Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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Τέσσερις υπουργοί ψάχνουν… επενδύσεις στη Νέα Υόρκη!

Στη Νέα Υόρκη θα χτυπάει από σήµερα η καρδιά της
ελληνικής οικονοµίας. Στόχος η προσέλκυση επενδύσεων.
Προς την κατεύθυνση αυτή θα βρεθούν στο Metropolitan Club
του Μανχάταν της Νέας Υόρκης κορυφαία κυβερνητικά
στελέχη, οι επικεφαλής των τεσσάρων συστηµικών
τραπεζών, καθώς και εκπρόσωποι πολλών ελληνικών
εισηγµένων επιχειρήσεων.

Οι εκπρόσωποι της Ελλάδος αναµένεται να παρουσιάσουν στους Αµερικανούς επενδυτές, τόσο το
κυβερνητικό σχέδιο για την επόµενη ηµέρα της χώρας, καθώς επίσης και τις οικονοµικές, επενδυτικές και
επιχειρηµατικές προοπτικές της Ελλάδας.

Το κεντρικό µήνυµα της εκδήλωσης είναι Greece is Back (Ελλάδα επανέρχεται) και αναµένεται να
συµµετάσχουν πάνω από 1.000 στελέχη της αγοράς, κυβερνητικοί  αξιωµατούχοι, εκπρόσωποι κορυφαίων
funds, τραπεζίτες, αλλά και στελέχη µεγάλων επιχειρήσεων.

Το συνέδριο αποτελεί έναν θεσµό και διοργανώνεται από την Capital Link, σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες. Ο πρωθυπουργός
Κυριάκος  Μητσοτάκης θα απευθύνει τηλεοπτικό µήνυµα, ενώ ο υπουργός Οικονοµικών
Χρήστος  Σταϊκούρας θα είναι ο κεντρικός οµιλητής. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Χρήστος Σταϊκούρας θα
συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (PIMCO, Goldman Sachs,
Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Από πλευράς κυβερνήσεως θα συµµετάσχουν επίσης ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, ο
υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης, ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς και ο
υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός.
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Επίσης θα συµµετάσχουν και οι Riccardo Lambiris, διευθύνων σύµβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Γιώργος Πιτσιλής,
διοικητής της ΑΑΔΕ, και ο Δηµήτρης Τσάκωνας του ΟΔΔΗΧ. Στο επίσηµο δείπνο θα µιλήσει ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπουρ Ρος, ενώ θα τιµηθεί για την επενδυτική δραστηριότητά του στην Ελλάδα ο
Τζον Πόλσον.

Αύριο, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης διοργανώνει την «Ηµέρα της Ελλάδας», µε την ελληνική
κυβερνητική αποστολή και τις ελληνικών συµφερόντων εταιρείες που είναι εισηγµένες στη Wall Street να
χτυπούν το καµπανάκι της λήξης.

Όπως είναι φυσιολογικό µεγάλο µέρος του συνεδρίου θα επικεντρωθεί στον τραπεζικό κλάδο και στο
µεγάλο project µείωσης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (NPEs) που έχουν µπροστά τους οι τράπεζες
και το οποίο ξεκινάει και τυπικά µε την ψήφιση του «Ηρακλή». Ο υφυπουργός Οικονοµικών αρµόδιος για
τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα θα ανοίξει το σχετικό πάνελ στο οποίο θα βρίσκονται ο διευθύνων
σύµβουλος της Τρ. Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος
Μυλωνάς, ο διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, ο πρόεδρος της Eurobank, Γιώργος
Ζανιάς καθώς και ο σύµβουλος της ΕΚΤ, Φραντσέσκο Ντρούντι.
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Υπουργοί και υφυπουργοί στη Νέα Υόρκη για επενδύσεις στην Ελλάδα
Στο Metropolitan Club στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης στρέφονται σήµερα τα βλέµµατα της αγοράς
καθώς κυβερνητικά στελέχη, κορυφαία στελέχη των 4 συστηµικών τραπεζών και πολλές ελληνικές
εισηγµένες θα επιχειρήσουν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και τα κεφάλαια των αµερικανών
επενδυτών, παρουσιάζοντας το κυβερνητικό πρόγραµµα για την οικονοµία καθώς και τις οικονοµικές,
επενδυτικές και επιχειρηµατικές προοπτικές της Ελλάδας.

Με το µήνυµα  η «Ελλάδα  επανέρχεται» (Greece is Back) και µε τη συµµετοχή 1.000 στελεχών της
αγοράς, κυβερνητικών αξιωµατούχων, κορυφαίων funds, τραπεζιτών, αλλά και µεγάλων επιχειρήσεων,
πραγµατοποιείται το ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος  Μητσοτάκης θα απευθύνει τηλεοπτικό µήνυµα, ενώ ο υπουργός
Οικονοµικών Χρήστος  Σταϊκούρας θα είναι ο κεντρικός οµιλητής. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο
Χρήστος Σταϊκούρας θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών
(PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Από πλευράς κυβερνήσεως θα συµµετάσχουν επίσης ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, ο
υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης, ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς και ο
υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός.

Επίσης θα συµµετάσχουν και οι Riccardo Lambiris, διευθύνων σύµβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Γιώργος Πιτσιλής,
διοικητής της ΑΑΔΕ, και ο Δηµήτρης Τσάκωνας του ΟΔΔΗΧ.

Στο επίσηµο δείπνο θα µιλήσει ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπουρ Ρος, ενώ θα τιµηθεί για την
επενδυτική δραστηριότητά του στην Ελλάδα ο Τζον Πόλσον. Αύριο, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
διοργανώνει την «Ηµέρα της Ελλάδας», µε την ελληνική κυβερνητική αποστολή και τις ελληνικών
συµφερόντων εταιρείες που είναι εισηγµένες στη Wall Street να χτυπούν το καµπανάκι της λήξης.

H «εκστρατεία πειθούς» του υπουργού Οικονοµικών στη «Μέκκα» της παγκόσµιας οικονοµίας και του
καπιταλισµού πραγµατοποιείται δε σε µια κοµβική περίοδο, καθώς:

https://thetimes.gr/2019/12/%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%bf%ce%af-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%85%cf%86%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%bf%ce%af-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%85%cf%8c%cf%81%ce%ba%ce%b7/


https://www.thenewspaper.gr/

 Publication date: 09/12/2019 07:32

 Alexa ranking (Greece): 777

 https://www.thenewspaper.gr/2019/12/09/%ce%a3%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd...

Συνάντηση Σταϊκούρα µε επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου 2019, 07:00 

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο “21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum”, συµµετέχει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.).

Το απόγευµα θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Αύριο Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, ο
κ. Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day
at NYSE).

Τελευταία ενηµέρωση: Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου 2019, 07:02

ΠΗΓΗ
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Επενδυτικό κάλεσµα Χρ. Σταϊκούρα σε Αµερικανούς επενδυτές
Θανάσης Κουκάκης , CNN Greece

Το µήνυµα  ότι η Ελλάδα µετά από µια δύσκολη δεκαετή κρίση επιστρέφει στην κανονικότητα  θα στείλει
σήµερα από τη Νέα  Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, στο πλαίσιο του συνεδρίου
της Capital Link.

Ο υπουργός Οικονοµικών αναµένεται να τονίσει πως η εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία  της Ελλάδος
αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται και η αισιοδοξία επιστρέφει στη χώρα, ενώ αναµένεται
να κάνει και ένα σύντοµο απολογισµό των τελευταίων πέντε µηνών, διάστηµα κατά το οποίο η κυβέρνηση
πέτυχε τους δηµοσιονοµικούς στόχους, µείωσε τον φόρο ακίνητης περιουσίας, εξάλειψε τα capital controle,
θεσµοθέτησε εργαλεία για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, επανεκκίνησε εµβληµατικά
έργα  και ιδιωτικοποιήσεις, αποπλήρωσε το ακριβότερο µερίδιο των δανείων του ΔΝΤ ψήφισε έναν
σηµαντικό νόµο για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίµατος και µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που
θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει τηλεοπτικό µήνυµα στο συνέδριο της Capital
Link., ενώ από πλευράς κυβερνήσεως θα συµµετάσχουν σε αυτό ο υπουργός Ανάπτυξης Α. Γεωργιάδης, ο
υπουργός Τουρισµού Χ. Θεοχάρης, ο υπουργός Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Γ. Τσακίρης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γ. Θωµάς και ο υφυπουργός Οικονοµικών Γ.
Ζαββός. Επίσης θα συµµετάσχουν και ο Γ. Πιτσιλής, Διοικητής ΑΑΔΕ, και ο Δ. Τσάκωνας επικεφαλής του
ΟΔΔΗΧ.

Στη Ν. Υόρκη θα βρίσκονται και κορυφαία στελέχη των συστηµικών τραπεζών, ήτοι από την Alpha Bank
οι Β. Ψάλτης, από τη Eurobank ο Γ. Ζανιάς, από την Εθνική ο Π. Μυλωνάς και από την Πειραιώς ο Χρ.
Μεγάλου.

Στο επίσηµο δείπνο του συνεδρίου της Capital Link µιλήσει ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπουρ Ρος,
ενώ θα τιµηθεί για την επενδυτική δραστηριότητά του στην Ελλάδα ο Τζον Πόλσον.

https://www.cnn.gr/oikonomia/story/199976/ependytiko-kalesma-xr-staikoyra-se-amerikanoys-ependytes
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Συνάντηση Σταϊκούρα µε επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου 2019, 07:00 

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο “21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum”, συµµετέχει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.).

Το απόγευµα θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Αύριο Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, ο
κ. Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day
at NYSE).

Τελευταία ενηµέρωση: Δευτέρα, 9 Δεκεµβρίου 2019, 07:02

Πηγή: Zougla.gr
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Συνάντηση Σταϊκούρα µε επενδυτές στη Νέα Υόρκη
Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο "21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum", συµµετέχει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.).

Το απόγευµα θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Αύριο Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, ο
κ. Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day
at NYSE).

https://www.zougla.gr/money/agores/article/sinantisi-staikoura-me-ependites-sti-nea-iorki
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Ο Χρ. Σταϊκούρας στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα
Υόρκη

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο "21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum", συµµετέχει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.). Το απόγευµα θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο
Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Αύριο Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, ο κ. Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της
Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).

Λεπτοµέρειες στη συνδροµητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.
Tweets από ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Κάλεσµα προς τη Νέα Υόρκη για επενδύσεις στην Ελλάδα - Επίσκεψη
τεσσάρων υπουργών

Κάλεσµα  προς την αµερικανική αλλά  και τη διεθνή επενδυτική κοινότητα  να  τοποθετήσουν
κεφάλαια  στην Ελλάδα , που ανακάµπτει δυναµικά  και προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες για
επενδύσεις στον τραπεζικό τοµέα , στην αγορά  ακινήτων, στην ενέργεια , στον τουρισµό,
στις υποδοµές και στα  κρατικά  και εταιρικά  οµόλογα , θα  απευθύνει σήµερα  το οικονοµικό
επιτελείο της κυβέρνησης στο πλαίσιο του 21ου Ετήσιου Forum «Invest in Greece» του Capital
Link.

Οι υπουργοί Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, Τουρισµού
Χάρης Θεοχάρης και Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης και οι υφυπουργοί Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης και Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς θα αναπτύξουν σε
περισσότερα από 1.000 κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων, επενδυτικών οίκων και τραπεζών (Citi, AXIA
Ventures, BNP Paribas, Goldman Sachs International, Nomura International κ.ά.) τις κεντρικές προτεραιότητες
και τους στόχους της κυβέρνησης στους τοµείς της αρµοδιότητάς τους. Επιπλέον, τόσο η κυβερνητική
αποστολή όσο και τα κορυφαία στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που µετέχουν στο συνέδριο θα έχουν κατ’
ιδίαν συναντήσεις µε σηµαντικούς εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, προκειµένου να
τους αποδείξουν ότι «η Ελλάδα επέστρεψε» («Greece is back»), όπως είναι ο τίτλος του φετινού συνεδρίου.

Το 21ο ετήσιο Φόρουµ του Capital Link πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Στην έναρξή του
θα προβληθεί µήνυµα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους επενδυτές.

Η προσέλκυση επενδύσεων αποτελεί κεντρικό στοίχηµα για την κυβέρνηση, προκειµένου να ενισχυθούν οι
ρυθµοί ανάπτυξης. Ο κρατικός προϋπολογισµός του 2020 προβλέπει ανάπτυξη 2,8% το 2020 µε όχηµα,
µεταξύ άλλων, την αύξηση του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου, δηλαδή των επενδύσεων,
κατά 13,4%.

Ευνοϊκή συγκυρία

Οι επαφές θα πραγµατοποιηθούν σε µια ιδιαιτέρως ευνοϊκή για την κυβέρνηση συγκυρία, καθώς:

1. Εντός της εβδοµάδος κατατίθεται στη Βουλή η συστηµική λύση αντιµετώπισης των κόκκινων δανείων µε
βάση το σχέδιο «Ηρακλής», η οποία εκτιµάται ότι θα οδηγήσει σε αλλαγή σελίδας στην ελληνική
οικονοµία.

2. Το Eurogroup επισφράγισε την περασµένη Τετάρτη την επιτυχή ολοκλήρωση της 4ης µεταµνηµονιακής
αξιολόγησης, εγκρίνοντας την εκταµίευση των 767 εκατ. ευρώ από τα κέρδη των ελληνικών οµολόγων,
αναγνώρισε τη µεταρρυθµιστική δυναµική της κυβέρνησης και άνοιξε τον δρόµο για να εξεταστεί η
αξιοποίηση των κερδών των οµολόγων σε επενδύσεις.

3. Τα νεότερα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) έδειξαν την περασµένη Πέµπτη ότι η
ανάπτυξη τρέχει µε ρυθµό 2,2% στο 9µηνο του έτους, ξεπερνώντας τις προβλέψεις εγχώριων και ξένων
φορέων.

4. Την Παρασκευή ψηφίστηκε στη Βουλή το φορολογικό νοµοσχέδιο, που περιλαµβάνει φοροελαφρύνσεις
και άλλα θετικά µέτρα συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ για το 2020, τα οποία επικροτήθηκαν από τους
ευρωπαϊκούς θεσµούς και το τελευταίο Eurogroup.

5. Ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) προετοιµάζει το δανειακό πρόγραµµα του 2020 µε
τον «αέρα» του «µαξιλαριού» διαθεσίµων ύψους 35 δισ. ευρώ, των ιδιαιτέρως επιτυχηµένων φετινών
εκδόσεων οµολόγων 5ετούς, 7ετούς και 10ετούς διάρκειας, που του απέφεραν συνολικά 9 δισ. ευρώ, και
της πρόωρης αποπληρωµής των 2,7 δισ. ευρώ προς το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, ύστερα από την οποία
η Ελλάδα µπορεί να καλύψει τα τοκοχρεολύσια που λήγουν την ερχόµενη χρονιά (περίπου 8,2 δισ. ευρώ)
χωρίς καµία νέα έκδοση και χωρίς να πειράξει το «µαξιλάρι». Εντούτοις, επειδή πρέπει να διατηρηθεί η
τακτή επαφή του Ελληνικού Δηµοσίου µε τις αγορές, ο ΟΔΔΗΧ σχεδιάζει τα επόµενα βήµατά του και
προσανατολίζεται στην αναζήτηση κεφαλαίων ύψους έως 9 δισ. ευρώ το 2020.

Με εφαλτήριο τις εξελίξεις αυτές, ο κ. Σταϊκούρας στην εναρκτήρια οµιλία του συνεδρίου θα παρουσιάσει
τους επόµενους στόχους της οικονοµικής πολιτικής της κυβέρνησης, δίνοντας έµφαση στη δέσµευση για
επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων, στη συνέχιση των µεταρρυθµίσεων και στις πρωτοβουλίες για
διευκόλυνση των επενδύσεων και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας.

https://www.pronews.gr/oikonomia/elliniki-oikonomia/827724_kalesma-pros-ti-nea-yorki-gia-ependyseis-stin-ellada-episkepsi
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Οι επαφές Σταϊκούρα

Ο υπουργός Οικονοµικών θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών,
όπως οι PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.
Επίσης, θα έχει συνάντηση µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής Ελπιδοφόρο, ενώ αύριο θα παρευρεθεί στην
«Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE), όπου η ελληνική
κυβερνητική αποστολή και στελέχη των εταιριών ελληνικών συµφερόντων οι οποίες είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης θα χτυπήσουν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της συνεδρίασης.

Η ελληνική αντιπροσωπεία θα έχει επίσης την ευκαιρία να συζητήσει µε τον υπουργό Εµπορίου των ΗΠΑ
Ουίλµπουρ Ρος, ο οποίος θα είναι κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο δείπνο του συνεδρίου και θα προλογίσει
τον επικεφαλής της Paulson & Co. Inc, Τζον Πόλσον, ο οποίος θα τιµηθεί µε το «2019 Capital Link Hellenic
Leadership Award» για την εξαιρετική συµβολή του στην Ελλάδα.

Τα  πάνελ

Κεντρικός οµιλητής στο µεσηµεριανό γεύµα του Forum θα είναι ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης,
ενώ κεντρικές οµιλίες σε ενότητες που αφορούν αντιστοίχως τις επενδυτικές ευκαιρίες στον τουρισµό, τον
ρόλο της χώρας µας ως διαµετακοµιστικού και µεταφορικού κόµβου και ως παγκόσµιας δύναµης στη
ναυτιλία θα απευθύνουν οι υπουργοί Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης και Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης.
Επιπλέον, ο υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός θα παρουσιάσει τον νέο χάρτη στον τραπεζικό
τοµέα µετά την ενεργοποίηση του σχεδίου «Ηρακλής» στις αρχές του 2020, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης θα αναφερθεί στα µεγάλα σχέδια που θα µεταµορφώσουν την Ελλάδα και
θα αποτελέσουν επενδυτικές ευκαιρίες και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς θα µιλήσει για
το καινούργιο τοπίο στην αγορά ενέργειας.

Επιχειρηµατικές αποστολές

Εκτός από την κυβερνητική αποστολή, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού βρίσκονται για το 21ο ετήσιο
συνέδριο του Capital Link οι διευθύνοντες σύµβουλοι της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, της Εθνικής
Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς και της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, ο πρόεδρος της Eurobank
Γιώργος Ζανιάς, οι διευθύνοντες σύµβουλοι του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) Μάρτιν
Τσούρντα και του Ταµείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) Ριχάρδος Λαµπίρης, ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής και ο γενικός διευθυντής του Οργανισµού Διαχείρισης
Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης Τσάκωνας.

Το «παρών» θα δώσουν επίσης υψηλόβαθµα στελέχη κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων, δικηγορικών
γραφείων που ειδικεύονται σε επιχειρηµατικές συµφωνίες, ιδιωτικοποιήσεις κ.λπ., καθώς και ο συντονιστής
των κλιµακίων της Κοµισιόν για την Ελλάδα Πολ Κούτος µε τον επικεφαλής των τεχνοκρατών της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τη χώρα µας Φραντσέσκο Ντρούντι.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που θα έχουν παρουσία στο φετινό συνέδριο περιλαµβάνονται οι: Aegean
Airlines, η ΕΥΔΑΠ, Avis Ελλάς, Eldorado Gold, EY, Grant Thornton, ΕΛΠΕ, Lamda Development, McKinsey &
Company, Όµιλος Μυτιληναίος, NN Hellas, ΟΠΑΠ, Prodea Investments, ΔΕΗ, Reed Smith, Shaner Hotel Group,
ΤΕΜΕΣ, The Wall Street Journal, ΤΙΤΑΝ, Värde Global Real Estate, Zeus Group, Diana Shipping, Eurodry, Euroseas,
Tsakos Energy Navigation, Performance Shipping.
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Προσκλητήριο από τη Νέα Υόρκη για επενδύσεις στην Ελλάδα – Επίσκεψη
τεσσάρων υπουργών

Κάλεσµα προς την αµερικανική αλλά και τη διεθνή επενδυτική κοινότητα να τοποθετήσουν κεφάλαια στην
Ελλάδα, που ανακάµπτει δυναµικά και προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις στον τραπεζικό
τοµέα, στην αγορά ακινήτων, στην ενέργεια, στον τουρισµό, στις υποδοµές και στα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, θα απευθύνει σήµερα το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης στο πλαίσιο του 21ου Ετήσιου
Forum «Invest in Greece» του Capital Link.
Οι υπουργοί Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, Τουρισµού
Χάρης Θεοχάρης και Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης και οι υφυπουργοί Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης και Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς θα αναπτύξουν σε
περισσότερα από 1.000 κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων, επενδυτικών οίκων και τραπεζών (Citi, AXIA
Ventures, BNP Paribas, Goldman Sachs International, Nomura International κ.ά.) τις κεντρικές προτεραιότητες
και τους στόχους της κυβέρνησης στους τοµείς της αρµοδιότητάς τους. Επιπλέον, τόσο η κυβερνητική
αποστολή όσο και τα κορυφαία στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που µετέχουν στο συνέδριο θα έχουν κατ’
ιδίαν συναντήσεις µε σηµαντικούς εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, προκειµένου να
τους αποδείξουν ότι «η Ελλάδα επέστρεψε» («Greece is back»), όπως είναι ο τίτλος του φετινού συνεδρίου.
Το 21ο ετήσιο Φόρουµ του Capital Link πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Στην έναρξή του
θα προβληθεί µήνυµα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους επενδυτές.
Η προσέλκυση επενδύσεων αποτελεί κεντρικό στοίχηµα για την κυβέρνηση, προκειµένου να ενισχυθούν οι
ρυθµοί ανάπτυξης. Ο κρατικός προϋπολογισµός του 2020 προβλέπει ανάπτυξη 2,8% το 2020 µε όχηµα,
µεταξύ άλλων, την αύξηση του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου, δηλαδή των επενδύσεων,
κατά 13,4%.Ευνοϊκή συγκυρία
Οι επαφές θα πραγµατοποιηθούν σε µια ιδιαιτέρως ευνοϊκή για την κυβέρνηση συγκυρία, καθώς:
1. Εντός της εβδοµάδος κατατίθεται στη Βουλή η συστηµική λύση αντιµετώπισης των κόκκινων δανείων µε
βάση το σχέδιο «Ηρακλής», η οποία εκτιµάται ότι θα οδηγήσει σε αλλαγή σελίδας στην ελληνική
οικονοµία.
2. Το Eurogroup επισφράγισε την περασµένη Τετάρτη την επιτυχή ολοκλήρωση της 4ης µεταµνηµονιακής
αξιολόγησης, εγκρίνοντας την εκταµίευση των 767 εκατ. ευρώ από τα κέρδη των ελληνικών οµολόγων,
αναγνώρισε τη µεταρρυθµιστική δυναµική της κυβέρνησης και άνοιξε τον δρόµο για να εξεταστεί η
αξιοποίηση των κερδών των οµολόγων σε επενδύσεις.
3. Τα νεότερα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) έδειξαν την περασµένη Πέµπτη ότι η
ανάπτυξη τρέχει µε ρυθµό 2,2% στο 9µηνο του έτους, ξεπερνώντας τις προβλέψεις εγχώριων και ξένων
φορέων.
4. Την Παρασκευή ψηφίστηκε στη Βουλή το φορολογικό νοµοσχέδιο, που περιλαµβάνει φοροελαφρύνσεις
και άλλα θετικά µέτρα συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ για το 2020, τα οποία επικροτήθηκαν από τους
ευρωπαϊκούς θεσµούς και το τελευταίο Eurogroup.
5. Ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) προετοιµάζει το δανειακό πρόγραµµα του 2020 µε
τον «αέρα» του «µαξιλαριού» διαθεσίµων ύψους 35 δισ. ευρώ, των ιδιαιτέρως επιτυχηµένων φετινών
εκδόσεων οµολόγων 5ετούς, 7ετούς και 10ετούς διάρκειας, που του απέφεραν συνολικά 9 δισ. ευρώ, και
της πρόωρης αποπληρωµής των 2,7 δισ. ευρώ προς το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, ύστερα από την οποία
η Ελλάδα µπορεί να καλύψει τα τοκοχρεολύσια που λήγουν την ερχόµενη χρονιά (περίπου 8,2 δισ. ευρώ)
χωρίς καµία νέα έκδοση και χωρίς να πειράξει το «µαξιλάρι». Εντούτοις, επειδή πρέπει να διατηρηθεί η
τακτή επαφή του Ελληνικού Δηµοσίου µε τις αγορές, ο ΟΔΔΗΧ σχεδιάζει τα επόµενα βήµατά του και
προσανατολίζεται στην αναζήτηση κεφαλαίων ύψους έως 9 δισ. ευρώ το 2020.
Με εφαλτήριο τις εξελίξεις αυτές, ο κ. Σταϊκούρας στην εναρκτήρια οµιλία του συνεδρίου θα παρουσιάσει
τους επόµενους στόχους της οικονοµικής πολιτικής της κυβέρνησης, δίνοντας έµφαση στη δέσµευση για
επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων, στη συνέχιση των µεταρρυθµίσεων και στις πρωτοβουλίες για
διευκόλυνση των επενδύσεων και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας.Οι επαφές
Σταϊκούρα
Ο υπουργός Οικονοµικών θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών,
όπως οι PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.
Επίσης, θα έχει συνάντηση µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής Ελπιδοφόρο, ενώ αύριο θα παρευρεθεί στην
«Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE), όπου η ελληνική
κυβερνητική αποστολή και στελέχη των εταιριών ελληνικών συµφερόντων οι οποίες είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης θα χτυπήσουν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της συνεδρίασης.
Η ελληνική αντιπροσωπεία θα έχει επίσης την ευκαιρία να συζητήσει µε τον υπουργό Εµπορίου των ΗΠΑ
Ουίλµπουρ Ρος, ο οποίος θα είναι κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο δείπνο του συνεδρίου και θα προλογίσει
τον επικεφαλής της Paulson & Co. Inc, Τζον Πόλσον, ο οποίος θα τιµηθεί µε το «2019 Capital Link Hellenic
Leadership Award» για την εξαιρετική συµβολή του στην Ελλάδα.Τα πάνελ
Κεντρικός οµιλητής στο µεσηµεριανό γεύµα του Forum θα είναι ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης,
ενώ κεντρικές οµιλίες σε ενότητες που αφορούν αντιστοίχως τις επενδυτικές ευκαιρίες στον τουρισµό, τον
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ενώ κεντρικές οµιλίες σε ενότητες που αφορούν αντιστοίχως τις επενδυτικές ευκαιρίες στον τουρισµό, τον
ρόλο της χώρας µας ως διαµετακοµιστικού και µεταφορικού κόµβου και ως παγκόσµιας δύναµης στη
ναυτιλία θα απευθύνουν οι υπουργοί Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης και Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης.
Επιπλέον, ο υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός θα παρουσιάσει τον νέο χάρτη στον τραπεζικό
τοµέα µετά την ενεργοποίηση του σχεδίου «Ηρακλής» στις αρχές του 2020, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης θα αναφερθεί στα µεγάλα σχέδια που θα µεταµορφώσουν την Ελλάδα και
θα αποτελέσουν επενδυτικές ευκαιρίες και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς θα µιλήσει για
το καινούργιο τοπίο στην αγορά ενέργειας.Επιχειρηµατικές αποστολές
Εκτός από την κυβερνητική αποστολή, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού βρίσκονται για το 21ο ετήσιο
συνέδριο του Capital Link οι διευθύνοντες σύµβουλοι της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, της Εθνικής
Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς και της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, ο πρόεδρος της Eurobank
Γιώργος Ζανιάς, οι διευθύνοντες σύµβουλοι του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) Μάρτιν
Τσούρντα και του Ταµείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) Ριχάρδος Λαµπίρης, ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής και ο γενικός διευθυντής του Οργανισµού Διαχείρισης
Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης Τσάκωνας.
Το «παρών» θα δώσουν επίσης υψηλόβαθµα στελέχη κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων, δικηγορικών
γραφείων που ειδικεύονται σε επιχειρηµατικές συµφωνίες, ιδιωτικοποιήσεις κ.λπ., καθώς και ο συντονιστής
των κλιµακίων της Κοµισιόν για την Ελλάδα Πολ Κούτος µε τον επικεφαλής των τεχνοκρατών της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τη χώρα µας Φραντσέσκο Ντρούντι.
Μεταξύ των επιχειρήσεων που θα έχουν παρουσία στο φετινό συνέδριο περιλαµβάνονται οι: Aegean
Airlines, η ΕΥΔΑΠ, Avis Ελλάς, Eldorado Gold, EY, Grant Thornton, ΕΛΠΕ, Lamda Development, McKinsey &
Company, Όµιλος Μυτιληναίος, NN Hellas, ΟΠΑΠ, Prodea Investments, ΔΕΗ, Reed Smith, Shaner Hotel Group,
ΤΕΜΕΣ, The Wall Street Journal, ΤΙΤΑΝ, Värde Global Real Estate, Zeus Group, Diana Shipping, Eurodry, Euroseas,
Tsakos Energy Navigation, Performance Shipping.
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Ο Χρ. Σταϊκούρας στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα
Υόρκη

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο “21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum”, συµµετέχει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.). Το απόγευµα θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο
Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Αύριο Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, ο κ. Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της
Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).
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Δείτε όλη την ροή ειδήσεων
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Ο Χρ. Σταϊκούρας στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα
Υόρκη

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο “21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum”, συµµετέχει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός της εναρκτήριας οµιλίας, ο υπουργός θα συναντηθεί µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (ενδεικτικά, PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.). Το απόγευµα θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο
Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο. Αύριο Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, ο κ. Σταϊκούρας θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα της
Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).
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Κάλεσµα προς τη Νέα Υόρκη για επενδύσεις στην Ελλάδα - Επίσκεψη
τεσσάρων υπουργών

Κάλεσµα προς την αµερικανική αλλά και τη διεθνή επενδυτική κοινότητα να τοποθετήσουν κεφάλαια στην
Ελλάδα, που ανακάµπτει δυναµικά και προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις στον τραπεζικό
τοµέα, στην αγορά ακινήτων, στην ενέργεια, στον τουρισµό, στις υποδοµές και στα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, θα απευθύνει σήµερα το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης στο πλαίσιο του 21ου Ετήσιου
Forum "Invest in Greece" του Capital Link. Οι υπουργοί Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης και Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης και οι
υφυπουργοί Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης και
Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς θα αναπτύξουν σε περισσότερα από 1.000 κορυφαία στελέχη
επιχειρήσεων, επενδυτικών οίκων και τραπεζών (Citi, AXIA Ventures, BNP Paribas, Goldman Sachs
International, Nomura International κ.ά.) τις κεντρικές προτεραιότητες και τους στόχους της...
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Προσκλητήριο από τη Νέα Υόρκη για επενδύσεις στην Ελλάδα - Επίσκεψη
τεσσάρων υπουργών

Τέσσερις υπουργοί και τρεις υφυπουργοί θα στείλουν από τις ΗΠΑ µήνυµα στις
αγορές ότι η χώρα µας ανακάµπτει δυναµικά και θα αναδείξουν τις ευκαιρίες
για τοποθέτηση κεφαλαίων σε τράπεζες, ακίνητα, ενέργεια, τουρισµό,
υποδοµές, οµόλογα

Κάλεσµα προς την αµερικανική αλλά και τη διεθνή επενδυτική κοινότητα να τοποθετήσουν κεφάλαια στην
Ελλάδα, που ανακάµπτει δυναµικά και προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις στον τραπεζικό
τοµέα, στην αγορά ακινήτων, στην ενέργεια, στον τουρισµό, στις υποδοµές και στα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, θα απευθύνει σήµερα το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης στο πλαίσιο του 21ου Ετήσιου
Forum «Invest in Greece» του Capital Link.

Οι υπουργοί Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, Τουρισµού
Χάρης Θεοχάρης και Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης και οι υφυπουργοί Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης και Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς θα αναπτύξουν σε
περισσότερα από 1.000 κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων, επενδυτικών οίκων και τραπεζών (Citi, AXIA
Ventures, BNP Paribas, Goldman Sachs International, Nomura International κ.ά.) τις κεντρικές προτεραιότητες
και τους στόχους της κυβέρνησης στους τοµείς της αρµοδιότητάς τους. Επιπλέον, τόσο η κυβερνητική
αποστολή όσο και τα κορυφαία στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που µετέχουν στο συνέδριο θα έχουν κατ’
ιδίαν συναντήσεις µε σηµαντικούς εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, προκειµένου να
τους αποδείξουν ότι «η Ελλάδα επέστρεψε» («Greece is back»), όπως είναι ο τίτλος του φετινού συνεδρίου.

Το 21ο ετήσιο Φόρουµ του Capital Link πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Στην έναρξή του
θα προβληθεί µήνυµα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους επενδυτές.

Η προσέλκυση επενδύσεων αποτελεί κεντρικό στοίχηµα για την κυβέρνηση, προκειµένου να ενισχυθούν οι
ρυθµοί ανάπτυξης. Ο κρατικός προϋπολογισµός του 2020 προβλέπει ανάπτυξη 2,8% το 2020 µε όχηµα,
µεταξύ άλλων, την αύξηση του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου, δηλαδή των επενδύσεων,
κατά 13,4%.

Ευνοϊκή συγκυρία

Οι επαφές θα πραγµατοποιηθούν σε µια ιδιαιτέρως ευνοϊκή για την κυβέρνηση συγκυρία, καθώς:

1. Εντός της εβδοµάδος κατατίθεται στη Βουλή η συστηµική λύση αντιµετώπισης των κόκκινων δανείων µε
βάση το σχέδιο «Ηρακλής», η οποία εκτιµάται ότι θα οδηγήσει σε αλλαγή σελίδας στην ελληνική
οικονοµία.

2. Το Eurogroup επισφράγισε την περασµένη Τετάρτη την επιτυχή ολοκλήρωση της 4ης µεταµνηµονιακής
αξιολόγησης, εγκρίνοντας την εκταµίευση των 767 εκατ. ευρώ από τα κέρδη των ελληνικών οµολόγων,
αναγνώρισε τη µεταρρυθµιστική δυναµική της κυβέρνησης και άνοιξε τον δρόµο για να εξεταστεί η
αξιοποίηση των κερδών των οµολόγων σε επενδύσεις.

3. Τα νεότερα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) έδειξαν την περασµένη Πέµπτη ότι η
ανάπτυξη τρέχει µε ρυθµό 2,2% στο 9µηνο του έτους, ξεπερνώντας τις προβλέψεις εγχώριων και ξένων
φορέων.

4. Την Παρασκευή ψηφίστηκε στη Βουλή το φορολογικό νοµοσχέδιο, που περιλαµβάνει φοροελαφρύνσεις
και άλλα θετικά µέτρα συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ για το 2020, τα οποία επικροτήθηκαν από τους
ευρωπαϊκούς θεσµούς και το τελευταίο Eurogroup.

5. Ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) προετοιµάζει το δανειακό πρόγραµµα του 2020 µε
τον «αέρα» του «µαξιλαριού» διαθεσίµων ύψους 35 δισ. ευρώ, των ιδιαιτέρως επιτυχηµένων φετινών
εκδόσεων οµολόγων 5ετούς, 7ετούς και 10ετούς διάρκειας, που του απέφεραν συνολικά 9 δισ. ευρώ, και
της πρόωρης αποπληρωµής των 2,7 δισ. ευρώ προς το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, ύστερα από την οποία
η Ελλάδα µπορεί να καλύψει τα τοκοχρεολύσια που λήγουν την ερχόµενη χρονιά (περίπου 8,2 δισ. ευρώ)
χωρίς καµία νέα έκδοση και χωρίς να πειράξει το «µαξιλάρι». Εντούτοις, επειδή πρέπει να διατηρηθεί η
τακτή επαφή του Ελληνικού Δηµοσίου µε τις αγορές, ο ΟΔΔΗΧ σχεδιάζει τα επόµενα βήµατά του και
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προσανατολίζεται στην αναζήτηση κεφαλαίων ύψους έως 9 δισ. ευρώ το 2020.

Με εφαλτήριο τις εξελίξεις αυτές, ο κ. Σταϊκούρας στην εναρκτήρια οµιλία του συνεδρίου θα παρουσιάσει
τους επόµενους στόχους της οικονοµικής πολιτικής της κυβέρνησης, δίνοντας έµφαση στη δέσµευση για
επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων, στη συνέχιση των µεταρρυθµίσεων και στις πρωτοβουλίες για
διευκόλυνση των επενδύσεων και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας.

Οι επαφές Σταϊκούρα

Ο υπουργός Οικονοµικών θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών,
όπως οι PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.
Επίσης, θα έχει συνάντηση µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής Ελπιδοφόρο, ενώ αύριο θα παρευρεθεί στην
«Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE), όπου η ελληνική
κυβερνητική αποστολή και στελέχη των εταιριών ελληνικών συµφερόντων οι οποίες είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης θα χτυπήσουν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της συνεδρίασης.

Η ελληνική αντιπροσωπεία θα έχει επίσης την ευκαιρία να συζητήσει µε τον υπουργό Εµπορίου των ΗΠΑ
Ουίλµπουρ Ρος, ο οποίος θα είναι κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο δείπνο του συνεδρίου και θα προλογίσει
τον επικεφαλής της Paulson & Co. Inc, Τζον Πόλσον, ο οποίος θα τιµηθεί µε το «2019 Capital Link Hellenic
Leadership Award» για την εξαιρετική συµβολή του στην Ελλάδα.

Τα  πάνελ

Κεντρικός οµιλητής στο µεσηµεριανό γεύµα του Forum θα είναι ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης,
ενώ κεντρικές οµιλίες σε ενότητες που αφορούν αντιστοίχως τις επενδυτικές ευκαιρίες στον τουρισµό, τον
ρόλο της χώρας µας ως διαµετακοµιστικού και µεταφορικού κόµβου και ως παγκόσµιας δύναµης στη
ναυτιλία θα απευθύνουν οι υπουργοί Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης και Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης.
Επιπλέον, ο υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός θα παρουσιάσει τον νέο χάρτη στον τραπεζικό
τοµέα µετά την ενεργοποίηση του σχεδίου «Ηρακλής» στις αρχές του 2020, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης θα αναφερθεί στα µεγάλα σχέδια που θα µεταµορφώσουν την Ελλάδα και
θα αποτελέσουν επενδυτικές ευκαιρίες και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς θα µιλήσει για
το καινούργιο τοπίο στην αγορά ενέργειας.

Επιχειρηµατικές αποστολές

Εκτός από την κυβερνητική αποστολή, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού βρίσκονται για το 21ο ετήσιο
συνέδριο του Capital Link οι διευθύνοντες σύµβουλοι της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, της Εθνικής
Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς και της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, ο πρόεδρος της Eurobank
Γιώργος Ζανιάς, οι διευθύνοντες σύµβουλοι του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) Μάρτιν
Τσούρντα και του Ταµείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) Ριχάρδος Λαµπίρης, ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής και ο γενικός διευθυντής του Οργανισµού Διαχείρισης
Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης Τσάκωνας.

Το «παρών» θα δώσουν επίσης υψηλόβαθµα στελέχη κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων, δικηγορικών
γραφείων που ειδικεύονται σε επιχειρηµατικές συµφωνίες, ιδιωτικοποιήσεις κ.λπ., καθώς και ο συντονιστής
των κλιµακίων της Κοµισιόν για την Ελλάδα Πολ Κούτος µε τον επικεφαλής των τεχνοκρατών της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τη χώρα µας Φραντσέσκο Ντρούντι.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που θα έχουν παρουσία στο φετινό συνέδριο περιλαµβάνονται οι: Aegean
Airlines, η ΕΥΔΑΠ, Avis Ελλάς, Eldorado Gold, EY, Grant Thornton, ΕΛΠΕ, Lamda Development, McKinsey &
Company, Όµιλος Μυτιληναίος, NN Hellas, ΟΠΑΠ, Prodea Investments, ΔΕΗ, Reed Smith, Shaner Hotel Group,
ΤΕΜΕΣ, The Wall Street Journal, ΤΙΤΑΝ, Värde Global Real Estate, Zeus Group, Diana Shipping, Eurodry, Euroseas,
Tsakos Energy Navigation, Performance Shipping.
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Το λαϊκό προσκύνηµα στη Νέα Υόρκη και η επόµενη ηµέρα της Praxia Bank

Λαϊκό προσκύνηµα , που λέει ο λόγος, από σήµερα  στην Νέα  Υόρκη. Υπουργοί, τραπεζίτες,
επιχειρηµατίες, στελέχη επιχειρήσεων και πολλοί, πολλοί άλλοι θα βρεθούν στο πλαίσιο του ετήσιου
συνεδρίου της Capital Link. Το παρών θα δώσουν ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο
διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, ο επικεφαλής της Alpha Bank
Βασίλειος Ψάλτης καθώς και ο επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς. Από πλευράς
Eurobank θα είναι ο αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος Κωνσταντίνος Βασιλείου.
Εν τω µεταξύ, η διοίκηση της Eurobank τρέχει µε… χίλια , προκειµένου να ολοκληρώσει τις
διαπραγµατεύσεις µε την Fortress µε στόχο την ανακοίνωση της συναλλαγής µέχρι τις 20
Δεκεµβρίου. Εκτιµάται ότι η νοµοθέτηση του σχεδίου κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής», που όµως
σηµείωσε ο κ. Σταϊκούρας θα πραγµατοποιηθεί εντός της εβδοµάδας, θα βοηθήσει στην κατεύθυνση
της ολοκλήρωσης των διαπραγµατεύσεων.
Κρίσιµη εβδοµάδα  για  την Praxia Bank. Για την τράπεζα έχουν γραφεί πολλά και έχουν ακουστεί
πολλά ονόµατα, από την Attica Bank µέχρι την Εθνική Τράπεζα, αλλά η διοίκηση διαψεύδει
κατηγορηµατικά κάθε εµπλοκή της σε συζητήσεις.
Το ζήτηµα της Praxia µπήκε στο τραπέζι µετά την άρνηση του µετόχου, του Μποµπ Ντάιαµοντ της
Atlas Capital, να εισφέρει τα κεφάλαια που είχε υποσχεθεί για την ανάπτυξη της τράπεζας. Και, από
τη στιγµή που ο µέτοχος δεν είναι διατεθειµένος να βάλει πρόσθετα λεφτά στην τράπεζα, άρχισε η
κουβέντα για την επόµενη ηµέρα. Πολλά από αυτά που γράφηκαν, όπως η σύµπραξη µε την Attica
Bank, στερούνταν νοήµατος: η Attica Bank χρειάζεται χρήµατα, όπως και η Praxia χρειάζεται
χρήµατα και, ως γνωστόν, οι συγχωνεύσεις µπορεί να κάνουν πολλά, αλλά χρήµατα δεν γεννούν.
Σήµερα αναµένεται να υποβληθούν προσφορές για την Praxia και πολλοί εκτιµούν ότι από ελληνικής
πλευράς η πιο σοβαρή πρόταση θα είναι της Viva, η οποία φαίνεται ότι έχει πολλές φιλοδοξίες.
Άλλες πλευρές, πάντως, αµφιβάλλουν ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον από την Viva και ο λόγος είναι ότι,
µετά την εξαγορά, θα απαιτηθεί αύξηση κεφαλαίου κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ, που είναι πολλά
χρήµατα για την Viva.
Πηγές που είναι κοντά στη διοίκηση της Praxia κάνουν λόγο για πολλή παραφιλολογία και θόρυβο
χωρίς καµία ουσία. Είναι βέβαιο ότι η διευθύνουσα σύµβουλος της Praxia Bank, Αναστασία
Σακελλαρίου, εργάζεται νυχθηµερόν για την εύρεση επενδυτών. Η είσοδος ξένων επενδυτών στην
τράπεζα αποτελεί το σενάριο που εµφανίζει τις περισσότερες πιθανότητες ενώ µεταξύ των fund που
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον περιλαµβάνονται ορισµένα ιδιαίτερα σοβαρά σχήµατα.
Σε κενό αέρος βρέθηκαν την προηγούµενη εβδοµάδα  οι τραπεζικές µετοχές, µε τον
δείκτη των τραπεζών να υποχωρεί κατά 6,57%. Η Πειραιώς έχασε τα 3 ευρώ όπως και η Εθνική
Τράπεζα, η µόνη που είχε ξεπεράσει την τιµή της ανακεφαλαιοποίησης του 2015. Τα κέρδη για τον
κλάδο είναι εξαιρετικά µεγάλα από τις αρχές του χρόνου, ενώ το κλίµα στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
έχει βαρύνει τις τελευταίες ηµέρες, µε τα ελληνοτουρκικά να αποτελούν πρόσθετη εστία
προβληµατισµού. Να δούµε αν θα βελτιώσει το κλίµα η ψήφιση του «Ηρακλή» αυτή την εβδοµάδα,
και η οποία θα σηµάνει την εκκίνηση της αντίστροφης µέτρησης για την υλοποίηση των µεγάλων
συναλλαγών της Eurobank (Project Cairo) και της Alpha Bank (Project Galaxy). 
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Ι. Πλακιωτάκης: Η ναυτιλία χρειάζεται παγκόσµιες και όχι περιφερειακές
λύσεις στα προβλήµατά της

Τις προοπτικές και τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η ναυτιλιακή, παραναυτιλιακή και λιµενική
βιοµηχανία της Ελλάδος, υπό το πρίσµα της συνεχούς βελτίωσης των οικονοµικών δεικτών της εθνικής
οικονοµίας που έχει επιτύχει η κυβέρνηση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, θα παρουσιάσει ο Υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης µιλώντας – ως κεντρικός οµιλητής – στο 21ο
ετήσιο φόρουµ της Capital Link “Invest in Greece”, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη στις 9 Δεκεµβρίου
2019 και ώρα 17.00 τοπική Νέας Υόρκης. 
Ο κ. Πλακιωτάκης στην διάρκεια της οµιλίας του θα αναφερθεί διεξοδικά στη δυναµική της ναυτιλίας των
Ελλήνων, της ισχυρότερης ναυτιλίας του πλανήτη, στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει, αλλά και στην
πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και την παγκόσµια οικονοµία.
Επίσης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα δώσει αναλυτικά στοιχεία για το προφίλ της
(cluster, εταιρίες, πλοία, απασχόληση), καθώς και για την συνεισφορά της στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
της Ελλάδος.
Ταυτόχρονα, θα καταγράψει τις βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία της, σε διεθνές επίπεδο,
δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων και όχι περιφερειακών λύσεων στα µείζονα
ζητήµατα που την απασχολούν, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της
ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, κ.α..
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Η ενέργεια κλέβει την παράσταση στο 21ο Capital Link της Ν. Υόρκης
Τράπεζες, real estate, τουρισµός, ναυτιλία, και φυσικά η ενέργεια αναµένεται να κυριαρχήσουν στο 21ο
συνέδριο της Capital Link για την Ελλάδα στη Νέα  Υόρκη, που διεξάγεται σε θετικό κλίµα για την
οικονοµία της χώρας.

Την παράσταση ωστόσο, ειδικά στο χώρο της ενέργειας, αναµένεται να κλέψουν, πέραν των
παραδοσιακών τοµέων αµερικανικού ενδιαφέροντος, όπως οι αγωγοί, οι επικείµενες αποκρατικοποιήσεις, ο
µετασχηµατισµός της ΔΕΗ, αλλά και ενεργειακοί τοµείς που η Ελλάδα ανακαλύπτει µε υστέρηση ετών,
όπως το υγροποιηµένο φυσικό αέριο LNG, οι οπτικές ίνες, τα έξυπνα δίκτυα, η ηλεκτροκίνηση.

Στην υπεραξία που κρύβει η ανεκµετάλλευτη ελληνική αγορά ενέργειας, δηλαδή τις ευκαιρίες που
δηµιουργεί το νέο τοπίο στο φυσικό αέριο, καθώς επίσης η απανθρακοποίηση, και οι µεγάλες
αποκρατικοποιήσεις στα δίκτυα, µαζί φυσικά µε την χρηµατοδότηση όλων αυτών των γιγαντιαίων
projects, εντοπίζεται µέρος του αµερικανικού ενδιαφέροντος, που θα επιχειρήσουν να κεφαλαιοποιήσουν
τόσο η κυβέρνηση, όσο και ο επιχειρηµατικός κόσµος µέσω συνεργασιών.

Το ενδιαφέρον αυτό δείχνει η αναβαθµισµένη σε σχέση µε άλλες φορές ελληνική παρουσία στο τµήµα
του συνεδρίου, που αφορά στα ενεργειακά, το οποίο φέρει τον τίτλο «Το νέο τοπίο της ενέργειας και των
επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας - Η Ελλάδα ως ενεργειακή πύλη», µε παρουσία στο πάνελ των
διευθυνόντων συµβούλων των ΕΛΠΕ και ΔΕΗ, Αν. Σιαµίσιη και Γ. Στάσση, που θα συνοµιλήσουν µε
εκπροσώπους µεγάλων χρηµατοπιστωτικών οίκων, όπως η Citi.

Επιπλέον, σε ξεχωριστό τµήµα του συνεδρίου, η διευθύντρια επικοινωνίας και στρατηγικής µάρκετινγκ της
Mytilineos, Βίβιαν Μπουζάλη, θα παρουσιάσει τον µετασχηµατισµό της ενεργειακής αγοράς στην
Ελλάδα και την εµπλοκή του ιδιωτικού τοµέα.

Το αν η προσδοκία επαληθευτεί και δούµε νέες µεγάλες αµερικανικές κινήσεις στην ενέργεια ή όχι, µένει
να φανεί. Το µόνο σίγουρο είναι ότι οι αµερικανικές εταιρείες φλερτάρουν σταθερά  τα  τελευταία
χρόνια  µε την είσοδο στην ελληνική αγορά  φυσικού αερίου, µε τον υπό σχεδιασµό νέο πλωτό
σταθµό επαναεριοποίησης υγροποιηµένου φυσικού αερίου, στα ανοικτά της Αλεξανδρούπολης, και όχι
µόνο.

Όπλο τους οι χαµηλές τιµές του LNG διεθνώς και κίνητρο η χρήση της Ελλάδας ως βάση για εξαγωγές στα
Βαλκάνια, όπου η κυριαρχία του ρωσικού αερίου είναι ακόµη σχεδόν απόλυτη. Τυχαίο δεν είναι ότι στα
µέσα του έτους, οι ΗΠΑ υπέγραψαν στις Βρυξέλλες δύο συµφωνίες, για τον διπλασιασµό των εξαγωγών
φυσικού αερίου της υπερδύναµης προς την Ευρώπη. Οι συµφωνίες αναµένεται ότι θα αυξήσουν τις
εξαγωγές υγροποιηµένου φυσικού αερίου των ΗΠΑ προς την Ευρώπη στα 112 δισ. κυβικά µέτρα ετησίως
µέχρι ο 2020. Στην Ελλάδα το αµερικανικό ενδιαφέρον είναι ακόµη πιο έντονο, καθώς η χώρα αποτελεί
πύλη για την ΝΑ Ευρώπη.

Εξάλλου ελάχιστες εβδοµάδες πριν την εκπνοή του 2019, οι ισορροπίες στον κλάδο έχουν αλλάξει τόσο
σχετικά µε την προέλευση του καυσίµου, όσο και ως προς τα µερίδια αγοράς, και ενόψει και της
αποκρατικοποίησης της ΔΕΠΑ, το 2020 προδιαγράφεται ως χρονιά ακόµη µεγαλύτερων ανατροπών.

Σήµερα  το υγροποιηµένο φυσικό αέριο (LNG) αντιπροσωπεύει πλέον τα  2/3 της κατανάλωσης
της ελληνικής αγοράς, τάση που προβλέπεται να συνεχιστεί ακόµη και να ενταθεί το 2020. Τυχαίο δεν
είναι ότι µέχρι το τέλος του έτους αναµένεται να έχουν έρθει στο σταθµό της Ρεβυθούσας συνολικά 51
φορτία αυξάνοντας σηµαντικά το µερίδιο του LNG, εξελίξεις τις οποίες παρακολουθούν µε αυξανόµενο
ενδιαφέρον µεγάλες αµερικανικές εταιρείες. Σηµειωτέον ότι έχουν περάσει µόλις δύο χρόνια από τότε που
οι ΗΠΑ αποφάσισαν να εξαγάγουν υγροποιηµένο φυσικό αέριο και η Ιαπωνία είναι ο µεγαλύτερος πελάτης
τους.

Πέραν όµως του φυσικού αερίου, και τοµέων όπως οι έρευνες για υδρογονάνθρακες (η Exxon Mobil
συµµετέχει στην κοινοπραξία που έχει αναλάβει τις παραχωρήσεις στα ανοικτά της Κρήτης), έτεροι τοµείς
της ελληνικής αγοράς που λέγεται ότι ενδιαφέρουν αµερικανικές επιχειρήσεις, είναι οι οπτικές ίνες στα
δίκτυα, η στροφή στην πράσινη ενέργεια, ο µετασχηµατισµός της ΔΕΗ, η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης,
κλάδοι που προυποθέτουν επενδύσεις πολλών εκατοντάδων εκατοµµυρίων στην αποθήκευση, καινούργιες
υπερσύγχρονες υποδοµές, και ταχύτατες διασυνδέσεις όλων σχεδόν των ελληνικών νησιών, προκειµένου
να αξιοποιηθεί το πλούσιο αιολικό και ηλιακό δυναµικό τους. Δηλαδή τεράστιες επενδύσεις που απαιτούν
χρηµατοδότηση.

Στο τµήµα του συνεδρίου που αφορά στα µεγάλα επενδυτικά σχέδια τα οποία αναµένεται να
µεταµορφώσουν την Ελλάδα στα επόµενα χρόνια, θα µιλήσουν ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
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Γιάννης Τσακίρης, ο διευθύνων σύµβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου, ο
επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ, Ριχάρδος Λαµπίρης και ο αναπληρωτής CEO της Eurobank, Κώστας
Βασιλείου.

Στο σκέλος του συνεδρίου που αφορά στον τουρισµό, πέραν της οµιλίας του αρµόδιου υπουργού Χ.
Θεοχάρη, ξεχωρίζει η οµιλία του επικεφαλής της TEMES, που διαχειρίζεται το Costa Navarino, Αχ.
Κωσταντακόπουλου. Όσο για το κοµµάτι της ναυτιλίας, βασικός οµιλητής είναι ο υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, ενώ τον εγχώριο κλάδο εκπροσωπούν οι Γιάννης
Ζαφειράκης, γενικός διευθυντής της Diana Shipping, Αριστείδης Πίττας, διευθύνων σύµβουλος των
Euroseas και Eurodry και ο Δρ. Νίκος Τσάκος, CEO και πρόεδρος της Tsakos Energy Navigation.
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Συναντήσεις Σταϊκούρα µε επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, θα συµµετάσχει αύριο, 9 Δεκεµβρίου, στο ετήσιο
επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, µε τίτλο “21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum”, που γίνεται
στη Νέα Υόρκη.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, στο οποίο θα κάνει την εναρκτήρια ομιλία, θα συναντηθεί με εκπροσώπους
μεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισμών, όπως των PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock,
BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α).

Το απόγευµα της Δευτέρα, θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής Ελπιδοφόρο.

Την Τρίτη θα παρευρεθεί στην «Ημέρα της Ελλάδας» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at
NYSE).
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Το τετ α τετ ελλήνων και αµερικανών για business σε ενέργεια - real estate

Του Γιώργου Φιντικάκη

Τετ -α- τετ με κορυφαία στελέχη μεγάλων επενδυτικών οίκων, όπως η Citi, η Goldman Sachs, και η Nomura,
θα έχουν σήµερα στη Νέα Υόρκη επιχειρηµατικοί παράγοντες κορυφαίων ελληνικών οµίλων. Τουρισµός, real
estate, ενέργεια, και ναυτιλία, one to one συναντήσεις πίσω από “κλειστές” πόρτες, και κυρίως το κλίμα
αξιοπιστίας που αρχίζει να διαμορφώνεται υπέρ της χώρας, δίνουν το στίγμα του φετινού επενδυτικού
συνεδρίου του Capital Link για την Ελλάδα.

Στόχος της ελληνικής πλευράς είναι οι αμερικανικές επενδύσεις να φύγουν από την σφαίρα των
υποσχέσεων, και να μετουσιωθούν σε πράξη, καθώς τα μεγάλα επιχειρηματικά σχήματα τα οποία
συνάντησε τον Σεπτέμβριο ο Κ.Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, του μετέφεραν το έντονο ενδιαφέρον για τις
εγχώριες εξελίξεις στην οικονοµία.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Ελλάδα έχει πλέον ένα "στόρυ" να πουλήσει, με το κόστος δανεισμού να πέφτει,
την οικονομία να τρέχει με ρυθμό 2,3%, και την κυβέρνηση να έχει κάνει ένα δυνατό ξεκίνημα,
δημιουργώντας την πεποίθηση ότι είναι καλά προετοιμασμένη και ότι στηρίζεται σε ανθρώπους που
θέλουν να αφήσουν πίσω τους έργο, παρ' ότι φυσικά έχει µπροστά ένα δύσκολο και ανηφορικό δρόµο.

Το σήμα για το comeback της Ελλάδας στον επενδυτικό χάρτη, αναμένεται να στείλουν μεταξύ άλλων η
παρουσίαση του επικεφαλής της Lamda Development για το Ελληνικό στο τμήμα του συνεδρίου για τα
“μεγάλα έργα που αναμένεται να μεταμορφώσουν την Ελλάδα στο μέλλον”, ενώ στο σκέλος για τον
τουρισμό, ξεχωρίζει η ομιλία του Αχ. Κωσταντακόπουλου της TEMES που διαχειρίζεται το Costa Navarino
στη Μεσσηνία.

Στο κομμάτι της ναυτιλίας, το παρών στην εκδήλωση δίνουν κορυφαία στελέχη των Diana Shipping,
Euroseas, Eurodry, όπως και ο Ν.Τσάκος της Tsakos Energy Navigation, ενώ ο κλάδος που έχει τιμητική του,
είναι η ενέργεια, με παρουσία στο πάνελ των διευθυνόντων συμβούλων των ΕΛΠΕ και ΔΕΗ Αν. Σιαμίσιη και
Γ.Στάσση, και την διευθύντρια επικοινωνίας και στρατηγικής μάρκετινγκ της Mytilineos Βίβιαν Μπουζάλη
να παρουσιάζει σε ξεχωριστό τμήμα του συνεδρίου τον μετασχηματισμό της ενεργειακής αγοράς στην
Ελλάδα και την εµπλοκή του ιδιωτικού τοµέα.

Τα στελέχη αυτά, μαζί με άλλα, και κυβερνητικούς παράγοντες όπως τους υπουργούς Οικονομικών
Χρ.Σταϊκούρα, Ανάπτυξης, Αδ.Γεωργιάδη, Ναυτιλίας, Ι.Πλακιωτάκη, και τους υφυπουργούς Ανάπτυξης και
Ενέργειας Ι.Τσακίρη και Γ.Θωμά, φιλοδοξούν να στείλουν στο κοινό του συνεδρίου σαφές μήνυμα για το
comeback της Ελλάδας και ότι είναι τέτοιες ευκαιρίες, ώστε το ενδιαφέρον των τελευταίων μηνών, από
αµερικανικές εταιρείες, πρέπει να έχει συνέχεια.

Τους τελευταίους μήνες η εγχώρια επιχειρηματική σκηνή, όπως και η κυβέρνηση, έχουν γίνει κοινωνοί
ενδιαφέροντος από πλειάδα αμερικανικών εταιρειών για ελληνικά assets, και ενώ στην αφετηρία
περιμένουν μικρές και μεγαλύτερες συνεργασίες, με κορυφαίους τους τομείς τουρισμού και της ενέργειας.
Πέραν της παρουσίας της Exxon Mobil νοτίως της Κρήτης στους υδρογονάνθρακες, αμερικανικές εταιρείες
φλερτάρουν με τις επικείμενες αποκρατικοποιήσεις, καθώς και με την εξαγωγή φυσικού αερίου στον
προωθούµενο πλωτό σταθµό επαναεριοποίησης υγροποιηµένου LNG έξω από την Αλεξανδρούπολη.

Το κάρο των νέων αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα, τραβά φυσικά, ο τουρισμός, όπου εσχάτως
ανακοινώθηκαν ή ξεμπλόκαραν τέσσερα συνολικά νέα σχέδια : Η εξαγορά από την αμερικανική Blackstone
έναντι 179 εκατ. ευρώ πέντε ξενοδοχείων της Lοuis στην Ελλάδα -χωρίς να συνυπολογίζονται οι δαπάνες
ανακαίνισης- η επέκταση της Wyndham στη Ρόδο, οι σχεδιασμοί της Hyatt, και το σύνθετο συγκρότημα
(ξενοδοχείο-κατοικίες), ύψους 120 εκατ. ευρώ, της NCH Capital, στην τοποθεσία Ερημίτης της Κασσιόπης
στην Κέρκυρα, που παίρνει μπροστά έπειτα από επτά χρόνια φαγούρας και εμπλοκών. Σε αυτές δεν
συνυπολογίζεται το αµερικανικό ενδιαφέρον για το καζίνο στο Ελληνικό, από Mohegan, και Hard Rock.

Ενδιαφέρον έχει επίσης το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από χρόνια, είδαμε τους τελευταίους μήνες
μια διπλή επενδυτική κίνηση στο χώρο της τεχνολογίας. Την πρόθεση της Cisco να επενδύσει 10-12 εκατ
ευρώ για την δημιουργία ενός Κέντρου Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη, και την απόφαση του
φαρμακευτικού κολοσσού Pfizer να επιλέξει επίσης τη Θεσσαλονίκη για τη δημιουργία ενός εκ των έξι
συνολικά εργαστηριακών κέντρων (digital hubs) που προγραµµατίζει παγκοσµίως.
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Τι ψάχνουν στη Νέα Υόρκη οι Έλληνες τραπεζίτες
Του Κωνσταντίνου Μαριόλη

«Η Ελλάδα επέστρεψε». Αυτό είναι ο τίτλος του φετινού επενδυτικού συνεδρίου Capital Link που
πραγµατοποιείται για 21η φορά στη Νέα Υόρκη µε τη συµµετοχή των κορυφαίων παραγόντων της
ελληνικής αγοράς και στελεχών της διεθνούς επενδυτικής σκηνής. Στο Metropolitan Club της αµερικανικής
µητρόπολης, λίγα µέτρα από την 5TH Avenue, θα χτυπήσει για µία ηµέρα η καρδιά της ελληνικής οικονοµία.
Μετά από µακρά περίοδο κρίσης γίνεται επενδυτικό κάλεσµα όχι από µία χώρα που κινδυνεύει ή προσπαθεί
να αντιµετωπίσει τα χρόνια προβλήµατά της, αλλά από µία οικονοµία που ανακάµπτει δυναµικά και
παρουσιάζει σηµαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

Στελέχη της κυβέρνησης, τραπεζίτες και επιχειρηµατίες θα παρουσιάσουν σήµερα τις ευκαιρίες που
ανοίγονται στην Ελλάδα. Θα έχουν σύµµαχο τόσο τα προς τα πάνω αναθεωρηµένα στοιχεία για την
ανάπτυξη που αφήνουν µεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας, όσο και τη µεγάλη µείωση των αποδόσεων των
ελληνικών κρατικών και εταιρικών οµολόγων. 

Ιδιαίτερα για τον τραπεζικό κλάδο η συγκυρία είναι εξαιρετικά σηµαντική αφού το συνέδριο συµπίπτει µε
την ψήφιση του νοµοσχεδίου για τον «Ηρακλή» που σηµατοδοτεί την απαρχή µιας νέας εποχής για τους
εγχώριους οµίλους. Εύλογα, λοιπόν, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην πώληση και διαχείριση των
«κόκκινων» δανείων, αφού επιδίωξη των ελληνικών αρχών είναι να δηµιουργηθεί µία δευτερογενής αγορά
απαιτήσεων που θα λειτουργήσει προς όφελος τόσο των τραπεζών όσο και του δηµοσίου και κατ’
επέκταση της οικονοµίας.

Στο σχετικό πάνελ για τα «κόκκινα» δάνεια θα παρευρεθούν εκπρόσωποι από την Fortress και την Pimco
που διεκδικούν τα NPEs της Eurobank αλλά και από την Intrum που διαχειρίζεται πλέον τα προβληµατικά
δάνεια της Τρ. Πειραιώς, καθώς και ο εντεταλµένος γενικός διευθυντής της Alpha Bank, Θεόδωρος
Αθανασόπουλος.

Βέβαια, όλα τα χρόνια που διεξάγεται το συνέδριο στη Νέα Υόρκη το µεγαλύτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζουν οι συναντήσεις που γίνονται στο περιθώριο της εκδήλωσης και όχι κατ’ ανάγκη στην One
East 60th Street που πραγµατοποιείται το «Invest in Greece Forum». Κυρίως οι πιο κρίσιµες επαφές είναι
αυτές που έχουν οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών στις ΗΠΑ µε τους µεγαλύτερους επενδυτικούς
οίκους του κόσµου. Είναι ένα άτυπο roadshow όπως σηµειώνουν ανώτερα τραπεζικά στελέχη, µία
σηµαντική ευκαιρία να βρεθούν οι ελληνικές τράπεζες τετ-α-τετ µε την επενδυτική κοινότητα. 

Και κάτι ακόµα. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή η ελληνική αποστολή πηγαίνει στη Νέα Υόρκη και επιστρέφει
χωρίς ιδιαίτερα αποτελέσµατα. Φέτος, παρουσιάζεται µία ευκαιρία σε όλους, από τις τράπεζες µέχρι τις
µεγάλες εγχώριες επιχειρήσεις και τον ΟΔΔΗΧ να κάνουν ουσιαστικές επαφές και να αποδείξουν ότι
πραγµατικά η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει.

Στη Νέα Υόρκη θα εκπροσωπήσουν σε κορυφαίο επίπεδο τις ελληνικές τράπεζες ο διευθύνων σύµβουλος
της Τρ. Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, ο
διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης και ο πρόεδρος της Eurobank, Γιώργος Ζανιάς. Οι
τράπεζες αναζητούν τους… κατάλληλους επενδυτές που θα λάβουν µέρος στις τιτλοποιήσεις άνω των 30
δις. ευρώ που θα πραγµατοποιηθούν µέσα στην επόµενη διετία, µε στόχο να µειώσουν «αναίµακτα», ήτοι
χωρίς να χρειαστούν νέα κεφάλαια, τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα (NPEs) σε µονοψήφιο ποσοστό και
να γίνουν ξανά ανταγωνιστικές.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει χαιρετισµό στο συνέδριο µέσω webcast ενώ οι
κεντρικοί οµιλητές του Invest in Greece Forum είναι ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης. Ο κ. Σταϊκούρας θα συναντηθεί µε
εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών όπως οι PIMCO, Goldman Sachs, Citibank,
BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point, ενώ την Τρίτη θα παρευρεθεί στην «Ηµέρα
της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.

https://www.liberal.gr/economy/ti-psachnoun-sti-n-yorki-oi-ellines-trapezites/277386
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Προσκλητήριο στην παγκόσµια επιχειρηµατική ελίτ για επενδύσεις
Του Προκόπη Χατζηνικολάου

Πρόσκληση να επενδύσουν στην Ελλάδα θα απευθύνει ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας στους
εκπροσώπους της παγκόσμιας επιχειρηματικής ελίτ. Οι αλλαγές που έχουν επέλθει στη χώρα μέσα σε ένα
εξάμηνο είναι σημαντικές και ήδη έχει αλλάξει η εικόνα στις αγορές. Στο πλαίσιο αυτό ο υπουργός
Οικονομικών θα ζητήσει από τους επιχειρηματίες να εμπιστευτούν την Ελλάδα αγοράζοντας νέα κρατικά
οµόλογα και προχωρώντας σε επιχειρηµατικές κινήσεις µε βάση τα κίνητρα του νέου φορολογικού νόµου.

Ο κ. Σταϊκούρας θα μιλήσει για τις μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η χώρα μας, καθώς και
τις ενέργειες στις οποίες θα προχωρήσει μέσα στο 2020 η κυβέρνηση τόσο στη φορολογία όσο και σε
διευκολύνσεις σε όσους επενδύουν στη χώρα. Σημειώνεται ότι ο κ. Σταικούρας θα είναι ένας από τους
κεντρικούς ομιλητές στο 21ο Ετήσιο Φόρουμ «Invest in Greece» του Capital Link. Το πρόγραμμα του
υπουργού Οικονομικών περιλαμβάνει, πέραν της ομιλίας στο επίσημο γεύμα του συνεδρίου, επαφές με
εκπροσώπους επενδυτικών εταιριών, Διαχειριστές Κεφαλαίων, Εταιρίες Συμβούλων για το Δημόσιο Χρέος
και συνέντευξη Τύπου στον χώρο του Φόρουµ. Σύµφωνα µε πληροφορίες ο υπουργός θα αναφερθεί:

1.Στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο περιέχει κίνητρα προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων στην Ελλάδα
καθώς απλουστεύεται η νομοθεσία για τη φορολογική κατοικία ενώ θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος
φορολόγησης των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης με πληρωμή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου στις
περιπτώσεις επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ. Ταυτόχρονα θα αναφερθεί στη μείωση των φορολογικών
συντελεστών και στη µείωση του φόρου επί των µερισµάτων στο 5%.

2. Στις επενδύσεις. Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2020 προβλέπει αύξηση του ακαθάριστου σχηματισμού
παγίου κεφαλαίου κατά 13,4%, έναντι µόλις 8,8% φέτος.

3. Στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας η οποία υπολογίζεται στο 2,8% τη στιγμή που στις
περισσότερες χώρες της Ευρώπης θα καταγραφεί ύφεση.

4. Στης νέες εκδόσεις. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) αναμένεται να προχωρήσει σε
νέες εκδόσεις παρά το γεγονός ότι οι χρηµατοδοτικές ανάγκες το 2020 είναι σχεδόν µηδενικές.

Επίσης το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρεμβάσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη (μέσω
τηλεοπτικού μηνύματος) και του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη, ομιλίες του
υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη, του υφυπουργού Οικονομικών αρμόδιο για το Χρηματοπιστωτικό
Σύστημα, Γιώργου Ζαββού και του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου
Πιτσιλή. Περιλαμβάνει, επίσης, συζητήσεις με τη συμμετοχή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους
(ΟΔΔΗΧ) Δημήτρη Τσάκωνα, των επικεφαλής των τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για την Ελλάδα, Πώλ Κούτος και Φραντσέσκο Ντρούντι, αλλά και
εκπροσώπων του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.

Όπως προκύπτει από τις θεματικές ενότητες του Φόρουμ, οι τομείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η
προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων είναι ο τραπεζικός, ο τουριστικός, ο ενεργειακός, τα κρατικά και
εταιρικά ομόλογα, οι υποδομές και η αγορά ακινήτων στην οποία επίσης επιχειρείται αναθέρμανση με τα
μέτρα στήριξης της οικοδομής που έχουν ψηφιστεί και θα ενεργοποιηθούν από το νέο έτος (πάγωμα ΦΠΑ
για µία 3ετία, έκπτωση φόρου για εργασίες στην οικοδοµή, αναστολή φόρου υπεραξίας ως το 2022, κ.ά.).

https://www.liberal.gr/economy/prosklitirio-stin-pagkosmia-epicheirimatiki-elit-gia-ependuseis/277414
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- Το μακρινό 1992 η λαϊκή αοιδός Κατερίνα Στανίση κυριαρχούσε στις μεγάλες πίστες με ένα σουξέ που
άφησε εποχή, καθώς ξεκινούσε με πρόζα και την τραγουδίστρια να ρωτά: Δεν άκουσα; Πως είπατε;
Ορίστε; Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε; Η στήλη ανέτρεξε στη μεγάλη αυτή επιτυχία της Κατερίνας Στανίση
γιατί δεν θυμάται ποτέ άλλοτε στα συνέδρια της capital link να υπήρχε τόσος συνωστισμός από τραπεζίτες,
όσο στο φετινό 21st Annual Capital Link Ιnvest in Greece Forum.

- Υπό τον τρόμο ότι θα αρχίσουν άνωθεν πιέσεις για να αγοράσουν την Praxia bank, οι τραπεζίτες άρπαξαν
την ευκαιρία που τους προσέφερε το συνέδριο και μετακόμισαν ομαδικά στη Νέα Υόρκη. Σε βαθμό που
με διάθεση υπερβολής μπορεί να ειπωθεί ότι σε ορισμένες τράπεζες, σχεδόν δεν έμεινε κανείς από τη
διοίκηση για να σηκώνει το τηλέφωνο.

- Σήμερα λοιπόν κατατίθενται οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων για την Praxia bank με τις συστημικές
τράπεζες να έχουν πάρει αποστάσεις ασφαλείας. Ακόμα και η βολική λόγω ισολογισμού Εθνική Τράπεζα,
αφού έκανε διαρροές στον Τύπο ότι δεν προτίθεται να αγοράσει την Praxia bank στη συνέχεια τράβηξε
κατά Νέα Υόρκη μήπως και αρχίσουν να χτυπούν τα τηλέφωνα. Πάντως το ΔΣ της ΕΤΕ που έχει βαρύνοντα
λόγο στην στρατηγική της τράπεζας δεν είναι καθόλου πρόθυµο να συζητήσει ένα τέτοιο ενδεχόµενο.

- Ας ελπίσουμε λοιπόν να βρεθεί σήμερα κάποιο επενδυτικό κεφάλαιο, κάποια πλατφόρμα διαχείρισης
δανείων ή κάποιος τολμηρός επενδυτής να αγοράσει την Praxia bank και ταυτόχρονα να λυτρώσει όλους
εμάς από το δράμα που θα ζήσουμε Χριστουγεννιάτικα, αν ο σημερινός διαγωνισμός δεν φέρει
αποτέλεσµα.

- Τραπεζικές πηγές υποστηρίζουν πως αυτήν την εβδομάδα περιμένουμε το πράσινο φως των θεσμών για
το σχέδιο "Ηρακλής". Αν πράγματι τελειώσουμε έγκαιρα με τους θεσμούς, ο στόχος του οικονομικού
επιτελείου είναι το νομοσχέδιο να είναι στην Βουλή την Παρασκευή. Εφόσον η κυβέρνηση κινηθεί με
γρήγορες διαδικασίες, όπως είναι στις προθέσεις της, ο "Ηρακλής" θα ψηφιστεί πριν το τέλος του χρόνου.

- Και αφού ο λόγος είναι για τον Ηρακλή να αναφέρουμε ότι και στην Εθνική Τράπεζα είναι σε εξέλιξη
σχεδιασμός τιτλοποίησης κόκκινων δανείων με βάση το μοντέλο που εφάρμοσαν η Eurobank και η Alpha
Bank.  Όμως η σχετική προετοιμασία είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο, εξελίσσεται με την συνεργασία του
ΤΧΣ και χωρίς ακόµη να έχει προσδιοριστεί το ακριβές ποσό, φαίνεται ότι θα αφορά περίπου 8 δις NPLs.

- Η εβδομάδα αυτή έχει και ένα κρίσιμο ορόσημο για τις αγορές που δεν είναι άλλο την προγραμματισμένη
συνεδρίαση της Fed, την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου. Σημειώστε επίσης πως την Τετάρτη ολοκληρώνεται και η
διαπραγµάτευση του δικαιώµατος για την αύξηση κεφαλαίου κατα 650 εκατ. της Lamda Development.

https://www.liberal.gr/Blackbox/Black-Box-9122019/277408
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Τσακίρης: Η Ελλάδα θα µετατραπεί στην πιο φιλο-επενδυτική ευρωπαϊκή χώρα
Πολιτική

09 Δεκεµβρίου 2019

Μια πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν το µήνυµα που
εξέπεµψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους αµερικανούς επενδυτές,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.  «Το
µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόµαστε στην αρχή
ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το επενδυτικό
τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς», τόνισε ο κ. Τσακίρης. Υπό αυτό το
πρίσµα, ο Έλληνας υπουργός σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας
αφήσει πίσω της τα capital controls. Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος είναι
υψηλότερος από εκείνον του 2008 και ότι Ελλάδα δανείζεται µε τα χαµηλότερα από ποτέ επιτόκια. Όπως
εξήγησε, στόχος είναι να µετασχηµατιστεί το αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας µε στόχο να γίνει πιο
δυναµικό, παραγωγικό και εξωστρεφές. Φέρνοντας ως παράδειγµα τον νέο αναπτυξιακό νόµο που
υπερψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, ο κ. Τσακίρης τόνισε ότι ο συγκεκριµένος νόµος αντικατοπτρίζει την
πολιτική βούληση της κυβέρνησης να µετατρέψει την Ελλάδα στην πιο φιλική προς τις επενδύσεις, χώρα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Ο νέος, πρόσφατα ψηφισµένος αναπτυξιακός νόµος από την ελληνική Βουλή, µε
τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα», ανατρέπει τα υπάρχοντα δεδοµένα στον χώρο των επενδύσεων και της
οικονοµίας γενικότερα, και επιδιώκει µεταξύ άλλων, την εξάλειψη των εµποδίων σε επενδύσεις που
θεωρούνται στρατηγικής σηµασίας. Ο νόµος απλοποιεί σηµαντικά τις διαδικασίες σε θέµατα αδειοδοτικά,
περιβαλλοντικά και πολεοδοµικά, ενώ διευκολύνει την επιτυχή µετάβαση της χώρας στην ψηφιακή εποχή,
τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και την ώθηση στη δηµιουργία επιχειρηµατικών και βιοµηχανικών
πάρκων», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε αυτό το σηµείο, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ανέδειξε τον κοµβικό ρόλο που αναµένεται να διαδραµατίσει η ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στη
προσπάθεια ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας. Όπως εξήγησε ο κ. Τσακίρης, αυτή τη στιγµή βρίσκεται
σε εξέλιξη ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης της τράπεζας, µε απώτερο στόχο να µετατραπεί σε ένα επιπλέον
«επενδυτικό και αναπτυξιακό όπλο» στη φαρέτρα της κυβέρνησης. Σχετικά µε τον ενεργειακό τοµέα, ο
υφυπουργός περιέγραψε το νέο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίµα, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα
από το υπουργικό συµβούλιο. Όπως µάλιστα εξήγησε, το συγκεκριµένο σχέδιο προβλέπει επενδύσεις ύψους
44 δισ. ευρώ µέχρι το 2030, σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, δίκτυα µεταφοράς και διανοµής φυσικού
αερίου και σε υποδοµές για ηλεκτρικά οχήµατα.ΤΣΑΚΙΡΗΣCapital Link Greek Investor Forum
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Θεοχάρης: Στρατηγικής σηµασίας ο τουρισµός για την προσέλκυση
επενδύσεων

Πολιτική

09 Δεκεµβρίου 2019

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης.  Ο Υπουργός Τουρισµού
απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link Forum, το οποίο
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην
Ελλάδα. "Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν", τόνισε ο κ. Θεοχάρης. Ανέφερε δε πως "το µέλλον της ελληνικής
τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι µόνο τις δυνατότητες της ελληνικής
οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η οποία αλλάζει και απαιτεί για
τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό
περιβάλλον". "Και αυτό για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αδιαπραγµάτευτο", συµπλήρωσε ο Υπουργός
Τουρισµού. Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: "Ο
τουρισµός, όπως επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο
Προϊόν της Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω". Ο
υπουργός Τουρισµού  αναφέρθηκε στα 14 έργα  που βρίσκονται σε εξέλιξη  στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα  και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. 12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track ενώ η  Εταιρεία
Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά
ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο
και από την φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση,
7 Μαρίνες, 31 εµβληµατικά ξενοδοχεία "Ξενία", 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων
και  τις ιαµατικές πηγές Καϊάφα. Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο Υπουργός
Τουρισµού σηµείωσε: "Για το 2020 σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε
στην ανάδειξη της ποιοτικής υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας
στοχεύουν στο άνοιγµα νέων αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην
προώθηση των εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως "City Breaks", "Silver Tourism", ιατρικό τουρισµό,
αναρριχητικό τουρισµό και τουρισµό ευεξίας"ΘεοχάρηςCapital Link
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Χάρης Θεοχάρης σε ξένους επενδυτές: Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα
Οικονοµία

09 Δεκεµβρίου 2019

Ο υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link
Forum, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα.

http://www.sepe.gr/gr/EconomynFinance/ecofin-article/14839423/xaris-theoxaris-se-ksenoys-ependytes-i-ellada-gyrizei-selida/
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Ζαββός: Η Ελλάδα γίνεται το νέο «παιδί θαύµα» της Ευρωζώνης
Επικαιρότητα

09 Δεκεµβρίου 2019

O Υφυπουργός Οικονοµικών, κ. Γιώργος Ζαββός αναφέρθηκε από το βήµα του «Capital Link Invest in Greece
Forum» στη Νέα Υόρκη, στο νέο σχέδιο Ηρακλής  το οποίο αποτελεί µια καινοτόµο και συστηµική λύση η
οποία, µέσω της χρήσης κρατικών εγγυήσεων, θα βοηθήσει τις ελληνικές τράπεζες, να µειώσουν το βουνό
των κόκκινων δανείων κατά 40%, να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους βάση και να βελτιώσουν την
κερδοφορία τους.  Ο Υφυπουργός πραγµατοποιώντας την εναρκτήρια οµιλία, στην ενότητα «Banking Sector
- Strategy & Sector Outlook», τόνισε ότι «αυτή είναι η ιδανική στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία
γίνεται το νέο “παιδί θαύµα” της Ευρωζώνης». «Το σχέδιο Ηρακλής προσφέρει ένα ελκυστικό οµόλογο
υψηλών αποδόσεων σε ένα περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων και αποδόσεων. Η αποφασιστικότητα της
ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε διαρθρωτικές και φορολογικές µεταρρυθµίσεις και στην
επανεκκίνηση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και του χρηµατιστηρίου σηµατοδοτεί µια νέα εποχή
ανάπτυξης, προσφέροντας νέες ευκαιρίες τους επενδυτές. Οι πολιτικές της κυβέρνησης στοχεύουν στην
ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στον τραπεζικό τοµέα για να καταστεί η Ελλάδα το
χρηµατοπιστωτικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», κατέληξε ο κ. Ζαββός.ΖαββόςCapital Link Invest
in Greece Forum
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Γ. Πλακιωτάκης: Αξιόπιστος στρατηγικός προµηθευτής ποιοτικών υπηρεσιών
η ελληνική ναυτιλία

Οικονοµία

09 Δεκεµβρίου 2019

Τις προοπτικές και τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η ναυτιλιακή, παραναυτιλιακή και λιµενική
βιοµηχανία της Ελλάδος, υπό το πρίσµα της συνεχούς βελτίωσης των οικονοµικών δεικτών της εθνικής
οικονοµίας που έχει επιτύχει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσίασε ο υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, µιλώντας ως κεντρικός οµιλητής στο 21ο ετήσιο φόρουµ
της Capital Link «Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.
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Αδ. Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν οι Αµερικανοί στην Ελλάδα
Οικονοµία

09 Δεκεµβρίου 2019

«Το  πρώην µαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα από την κρίση χώρα η οποία έχει
χάσει το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία δεκαετία, µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο
hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες
παγκοσµίως» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, κεντρικός οµιλητής κατά
τη διάρκεια του γεύµατος  στο πλαίσιο του 21ο ετήσιου φόρουµ της Capital Link µε θέµα «Επενδύστε στην
Ελλάδα», στη Νέα Υόρκη.
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Επενδυτική ώθηση για την Ελλάδα στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη
Διαβάστε περισσότερα  στο CNN.gr
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Γεωργιάδης (Capital Link): Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα
Επιχειρήσεις

09 Δεκεµβρίου 2019

«Το  πρώην µαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα από την κρίση χώρα η οποία έχει
χάσει το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία δεκαετία, µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο
hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες
παγκοσµίως», σηµείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης ως κεντρικός οµιλητής
κατά τη διάρκεια του µεσηµεριανού γεύµατος του Συνεδρίου της Capital Link.  «Το 21ο Ετήσιο Φόρουµ της
Capital Link µε θέµα “Επενδύστε στην Ελλάδα”, που λαµβάνει χώρα στη Νέα Υόρκη, και στο οποίο είναι τιµή
µου να συµµετέχω, συµπίπτει µε την αρχή της νέας εποχής για την Ελλάδα», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης στην
οµιλία του. Σύµφωνα µε τον Υπουργό Ανάπτυξης, «διεθνείς και ευρωπαϊκοί θεσµοί, ξένες κυβερνήσεις, η
διεθνής επιχειρηµατική κοινότητα και µέσα µαζικής ενηµέρωσης µεγάλης επιρροής παγκοσµίως εξυµνούν
την δυναµική αναπτυξιακή και επενδυτική πολιτική της Κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αν και µόνο 5 µήνες στην
εξουσία η Κυβέρνηση έχει ήδη αποδώσει συγκεκριµένα αποτελέσµατα: Έχουν δροµολογηθεί πολύ
σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων ευρώ της παραλιακής
περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνας, το Ελληνικό. Αξίζει να σηµειωθεί ότι δύο µεγάλες
αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του καζίνο. Ο
πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει τη
γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ. Έτσι, λοιπόν,
σήµερα η Ελλάδα προσφέρει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα στους διεθνείς επενδυτές: -             
Μέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά. -              Μηδενικός επενδυτικός κίνδυνος στη χώρα µε
την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της τελευταίας δεκαετίας. -              Φιλόδοξη ατζέντα
µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν
γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί η τεχνολογία και η καινοτοµία, να
βελτιωθούν οι υποδοµές και τα δίκτυα και, εν γένει, να δηµιουργηθεί ένα φιλικό προς τον επενδυτή
περιβάλλον. -              Εργατικό δυναµικό το οποίο συνδυάζει µοναδικά την υψηλή ποιότητα, την µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα. -              Επιτόκια σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα. Η αγορά ακινήτων,
ο τουρισµός, η ενέργεια, τα logistics, οι υποδοµές, η βιοτεχνολογία, η φαρµακοβιοµηχανία, τα ΙΤ, τα R&D,
τα τρόφιµα, ακόµη και η βαριά βιοµηχανία είναι πολλά υποσχόµενοι τοµείς της ελληνικής οικονοµίας.» Το
συνολικό µήνυµα του κ. Γεωργιάδη προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: «Τώρα είναι η ώρα να
επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας ακόµη και εν µέσω
της χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που
δεν έχουν επενδύσει τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν της δυνατότητας ανάπτυξης και των µοναδικών
ευκαιριών που παρουσιάζονται στην χώρα µας και οι οποίοι πρώτοι θα ανταµειφθούν µε τα µεγαλύτερα
κέρδη». Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική Οικονοµία και τις Επενδύσεις Με κεντρικό
θέµα «Greece is Back» άνοιξε τις πόρτες του για 21η συνεχόµενη χρονιά το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό
Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», το οποίο πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Δεκεµβρίου, 2019
στη Νέα Υόρκη, µε µεγάλη επιτυχία προσελκύοντας για ακόµη µία φορά περισσότερους από 1,000
συµµετέχοντες.  Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσµό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών
που εµφανίζονται στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηµατικού
κόσµου, καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηµατιών, τραπεζικών στελεχών,
τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική. Το φετινό
«Capital Link» πραγµατοποιήθηκε σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική συγκυρία όπου η χώρα µας µπαίνει σε
τροχιά ταχύτατης και ουσιαστικής ανάπτυξης και οι επενδύσεις αποτελούν το βασικό πυλώνα και µοχλό
επανεκκίνησης της εθνικής οικονοµίας. Η απλοποίηση των διαδικασιών και η µείωση της γραφειοκρατίας
έχουν ενισχύσει την προσπάθεια της εξωστρέφειας και έχουν προσδώσει εγκυρότητα και φερεγγυότητα
στις σχέσεις του κράτους µε τους διεθνείς επενδυτές, των οποίων η ενεργή παρουσία στη χώρα θα
διευρύνει και θα τονώσει την αγορά. Το Συνέδριο στη Νέα Υόρκη παρουσίασε στο διεθνές κοινό τα
συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας και λειτούργησε ξανά ως αρωγός στην προσπάθεια ανάκαµψης
της οικονοµίας. Η φετινή διοργάνωση του Συνεδρίου αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της «Capital Link» και
της συστηµατικής προσπάθειας προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό. 
Ειδικότερα, οι διεθνείς επενδυτές είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις εξελίξεις και τις
µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, καθώς και για το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο που στοχεύει στην
παροχή κινήτρων και στη δοµική βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, οι επενδυτές
ενηµερώθηκαν για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά, ενώ ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε σε
επιµέρους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας που αφορούν θέµατα όπως η µακροοικονοµική εικόνα
στην µετα-Brexit εποχή, η διαχείριση του δηµοσίου χρέους, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η
αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων
και η παγκόσµια ναυτιλία.   Η Ελληνική Αντιπροσωπεία απαρτίστηκε από υψηλόβαθµα στελέχη της
κυβέρνησης, καθώς και από τους µεγαλύτερους και σηµαντικότερους επιχειρηµατίες της αγοράς, οι οποίοι
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παρουσίασαν στους Αµερικάνους Επενδυτές τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις που αφορούν στην
Ελληνική Οικονοµία καθώς και τις ευκαιρίες του µέλλοντος. Στο Συνέδριο επίσης συµµετείχαν υψηλόβαθµα
στελέχη από τις µεγαλύτερες επενδυτικές Τράπεζες οι οποίες υποστηρίζουν το Συνέδριο, καθώς και άλλοι
εµπειρογνώµονες της αγοράς.  Παράλληλα µε τις κύριες ενότητες, πραγµατοποιήθηκε µια σειρά από κατ’
ιδίαν συναντήσεις (1x1 meetings) µεταξύ των επενδυτών και  των διοικήσεων των εταιρειών που
συµµετείχαν στο Συνέδριο καθώς  και των κυβερνητικών εκπροσώπων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι
συµµετείχαν οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσµών, Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης, σηµαντικοί Αµερικανοί
επενδυτές µε ενεργό παρουσία στην Ελλάδα, 5  – πέντε Διεθνείς Επενδυτικές Τράπεζες, οι 4 – τέσσερις
Συστηµικές Ελληνικές Τράπεζες και σηµαντικό Κυβερνητικό Επιτελείο. 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: 83 υψηλού επιπέδου οµιλητές που
απευθυνθήκαν σε Περισσότερα απο 1,000 άτοµα που παρακολούθησαν το Συνέδριο  Περισσότερες από 100
κατ’ ιδίαν συναντήσεις για  τις εισηγµένες και µη εταιρίες, καθώς και για τα µέλη της Κυβέρνησης. 
Ξεχωριστές συναντήσεις για τον  Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων της Κυβέρνησης µε ξένους επενδυτές 
που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα   Ενώ παράλληλα όλοι οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία επαφών και
δικτύωσης στα πλαίσια των παράλληλων εκδηλώσεων του Συνεδρίου Το Συνέδριο άνοιξε ο Πρέσβης της
Ελλάδος στις ΗΠΑ κ. Χάρης Λαλάκος. Συναντήσεις µε ξένους θεσµικούς επενδυτές Όπως και τα
προηγούµενα χρόνια, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές µια µοναδική δυνατότητα δικτύωσης
µέσα από περισσότερα από 100 one-to-one meetings µε Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν µεγάλα ξένα
funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα,  µε εισηγµένες και µη εισηγµένες εταιρείες, καθώς και µε
µέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης. Σε συνεργασία µε τις επενδυτικές τράπεζες που
υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν δύο group sessions για τον Υπουργό Οικονοµικών, κ. Χρήστο
Σταϊκούρα και τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Ο καθένας αναφέρθηκε σε
θέµατα του χαρτοφυλακίου του και του ενδιαφέροντος των επενδυτών. Επιπλέον, ο Υπουργός Τουρισµού,
κ. Χάρης Θεοχάρης και ο Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης,
πραγµατοποίησαν µια σειρά από one-to-one meetings µε επενδυτές και  υψηλόβαθµα στελέχη της αγοράς. 
Ενδεικτικά funds : Athanor Capital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Asset management,
Consilience Capital, Eaton Vance, Fir Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm, Morgan Stanley,
MSK Capital Partners, Nomura, Third Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead, Stonehill,
Olympus Peak, Citi, Aberdeen, Helm, East Rock, Centerbridge, Beachpoint, WeterwheelΓεωργιάδηςCapital Link
Greek Investor Forum
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Γιώργος Ζαββός: Η Ελλάδα µπορεί να γίνει χρηµατοπιστωτικό κέντρο της Ν.Α.
Ευρώπης

Οικονοµία

09 Δεκεµβρίου 2019

Στο Σχέδιο Ηρακλής, που αποτελεί µια καινοτόµο και συστηµική λύση αναφέρθηκε ο υφυπουργός
Οικονοµικών, Γιώργος Ζαββός, στην οµιλία του  στο ετήσιο ελληνικό επενδυτικό συνέδριο «Capital Link
Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιήθηκε χθες στη Νέα Υόρκη. Όπως υπογράµµισε ο κ. Ζαββός, το
Σχέδιο Ηρακλής,  µέσω της χρήσης κρατικών εγγυήσεων, θα βοηθήσει τις ελληνικές τράπεζες να µειώσουν
το βουνό των κόκκινων δανείων κατά 40%, να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους βάση και να βελτιώσουν
την κερδοφορία τους.
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Γ. Τσακίρης: Το επενδυτικό τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει
Οικονοµία

09 Δεκεµβρίου 2019

Μια πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν το µήνυµα που
εξέπεµψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους αµερικανούς επενδυτές,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.

http://www.sepe.gr/gr/EconomynFinance/ecofin-article/14839401/g-tsakiris-to-ependytiko-topio-stin-ellada-allazei/
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Χάρης Θεοχάρης σε ξένους επενδυτές: Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης.

Ο υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link
Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που
υπάρχουν στην Ελλάδα.

Νέα Ζηλανδία: Η ιστορία του νησιού µε το φονικό ηφαίστειο

«Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως «το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι µόνο
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η
οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε
επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον». «Και αυτό για την ελληνική κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο», συµπλήρωσε ο υπουργός Τουρισµού.

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η ελληνική κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω».

Ο υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στα 14 έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. «Δώδεκα τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track, ενώ η Εταιρεία
Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά
ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο
και από την φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση,
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επτά Μαρίνες, 31 εµβληµατικά ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων
και τις ιαµατικές πηγές Καϊάφα» συµπλήρωσε.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο υπουργός Τουρισµού σηµείωσε: «Για το 2020
σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της ποιοτικής
υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα νέων
αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών
µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό τουρισµό και
τουρισµό ευεξίας».

Το παρασκήνιο της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογαν

tovima.gr
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Στη ζυγαριά τα συν και πλην
του προϋπολογισμού 2020
Αρκετοί οι αστάθμητοι παράγοντες και μικρά τα περιθώρια αστοχίας
Ένας από τους δυσκολότερους προϋπολογισμούς
της τελευταίας 4ετίας θα είναι αυτός του 2020.
Μπορεί να συντάχθηκε σε κλίμα «ευφορίας» δεδομένου 

ότι περιέχει μόνο μέτρο ελάφρυνσης πολιτών 

και επιχειρήσεων, ωστόσο οι αστάθμητοι
παράγοντες είναι αρκετοί και τα περιθώρια αστοχίας 

προβλέψεων εξαιρετικά περιορισμένα. Το
2020 πρέπει να κλείσει με σαφώς υψηλότερο
ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με το 2019 -ο πήχης
έχει ανέβει στο 2,8%-, ενώ η εκτέλεση του 

προϋπολογισμού 

εντός στόχων προϋποθέτει ότι θα
εισηραχθούν εκατοντάδες εκατομμυ ρια ευρώ από

τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Περιθώρια
δημοσιονομικών αστοχιών δεν υπάρχουν, καθώς
το «μαξιλάρι ασφαλείας» του προϋπολογισμού
είναι μόλις l 64 εκατ. ευρώ -ποσό που κινείται στα
όρια του στατιστικού σφάλματος σε έναν προϋπολογισμό 

των 90 δισ. ευρώ-, ενώ ο μεγάλος αστάθμητος 

παράγοντας λέγεται «αναδρομικές διεκδικήσεις 

συνταξιούχων». Επίσης, μετά τη διόρθωση
των «οροφών» στις δαπάνες του προϋπολογισμού,
έχει φύγει από τη μέση και αυτό το «μαξιλάρι
ασφαλείας» το οποίο δημιούργησε το μεγαλύτερο
κομμάτι από τα υπερπλεονάσματα της τελευταίας

3ετι'ας. Το οικονομικό επιτελείο προσδοκά σε μια
σειρά από θετικές εξελίξεις μέσα στο 2020. πρα
κειμένου όχι μόνο να εκτελέσει τον προϋπολογισμό
εντός στόχων, αλλά -ιδανικά- να μπορέσει να επι-
σηεύσει και κάποιες από τις μειώσεις φόρων που
σε διαφορετική περίπτωση θα υλοποιούνταν από
το 2021 και μετά. Τι θα μπορούσε να αλλάξει την
εικόνα προς το καλύτερο; ■ Μια ευνοϊκή απόφοση
για την αλλαγή χρήσης των κερδών από τα ANFAs
και τα SMPs. ■ Η αύξηση της δηλωθείσας φορο
λογπτέας ύλης. ■ Η ταχύτερη του αναμενόμενου
μείωση της ανεργιάς. σελ. 4-5



1. ΣΤΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΤΑ ΣΥΝ ΚΑΙ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

Μέσο: . . . . . . . . .ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .09/12/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .09/12/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 4

Τ WllVWl
Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 201 9

Η ΝΑΠΕΜΠΟΡΙΚΗ

Οι αστάθμητοι παράγοντες θακρίνουν
Ρυθμός ανάπτυξης δημοσιονομικά περιθώρια πάταξη φοροδιαφυγής συνταξιοδοτικές δαπάνες αλλά και η

Ε νας οπό τους δυσκολότερους προϋπολογισμούς της
τελευταίας 4ετίας θα είναι αυτός του 2020 Μπορεί

Ινα συντάχθηκε σε κλίμα ευφορίας δεδομένου ότι
περιέχει μόνο μέτρα ελάφρυνσης πολιτών και επιχειρήσεων

ωστόσο οι αστάθμητοι παράγοντες είναι αρκετοί και τα
περιθώρια αστοχίας προβλέψεων εξαιρετικά περιορισμένα
Το 2020 πρέπει να κλείσει με σαφώς υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης

σε σχέση με το 2019 ο πήχης έχει ανέβει στο 2,8
ενώ η εκτέλεση του προϋπολογισμού εντός στόχων προϋποθέτει

ότι θα εισπραχθούν εκατοντάδες εκατομμύρια ευ
ρώ από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής

Του Θάνου Τσίρου
ttsiros@naftemporiki.gr

Περιθώρια
δημοσιονομικών

αστοχιών δεν υπάρχουν καθώς

το μαξιλάρι ασφαλείας του
προϋπολογισμού είναι μόλις 164
εκατ ευρώ ποσό που κινείται
στα όρια του στατιστικού σφάλματος

σε έναν προϋπολογισμό
των 90 δισ ευρώ ενώ ο μεγάλος
αστάθμητος παράγοντας λέγεται
αναδρομικές διεκδικήσεις συνταξιούχων

Επίσης μετά τη διόρθωση των
οροφών στις δαπάνες του προ

ϋπολογισμού έχει φύγει από τη
μέση και αυτό το μαξιλάρι ασφο
λείας το οποίο δημιούργησε το
μεγαλύτερο κομμάη από τα υπέρ
πλεονάσματα της τελευταίας
3ετίας

Το οικονομικό επιτελείο προσδοκά

σε μια σειρά από θετικές
εξελίξεις μέσα στο 2020 προκειμένου

όχι μόνο να εκτελέσει τον
προϋπολογισμό εντός στόχων
αλλά ιδανικά να μπορέσει να
επιαπεύσει και κάποιες από τις
μειώσεις φόρων που σε διαφο
ρετική περίπτωση θα υλοποιούνταν

από το 2021 και μετά Τι
θα μπορούσε να αλλάξει την εικόνα

προς το καλύτερο
Μια ευνοϊκή απόφοση για την

αλλαγή χρήσης των κερδών από
τα ANFAs και τα SMPs ώστε πόροι
της τάξεως του 1,2 δισ ευρώ να
μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για m χρηματοδότηση των επενδύσεων

Μια τέτοια εξέλιξη μπορεί
να μεταφραστεί είτε σε δημι

ουργία πρόσθετου δημοσιονομικού

χώρου είτε σε ισχυρότερο
ρυθμό ανάπτυξης

Η αύξηση της δηλωθείσας φο
ρολογητέας ύλης κάτι που μπορεί

να προκύψει και εξαιτίας της
μείωσης των φορολογικών σην
τελεστών ειδικά για τις επιχειρήσεις

Η διεύρυνση της φορολογικής

βάσης είναι το ζητούμενο
τόσο στους φόρους ακινήτων

καθώς μπορεί να επιφέρει μη
προϋπολογισμένη μείωση των
συντελεστών του ΕΝΦΙΑ όσο και
στα εισοδήματα από επιχειρηματική

δραστηριότητα ή άσκη¬

ση ελεύθερου επαγγέλματος
Η ταχύτερη του αναμενόμενου

μείωση της ανεργίας Το 2020 δημίου

ργούνται προϋποθέσεις και
για περισσότερες θέσεις μισθωτής

απασχόλησης σ.σ καθώς οι
επιχειρήσεις θα καρπωθούνπι μερίδα

του λέοντος από τα μέτρα
φορολογικής ελάφρυνσης της
επόμενης χρονιάς και με μείωση
του συντελεστή φορολόγησης αλλά

και με μείωση των εργοδοτικών
εισφορών αλλά και για σύσταση
νέας επαγγελματικής δραστηριότητας

δεδομένου ότι θα
μειωθούν

και οι φόροι αλλά και οι
ασφαλιστικές εισφορές των αυτοαπασχολούμενων

Στο οικονομικό επιτελείο αναγνωρίζουν

όπ ο προϋπολογισμός
του 2020 θα είναι δυσκολότερος
από τον αντίστοιχο του 20 1 9 και
σίγουρα θα είναι δυσκολότερος
από αυτόν του 2021 ειδικά αν
μέσα στο 2020 συμφωνηθεί να
μειωθοϋν οι στόχοι των πρώτο
γενών πλεονασμάτων του 2021
Και αυτό για μια σειρα από λόγους

Ο ρυθμός ανάπτυξης
Για το 2020 αναζητείται παραγωγή

ΑΕΠ ύψους τουλάχιστον
7,3 δισ ευρώ καθώς ο στόχος είναι

να ανακτηθεί επίπεδο οικονομίας

της τάξεως των 197,3 δισ
ευρώ Ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται

από την κυβέρνηση στο
2,8 πρόβλεψη με την οποία
προς το παρόν δεν σημφωνεί κανένας

εγχώριος ή ξένος οργανισμός

Και n Τράπεζα της Ελλάδος

και το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο και n Ευρωπαϊκή Επιτροπή

βάζουν τον πήχη περίπου
μισή ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερα

στην περιοχή του 2,3
2,5 Βέβαια από την πραηγου
μενη εβδομάδα η κυβέρνηση
έχει ένα επιπλέον χαρτί στα χέρια
της Ανεξάρτητα αν στο εσωτερικό

της χώρας η αναθεώρηση προς
τα πάνω της πορείας της οικονομίας

για το α και το β τρίμηνο
της φετινής χρονιάς έγινε αντι

Τα πρόσθετα 6-7 δια ευρώ του e-30 πρέπει να αποτελέσουν πληρωμές σε επαγγελματικές
ομάδες που έως σήμερα αποφεύγουν την έκδοση αποδείξεων

Το μέτρο των
υποχρεωτικών
ηλεκτρονικών πληρωμών
είναι πολύ πιθανό όπ θα
κριθεί στα φορολογικά
δικαστήρια καθώς έχει
ήδη τεθεί θέμα
αντισυνταγματικότητας
στο να επιβάλλεται
φόρος 22 σε έναν
πολίτη επειδή δεν
καταναλώνει το 30
του εισοδήματος του

κείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης
σ.σ Νέα Δημοκρατία και

ΣΥΡΓΖΑξιφουλκούνγια το ποια κυβέρνηση

έφερε τη μεγαλύτερη
ανάπτυξη το γεγονός είναι ότι
υπάρχουν πλέον πολλές πιθανότητες

η χρανιά να κλείσει με
ρυθμό ανάπτυξης άνω του 2
που είναι και ο επίσημος στόχος
Το μόνο που χρειάζεται είναι στο
τέταρτο τρίμηνο να καταγραφεί
ρυθμός ανάπτυξης 1,5 και το
201 9 θα κλείσει με ΑΕΠ άνω των
190 δισ ευρώ και ρυθμό ανάπτυξης

άνω του 2 Έτσι πλέον
είναι πολύ πιθανό το 2020 να ξεκινήσει

από μια υψηλότερη βάση

κάτι που θα φέρει λίγο πιο
κοντά και τον πολυπόθητο στόχο
για ρυθμό ανάπτυξης 2,8

Τα δημοσιονομικά περιθώρια
Ο πραϋπολογισμός του 2020 είναι

ο πρώτος των τελευταίων ετών
κατά τη σύνταξη του οποίου
υπάρχει μια ουσιαστική διαφο

ρα σε σχέση με τα πραηγουμενα
χρόνια τα όποια θετικά μέτρα
ενεργοποιούνται από την αρχή
της χρονιάς εξαντλώντας προκαταβολικά

τον όποιο διαθέσιμο

δημοσιονομικό χώρο Η κυβέρνηση

θέλησε να εξαντλησει
προκαταβολικά τα όποια περιθώρια

χρηματοδότησης φορολογικών

ή άλλων ελαφρύνσεων
και έτσι συνέταξε το σχέδιο ώστε
το πρωτογενές πλεόνασμα να
φτάνει στο 3,58 δηλαδή μόλις
0,08 ή 164 εκατ ευρώ πάνω
από τον επίσημο στόχο του 3,5
ή των 6,906 δισ ευρώ Το λεγόμενο

υπερπλεόνασμα μηδενίστηκε

καθώς στον προϋπολογισμό

ενσωματώθηκαν εξαρχής
και οι φορολογικές ελαφρύνσεις
ύψους περίπου 1 δισ ευρώ σ.σ
μείωση συντελεστή φορολόγησης

επιχειρήσεων νέα φορολογική

κλίμακα μείωση συντελεστή
φορολόγησης μερισμάτων και
οι μειώσεις των ασφαλιστικών

εισφορών για τους μισθωτούς
πληρους απασχόλησης σ.σ μείωση

0,9 για εργοδοτικές εισφορές

και εισφορές εργαζομένων
που θα ενεργοποιηθούν από

τον Ιούλιο αλλά και το κονδύλι
για το επίδομα γέννας ύψους
2.000 ευρώ για όσους αποκτήσουν

παιδί μετά την ln/1/2020
Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο
δεν υπάρχουν πολλά δημοσιο
νομυ?ά περιθώρια μέσα στο 2020
έχει να κάνει με τον εκνέου προσ
διορισμό των οροφώνγια τις δαπάνες

του κρατικού προϋπολογισμού

Μέχρι και το 2019 ο πήχης

των δαπανών έμπαινε πολύ
υψηλότερο από ό,τι προγματικά
χρειαζόταν Αυτό οδηγούσε στο
φαινόμενο τελικώς να κλείνουν
οι χρονιές με υποεκτέλεση στο
σκέλος των δαπανών και τελικώς
να γεννιέται το λεγόμενο υπερπλεόνασμα

το οποίο και χρηματοδοτούσε

έκτακτα μερίσματα
και παροχές της τελευταίας στιγμής

ΣΥΡΓΖΑ και Νέα Δημοκροτία
έχουν συμφωνήσει ότι αυτή n
πολιτική ήταν λανθασμένη καθώς

δεν επέτρεπε τον σχεδιασμό
μόνιμων πολιτικών με ευεργετικότερα

αποτελέσματα για την οικονομία

Από την άλλη n υπερεκτίμηση

των δαπανών στα χαρτιά

λειτουργούσε και ως ένα μαξιλάρι

ασφαλείας για τον προ
ϋπολογισμό το οποίο μπορούσε

να καλύψει τις όποιες αστοχίες

προκαλούνταν στο σκέλος
των εσόδων Πλέον αυτό το μαξιλάρι

δεν υπάρχει και τα μόνα
περιθώρια ελιγμών για το οικονομικό

επιτελείο αφορούν τις
δαπάνες του Προγραμματος Δημοσίων

Επενδύσεων η υποεκτέλεση

του οποίου όμως χτυπάει

κατευθείαν στον ρυθμό αύξησης

του ΑΕΠ

Καταβολή κοινωνικού μερίσματος ακόμα
Τ Μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει πιστωθεί

στους λογαριασμούς όλων των δι
καιούχωννοικοκυριών το ποσό των 700 ευρώ

του κοινωνικού μερίσματος ενώ γίνεται
προσπάθεια η καταβολή του να ξεκινήσει
ακόμη και πριν από τα Χριστούγεννα
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου

Οικονομικών η πλατφόρμα της ΗΔΙ
ΚΑ για την υποβολή των αιτήσεων αναμένεται

να ανοίξει στις 1 7 Δεκεμβρίου με στόχο

να κλείσει στις 26 του μήνα προκειμένου
να πιστωθούν στη συνέχεια οι λογαριασμοί

των δικαιούχων με το μέρισμα
πριν την 31η Δεκεμβρίου Στο υπουργείο

Οικονομικών δεν αποκλείουν η καταβολή
του μερίσματος να ξεκινήσει ακόμη και
πριν τα Χριστούγεννα για ορισμένες κατηγορίες

δικαιούχων όπως οι μακροχρόνια
άνεργοι

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ είναι

η ίδια με αυτήν μέσω της οποίας υποβλήθηκαν

οι αιτήσεις και για το περσινό κοινωνικό

μέρισμα Από το υπουργείο Οικονομικών

διευκρινίζουν ότι ο ΟΑΕΔ διαθέτει
τα στοτχεία για τους μακροχρονια ανέργους

τα οποία σε συνδυασμό με τα στοιχεία
της ΑΑΔΕ για τονΑΦΜ και τα εισοδήματα
δείχνουν ποιοι είναι οι δικαιούχοι του με¬

ρίσματος των 700 ευρώ Το ίδιο ισχύει και
για τα στοιχεία για τις πολύτεκνες οικογένειες

και τα άτομα με ειδικές ανάγκες Αυτό

το οποίο πρέπει να δηλωθεί από τους δικαιούχους

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

είναι κυρίως το ΙΒΑΝ του τραπεζικού

λογαριασμού τους προκειμένου να
γίνει η καταβολή του ποσού
Οι τέσσερις κατηγορίες νοικοκυριών με
953.000 μέλη που θα λάβουν την έκτακτη
οικονομική ενίσχυση των 700 ευρώ είναι
οι εξής
1 Οικογένειες με 4 ή περισσότερο παιδιά
και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα
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τηνεκτέλεσητου προϋπολογισμού
απόφαση για ANFAs SMPs η μείωση της ανεργίας και η αύξηση της φορολογητέας υλης θα κρίνουν το 2020

Το 2020 θα πρέπει να καταβληθούν οι αναδρομικές διεκδικήσεις των συνταξιούχων νια τις
αντισυνταγματικές περικοπές στις επικουρικές συντάξεις

Στη Ν Υόρκη
οΥΠΟΙΚ
Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της
Capital Link στη Νεο Υόρκη με τίτλο
2 1 st Annual Capital Link Invest in

Greece Forum θα συμμετάσχει
σήμερα ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας
Στο πλαίσιο του συνεδρίου εκτός
της εναρκτήριας ομιλίας θα συναντηθεί

με εκπροσώπους μεγάλων
επενδυτικών φορέων και οργανισμών

ενδεικτικά PIMCO Goldman
Sachs Citibank BlackRock Blue
Crest Morgan Stanley Helm Nomura

Third Point κ.α Επίσης θα
συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο
Αμερικής κ.κ Ελπιδοφόρο ενώ αύριο

ο κ Σταϊκούρας θα παρευρεθεί
στην Ημέρα της Ελλάδας στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
Greek Day at NYSE

ISID.132IOI32I

Η πάταξη της φοροόιαφυγικ
Η κυβέρνηση έχει ποντάρει πολλά

στο μόρα των ηλεκτρονικών
πληρωμών καθώς από το υποχρεωτικό

e-30 πληρωμές με
πιστωτική ή χρεωστική κάρτα
έως το υψος του 30 του δηλωθέντος

εισοδήματος προσβλέπει
σε πρόσθετα έσοδα της τάξεως
των 550 εκατ ευρώ Για να επι
τευχθει αυτός ο στόχος θα πρέπει
οι ηλεκτρονικές πληρωμές να αυξηθούν

κατά περίπου 6-7 δισ ευρώ

μέσα στο 2020 φτάνοντας τουλάχιστον

στα 4243 δισ ευρώ έως
το τέλος της χρονιάς Ακόμη και
αν επιτευχθεί π αύξηση ίων ηλεκτρονικών

πληρωμών στο επίπεδο

που έχει προϋπολογίσει το
υπουργείο Οικονομικών δεν είναι

βέβαιο ότι θα επιτευχθεί o

δημοσιονομικός στόχος Πρέπει
αυτά τα πρόσθετα 6-7 δισ ευρώ
να αποτελέσουν πληρωμές σε
επαγγελματικές ομάδες που έως
σήμερο αποφεύγουν την έκδο¬

ση αποδείξεων Δηλαδή αναπλώς
αυξηθούν οι ηλεκτρονικές πληρωμές

προς τα supermarket τα
βενζινάδικα και τα εμπορικά κέντρο

σημεία πώλησης στα οποία
ούτως ή άλλως εκδίδονται αποδείξεις

ναι μεν οι πολίτες θα
εγγράφουν

περισσότερες ήλεκτρα
νικές πληρωμές αλλά το Δημόσιο
δεν θα εισηράττει περισσότερο
ΦΠΑ Ο φόρος προστιθέμενης
αξίας είναι το μοναδικό πεδίο
από το οποίο μπορούν να αντληθούν

έσοδα μέσα στο 2020
Ασφαλώς η έκδοση περισσότερων

αποδείξεων μπορεί να οδηγήσει

και στην αύξηση των δηλωθέντων

εσόδων από την πλευρά

των επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολουμένων

Ωστόσο ακόμη

και να συμβεί αυτό τα πρόσθετα

έσοδα από τον φόρο εισοδήματος

φυσικών ή νομικών προ
σώπων θα εγγροφούν στον προ
ϋπολογιομό του 2021 και όχι στον
προϋπολογισμό του 2020 Το μέ¬

τρο των υποχρεωτικών πλεκτρα
νικών πληρωμών είναι πολύ πιθανό

όπ θα κριθεί στα φορολογικά
δικαστήρια καθώς έχει ήδη τεθεί
θέμα ανπσυνταγματικότητας στο
να επιβάλλεται φόρος 22 σε έναν
πολίτη επειδή δεν καταναλώνει

το 30 του εισοδήματός του
Σε κάθε περίπτωση επειδή π έκδοση

δικαστικών αποφάσεων
απαιτεί χρόνο οι πολίτες εκτιμάται

ότι θα ξεκινήσουν να
προσαρμόζονται

στα νέα δεδομένα
με την αλλαγή της χρονιάς Επίσης

το υπουργείο Οικονομικών
θα επιχειρήσει να εφορμόσει και
την πολιτική του καροτου και όχι
μόνο του μαστίγιου δηλαδή της
επιβολης προστι'μου 22 Στις
αρχές του 2020 θα ανακοινωθούν
οι αλλαγές στο πλαίσιο της φο
ρολοταριας π οποία θα επιδιωχθεί

να γίνει πολύ πιο ελκυστική
με την κληρωση αυτοκινήτων ή
ακόμη και ακινήτων Έχει προ
ταθεί μέχρι και το ενδεχόμενο να

μπαίνουν στη φορολοταρία αυτοκίνητα

ή ακόμη και ακίνητα
που έχουν περιέλθει στην ιδισ
κτησία του Δημοσίου από κατασχέσεις

και πλειστηριασμούς
Μέσα στο 2020 θα ενεργοποιηθούν

και άλλα μέτρα που
αποσκοπούν στον περιορισμό
της φοροδιαφυγής Για κάποια
εξ αυτών έχει προβλεφθεί όπ μπο
ρει να αποφέρουν πρόσθετα έσοδα

Για παράδειγμα π υποχρέωση
των πλατφορμών βραχυχρόνιας

μίσθωσης να τροφοδοτούν
τις φορολογικές αρχές με στοιχεία

για τις σηναλλαγές και τα
έσοδα των πελατών τους έχει
προϋπολογιστεί ότι μπορεί να
αποφέρει πρόσθετα φορολογικά
έσοδα της τάξεως των 60 εκατ ευρώ

Ο συγκεκριμένος στόχος είναι

πολύ πιθανό ότι θα επιτευχθεί

καθώς τα έσοδα από τις βρα
χυχρονιες μκιθώσεις εμφονίζουν
συνεχώς ανοδικές τάσεις Από
την άλλη μέτρα όπως η ηλεκτρονική

τήρηση των βιβλίων οι
νομοθετικές διατάξεις ψηφίστηκαν

και πλέον μπαίνουμε σε φάση

υλοποίησης του μέτρου είναι

πολύ πιθανό ότι θα οδηγήσει
σε αύξηση των δηλωθέντων εσόδων

ειδικά από τη στιγμή που
θα ενεργοποιηθεί και η ηλεκτρονική

έκδοση των τιμολογίων

Οι συνταξιοδοτικές δαπάνες
Ένας από τους σημαντικότερους
παράγοντες αβεβαιότητας για την
εκτέλεση του προϋπολογισμού
του 2020 είναι π εξέλιξη των συνταξιοδοτικών

δαπανών Είναι πολλές

οι εκκρεμότητες που θα πρέπει

να κλείσουν μέσα στην επόμενη

χρονιά Πρώτον θα πρέπει
να καταβληθούν οι αναδρομικές
διεκδικήσεις των σηνταξιούχων
για τις αντισυνταγματικές περικοπές

στις επικουρικές συντάξεις

οι οποίες έφτασαν σε ποσοστό

ακόμη και στο 50 Αυτές οι
διεκδικήσεις θα κοστι'σουν δημοσιονομικά

τουλάχιστον 300
εκατ ευρώ σ.σ αφορούν όσους
έχουν άθροισμα κύριας και επικού

ρικής σύνταξης άνω των l 300
ευρώ και στον προυπολογιύμό
δεν έχει εγγροφει κανένα σχετικό

κονδύλι Επίσης μέσα στο
2020 αναμένεται να κριθεί οριστικά

από το Συμβούλιο της Επικρατείας

το θέμα και των υπόλοιπων

περικοπών που κρίθηκαν

αντισηνταγματικές Μεταξύ
αυτών π κατάργηση της 13ης
και της l4ης σύνταξης αλλά και
οι περικοπές που έγιναν σης συντάξεις

πριν από την εφορμογή
του νόμου Κατρουγκαλου Το μεγάλο

ερώτημα που ουσιαστικά

θα πρέπει να απαντηθεί είναι αν
οι ουνταξιούχοι θα πρέπει να ει
σηράξουν αναδρομικά τις διεκδικήσεις

τους μόνο για το χρονικό

διάστημα από τον Ιούνιο του
20l 5 μέχρι και τον Μάιο του 20l6
σ.σ είναι το διάστημα που με
σολαβει από την έκδοση της πρώτης

σχετικής απόφοσης του Συμβουλίου

της Επικροτείας μέχρι
και την πρώτη εφορμογή του νόμου

Κατραύγκαλου ή αν οι διεκδικήσεις

θα επεκταθούν για όλη
την περίοδο μέχρι και τον Δεκέμβριο

του 2018 σ.σ καθώς
από 1/1/2019 έγινε o επανηπο
λογισμός των συντάξεων Στην
πρώτη περίπτωση τα αναδρομικά

θα είναι της τάξεως των 2,5
δισ ευρώ και στη δεύτερη περίπτωση

το ποσό θα εκτοξευτεί σε
πάνω από 8-9 δισ ευρώ με ό,τι
αυτό σηνεπάγεται για την εκτέλεση

των προϋπολογισμών όλων
των επόμενων ετών

Για την κάλυψη των πρόσθετων
δαπανών που θα προκύψουν

μέσα στο 2020 προκειμένου να καλυφθούν

οι ανάγκες του υπουργείου

Εργασίας ο προϋπολογισμός
έχει ενσωματώσει ένα κονδύλι

της τάξεως των 900 εκατ ευρώ

Υποτίθεται ότι είναι το ίδιο
ποσό που χρησιμοποιήθηκε και
το 201 9 για τη λεγόμενη 1 3π σύνταξη

Η κυβέρνηση διατήρησε
αυτή τη δαπάνη και για το 2020
ωστόσο δεν έχει ανακοινώσει με
ποιο τρόπο θα μοιραστεί αυτό το
ποσό Έτσι είναι πολύ πιθανό το
κονδύλι να αξιοποιηθεί για την
επίτευξη μιας σειράς στόχων
1 Να δοθούν τα αναδρομικά που
θα προκύψουν από την κατάργηση

των παράνομων περικοπών
στις επικουρικές σηντάξεις αλλά

και να χρηματοδοτηθούν οι
αυξήσεις που θα πρέπει να γίνουν

από εδώ και στο εξής
2 Να χρηματοδοτηθεί μια μόνιμη

οικονομική ενίσχυση τύπου
ΕΚΑΣ ώστε να ενισχυθούν οι χα
μηλοσυνταξιούχοι και ταυτόχρονα

n σημερινή κυβέρνηση να
εμφανιστεί ότι επαναφέρει ένα
επίδομα το οποίο κατήργησε η
προηγούμενη κυβέρνηση
3 Να καλυφθεί ένα πρώτο κομμάτι

από τα αναδρομικά που θα
πρέπει να εισηράξουν οι ουνταξιούχοι

για τις όποιες περικοπές
κριθούν οριστικά ως αντισυνταγματικές

Το να καλυφθούν
όλες οι διεκδικήσεις μέσα στο
2019 είναι αδύνατον καθώς n κυβέρνηση

ό,τι και αν αποφοστσει
το ΣτΕ θα σηάσει τα ποσά που
θα πρέπει να καταβάλει σε πολλές

ετήσιες δόσεις
SID:13210008

και πριναπό τα Χριστούγεννα
με βάση τις δηλώσεις έτους 2019 έως 20.000
ευρώ Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 19.140

νοικοκυριά
2 Οικογένειες που τουλάχιστον ο ένας γονέας

είναι μακροχρόνια άνεργος δηλαδή
άνω των 12 μηνών με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο

τέκνο και με φορολογητέο οικογενειακό

εισόδημα έως 15.000 ευρώ Λαμβάνονται

υπόψη και μονογονεϊκές οικογένειες

ενώ ο αριθμός των νοικοκυριών
ανέρχεται σε 163.778
3 Οικογένειες που και οι δϋο γονείς είναι
βραχυχρόνια άνεργοι κάτω δηλαδή των
1 2 μηνών με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο

τέκνο και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα

έως 15.000 ευρώ Και στην περίπτωση

αυτή λαμβάνονται υπόψη μονογο
νεΐκές οικογένειες με τον αριθμό των νοικοκυριών

που θα ωφεληθούν να υπολογίζονται

σε 40.927
4 Οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα ΑΜΕΑ
δικαιούχοι του σχετικού επιδόματος έως
24 ετών Στην κατηγορία αυτή ανήκουν
25.632 νοικοκυριά
Για να λάβουν τα νοικοκυριά την έκτακτη
ενίσχυση θα πρέπει επιπλέοννα πληρούν
τα εξής κριτήρια

Τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς

του νοικοκυριού θα πρέπει να διαμένει
νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επι
κροτεια τα τελευταία 10 ετη όπως προκύπτει

από την υποβολή φορολογιάς εισοδήματος

κατά την τελευταία δεκαετία
Και οι δρα γονείς του νοικοκυριού θα πρέπει

να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας

Το άθροισμα των καταθέσεων όλων των
μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά

ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού
καθώς και η τρέχουσα αξία μετοχών

και ομολογιών να μην υπερβαίνει τις 20.000
ευρώ ISID:13210197
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IΠΙ I Χρηματαγορές

Ποδαρικό στα κόκκινα
για τον Δεκέμβριο με
τραπεζικές απώλειες
Το Χρηματιστήριο ύστερα από ένα σερί τριών
συνεχόμενων ανοδικών εβδομάδων δεν
κατάφερε να συνεχίσει την πορεία του πάνω
από τις 900 μονάδες

ΤΟΥ ΑΤΗ ΜΑΡΚΟΥ

Με σωρευτικές απώλειες
3,15 έκανε ποδαρικό
στον Δεκέμβριο το ελληνικό

χρηματιστήριο το οποίο
μετά από ένα σερί τριών συνεχόμενων

ανοδικών εβδομάδων δεν
κατάφερε να συνεχίσει την πορεία
του πάνω από τις 900 μονάδες
Το περασμένο πενθήμερο με 4
στις 5 πτωτικές συνεδριάσεις η
αγορά παραδόθηκε στα αρνητικά
πρόσημα των διεθνών μετοχικών
αγορών αλλά και στις αρρυθμίες
που έχει προκαλέσει το μπαράζ
νέων εκδόσεων μετοχών και
ομολόγων από τις εισηγμένες οι
οποίες απορροφούν ρευστότητα
που λείπει από το ταμπλό

Αρνητικός πρωταγωνιστής ήταν
αναμφίβολα ο τραπεζικός κλάδος

ο οποίος κατέγραψε απώλειες
υπερδιπλάσιες του βασικού χρηματιστηριακού

δείκτη 6,57 Οι
επόμενες ημέρες θα έχουν αρκετή

ειδησεογραφία για τις τράπεζες
καθώς η ΕΚΤ αναμένεται να

γνωμοδοτήσει επί του σχεδίου
Ηρακλής για τις τντλοποιήσεις μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων με
κρατικές εγγυήσεις με στόχο έως

και την Παρασκευή το σχετικό
νομοσχέδιο να κατατεθεί από το
υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή

Επιπλέον σήμερα ξεκινά το
συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη στο οποίο συμμετέχουν
όλες οι ελληνικές τράπεζες οι
διοικήσεις των οποίων αναμένεται
να έχουν επαφές με θεσμικούς
επενδυτές και αναλυτές

Σύμφωνα με αναλυτές την αγορά
απασχολεί και τελευταία η έκθεση

του διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα
για τη χρηματοπιστωτική ευστάθεια

που δόθηκε στη δημοσιότητα
το απόγευμα της περασμένης

Πέμπτης Σε αυτήν αναγνωρίζεται
η πρόοδος που έχει σημειωθεί
στα κόκκινα δάνεια και η θετική
επίδραση στους δείκτες καθυστερήσεων

από τη δρομολόγηση
νέων συναλλαγών ωστόσο επισημαίνεται

η μεγάλη προσπάθεια
που πρέπει να γίνει την επόμενη
τριετία για τη σύγκλιση με τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο Ειδικότερα
στην έκθεση γίνεται ξεκάθαρο
πως η οριστική εξυγίανση των
τραπεζικών ισολογισμών περνά
μέσα από νέες αυξήσεις κεφαλαίου

Κι αυτό διότι όποια λύση κι αν

εφαρμοστεί έως και το 2022 για
να είναι εμπροσθοβαρής και να
σημειωθεί ταχεία αποκλιμάκωση
του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων

ανοιγμάτων σε μικρά
μονοψήφια επίπεδα απαιτεί τη
θυσία κεφαλαίων που σήμερα δεν
διαθέτουν οι τέσσερις συστημικοί
όμιλοι

Σύμφωνα πάντως με τραπεζική
πηγή παρά τις δυσκολίες του

εγχειρήματος

το σενάριο ο κλάδος
να οδηγηθεί σε μια νέα αναγκαστική

ανακεφαλαιοποίηση δεν συγκεντρώνει

πολλές πιθανότητες
Κάθε πράγμα στον καιρό του Αν

οι συνθήκες στις αγορές βελτιωθούν
δεν αποκλείεται να δούμε

νέες εκδόσεις μετοχών Αλλά σε
αυτή φάση δεν βλέπω να υπάρχει
ανάγκη για κάτι τέτοιο υπογραμμίζει

χαρακτηριστικά Και εξηγεί
ότι σε αυτή τη φάση οι τράπεζες
θα δουλέψουν με το σχέδιο του
υπουργείου Οικονομικών με την
κωδική ονομασία Ηρακλής μέσω
του οποίου στοχεύουν σε μείωση
των κόκκινων δανείων κάτω από
το 20 μέσα στο επόμενο 1 2μηνο

Εξάλλου στην έκθεση της Τράπεζας

της Ελλάδος αναφέρεται ότι
το υψηλό ποσοστό των αναβαλλόμενων

φορολογικών απαιτήσεων
στα εποπτικά ίδια κεφάλαια των
τραπεζών περιορίζει τις δυνατό
τητές τους να εξυγιανθούν Στο
πλαίσιο αυτό γίνεται αντιληπτό
ότι τυχόν πρόσθετες εποπτικές
κεφαλαιακές απαιτήσειςλόγω της
σταδιακής εφαρμογής του Διε Ψ
θνούς Πρότυπου Χρηματοοικονομικής

Αναφοράς 9 των stress tests
του 2020 καθώς και της εφαρμογής

του προληπτικού μηχανισμού
ασφαλείας θα λειτουργήσουν
επιπρόσθετα επιβαρυντικά Ως
εκ τούτου η ανάληψη προληπτικής

δράσης για τη βελτίωση των
συνθηκών και παραμέτρων στους
παραπάνω τομείς αποτελεί βασική
προτεραιότητα για την ενίσχυση
της χρηματοπιστωτικής σταθε
ρότητας

Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα

η υιοθέτηση μιας ολιστικής
προσέγγισης επιβάλλεται

προκειμένου οι τράπεζες να
προχωρήσουν στον αναγκαίο
μετασχηματισμό του επιχειρηματικού

τους σχεδίου την αύξηση

της αποδοτικότητάς τους
και συνακόλουθα τη διασφάλιση
των αναγκαίων συνθηκών για
τη δημιουργία εσωτερικού κε —

φαλαίου
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Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Μπαράζ επαφών με αμερικανού5 επενδιπέ5 Ημέρα ms EXXdôas στη Wall Street
ΙΤΟ METROPOLITAN CLUB στο

φ Μανχάταν της Νέας Υόρκης στρέφονται

σήμερα τα βλέμματα της
αγοράς καθώς κυβερνητικά στελέχη

κορυφαία στελέχη των τεσσάρων

συστημικών τραπεζών και
πολλές ελληνικές εισηγμένες θα
επιχειρήσουν να προσελκύσουν το
ενδιαφέρον και τα κεφάλαια των
αμερικανών επενδυτών παρουσιάζοντας

το κυβερνητικό πρόγραμμα
για την οικονομία καθώς και

τις οικονομικές επενδυτικές και

επιχειρηματικές προοπτικές της
Ελλάδας

Με το μήνυμα Η Ελλάδα επανέρχεται
Greece is Back και με τη

συμμετοχή 1.000 στελεχών της αγοράς

κυβερνητικών αξιωματούχων
κορυφαίων funds τραπεζιτών αλλά
και μεγάλων επιχειρήσεων πραγματοποιείται

το ετήσιο επενδυτικό
συνέδριο της Capital Link σε συνεργασία

με το Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης και μεγάλες διεθνείς
επενδυτικές τράπεζες Ο πρωθυ¬

πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα
απευθύνει τηλεοπτικό μήνυμα ενώ
ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας θα είναι ο κεντρικός
ομιλητής Στο πλαίσιο του συνεδρίου

ο Χρήστος Σταϊκούρας θα
συναντηθεί με εκπροσώπους μεγάλων

επενδυτικών φορέων και
οργανισμών

PIMCO Goldman Sachs
Citibank BlackRock BlueCrest
Morgan Stanley Helm Nomura
Third Point κ.ά

Από πλευράς κυβερνήσεως θα

συμμετάσχουν επίσης ο υπουργός
Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης ο
υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχά
ρης ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης
Πλακιωτάκης ο υφυπουργός Ανάπτυξης

και Επενδύσεων Γιάννης
Τσακίρης ο υφυπουργός Περιβάλλοντος

Γεράσιμος Θωμάς και ο
υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος
Ζαββός Επίσης θα συμμετάσχουν
οι Riccardo Lambiris διευθύνων
σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ Γιώργος
Πιτσιλάς διοικητής της ΑΑΔΕ και

Δημήτρης Τσάκωνας του ΟΔΔΗΧ
Στο επίσημο δείπνο θα μιλήσει
ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ
Γουίλμπουρ Ρος ενώ θα τιμηθεί
για την επενδυτική δραστηριότητά
του στην Ελλάδα ο Τζον Πόλσον
Αύριο το Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης διοργανώνει την Ημέρα
της Ελλάδας με την ελληνική κυβερνητική

αποστολή και τις ελληνικών

συμφερόντων εταιρείες που
είναι εισηγμένες στη Wall Street να
χτυπούν το καμπανάκι της λήξης
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Και συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικίκ

Ens ΗΠΑ γιο τα γεράκια ο Σταϊκούρικ
Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη με τίτλο 2 1st Annual Capital Link

Invest in Greece Forum θα συμμετάσχει σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκουραε
Στο πλαίσιο του συνεδρίου εκτός της εναρκτήριας ομιλίας ο υπουργός θα συναντηθεί με εκπροσώπους

μεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισμών ενδεικτικά PiMCO Goldman Sachs Citibank BlackRock
BlueCrest Morgan Stanley Helm Nomura Third Point κ.ά To απόγευμα της ίδιας ημέρας θα συναντηθεί

με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ.κ Ελπιδοφόρο Ενώ την επόμενη ημέρα Τρίτη 1 0 Δεκεμβρίου θα παρευρεθεί

στην Ημέρα της Ελλάδας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης Greek Day at NYSE
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ΣΤΗ Ν ΥΟΡΚΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Προσκλητήριο
για επενδύσεις

Η προσπάθεια προσέλκυσης κεφαλαίων από το
εξωτερικό εστιάζεται στον τραπεζικό κλάδο τον τουρισμό
τα ενεργειακά τα κρατικά και εταιρικά ομόλογα
τις υποδομές και την αγορά ακινήτων

Οικονομικών XpnaxosZxaiKoupas
tas έvasαπό tous κενιρικου
optâmes στο 27ο Ετήσιο Φόρουμ
Investin Greece θαπροτάξει

ζαμενάάε επενδυυκέ ευκαιρίεϊ
πουπαρουσιάζειαχώραpas

Του ΜΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

α πείσει τους εκπροσώπους της παγκοσμίας

επιχειρηματικής ελίτ να ποντάρουν

στη χώρα μας αγοράζοντας νέα
κρατικά ομόλογα και προχωρώντας σε
επιχειρηματικές κινήσεις με βάση τα
κίνητρα του νέου φορολογικού νόμου
θα προσπαθήσει σήμερα και αύριο ο

υπουργός Οικονομικών Χρήστος Στα
ϊκούρας στη Νέα Υόρκη

Στη Μέκκα της παγκόσμιας οικονομίας

και του καπιταλισμού παρουσία
ανώτερων κυβερνητικών στελεχών εκπροσώπων

των δανειστών επιχειρηματιών

τραπεζιτών από την Ελλάδα
την Ευρώπη και την Αμερική ο κ Στα
ϊκούρας θα προτάξει τις μεγάλες επενδυτικές

ευκαιρίες που παρουσιάζει η
χώρα μας αφού Θα είναι ένας από τους
κεντρικούς ομιλητές στο 21ο Ετήσιο
Φόρουμ Invest in Greece του Capital
Link

Οι επενδύσεις προερχόμενες από
επιχειρηματίες του εξωτερικού είναι
κρίσιμης σημασίας για την κυβέρνηση

η οποία θέλει ακόμη και τα κεφά¬

λαια από τα ελληνικά ομόλογα ANFA's
SMP's ύψους 1,3 δισ ευρώ να τα κατευθύνει

στον σκοπό αυτό Σε αυτό το
πλαίσιο στόχος της ελληνικής αποστολής

είναι να μεταφερθεί το σωστό μήνυμα
σε ένα ιδιαίτερα στοχευμένο κοινό

όπως είναι αυτό του Capital Link που
θα εξυπηρετήσει αυτά τα σχέδια

Η εκστρατεία πειθούς του υπουργού

Οικονομικών περιλαμβάνει πέραν
της ομιλίας στο επίσημο γεύμα του
συνεδρίου επαφές με εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών διαχειριστές
κεφαλαίων εταιρείες συμβούλων για το
δημόσιο χρέος και συνέντευξη Τύπου
στον χώρο του φόρουμ Πραγματοποιείται

δε σε μια κομβική περίοδο καθώς
1 Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο
παρέχονται κίνητρα για να έρθουν φρέσκα

κεφάλαια στην Ελλάδα τα οποία
πρέπει να γίνουν ευρύτερα γνωστά
αφού απλουστεύεται η νομοθεσία για
τη φορολογική κατοικία ενώ θεσπίζεται

εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης
των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης

με πληρωμή ετήσιου κατ αποκοπή
φόρου στις περιπτώσεις επενδύσεων

άνω των 500.000 ευρώ
2 Η κυβέρνηση έχει βάλει πολύ ψηλά
τον πήχη των επενδύσεων για την προσεχή

χρονιά Ο κρατικός προϋπολογισμός
του 2020 προβλέπει αύξηση του

ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου

κατά 13,4 έναντι μόλις 8,8
φέτος
3 Ο στόχος για την ανάπτυξη το 2020
έχει τοποθετηθεί ακόμη πιο ψηλά στο
2,8 την ώρα που Ευρωπαϊκή Επιτροπή

και ΔΝΤ κινούνται σε πιο συντηρητικές

εκτιμήσεις 2,3
4 0 Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου
Χρέους ΟΔΔΗΧ θα συνεχίσει να κρατά

ζεστό το ενδιαφέρον των επενδυτών
για τα ελληνικά ομόλογα μολονότι οι
χρηματοδοτικές ανάγκες το 2020 είναι
σχεδόν μηδενικές

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρεμβάσεις

του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη μέσω τηλεοπτικού μηνύματος

και του υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Αδωνη Γεωργιάδη
ομιλίες του υπουργού Τουρισμού Χάρη
Θεοχάρη του υφυπουργού Οικονομικών

αρμόδιου για το Χρηματοπιστωτι¬

κό Σύστημα Γιώργου Ζαββού και του
επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων ΑΑΔΕ Γιώργου Πι
τσιλή Περιλαμβάνει επίσης συζητήσεις

με τη συμμετοχή του επικεφαλής
του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου
Χρέους ΟΔΔΗΧ Δημήτρη Τσάκωνα
των επικεφαλής των τεχνοκρατών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής

Κεντρικής Τράπεζας ΕΚΤ για
την Ελλάδα Πολ Κούτος και Φραντσέ
σκο Ντρούντι αλλά και εκπροσώπων
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Οπως προκύπτει από τις θεματικές
ενότητες του φόρουμ οι τομείς στους
οποίους θα επικεντρωθεί η προσπάθεια
προσέλκυσης επενδύσεων είναι ο τραπεζικός

ο τουριστικός ο ενεργειακός
τα κρατικά και εταιρικά ομόλογα οι
υποδομές και η αγορά ακινήτων στην
οποία επίσης επιχειρείται αναθέρμανση

με τα μέτρα στήριξης της οικοδομής
που έχουν ψηφιστεί και θα ενεργοποιηθούν

από το νέο έτος πάγωμα ΦΠΑ για
μια 3ετία έκπτωση φόρου για εργασίες
στην οικοδομή αναστολή φόρου υπεραξίας

ώς το 2022 κ.ά
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ΧΡ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Στη Wall Street
για προσέλκυση
νέων επενδυτών

Τη
στροφή του ενδιαφέροντος

των επενδυτών της Wall Street
στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά

θα επιχειρήσει στις επαφές που θα έχει
στη Νέα Υόρκη η ελληνική αποστολή
υπό τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο
Σχαϊκουρα που θα παραστεί σήμερα στο
επενδυτικό συνέδριο Capital Link

Βασικό επιχείρημα του Ελληνα υπουργού

θα είναι οι προσπάθειες που καταβάλλονται

για την επανεκκίνηση των τραπεζών

Το πρώτο βήμα θα γίνει μέσω της
ψήφισης μέσα στις επόμενες μέρες του
στρατηγικού σχεδίου Ηρακλής για τη
μείωση των κόκκινων δανείων έως και
κατά 30 δισ ευρώ Αξίζει να σημειωθεί
ότι ένα χρόνο νωρίτερα ο τέως υπουργός
Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
στο ίδιο συνέδριο είχε δεχθεί αυτό το
ερώτημα Πότε και πώς η Ελλάδα θα
επιταχύνει τπ μείωση των κόκκινων
δανείων που αποτελούν το μεγαλύτερο
πρόβλημα της οικονομίας

Ενα χρόνο μετά ο κ Σταϊκούρας θα
μεταφέρει την απάντηση μέσω του σχεδίου

Ηρακλής και άλλων ανάλογων
προσπαθειών που θα δρομολογήσει το
οικονομικό επιτελείο μέσα στο 2020 με
στόχο μέσα από την εκκαθάριση του
χαρτοφυλακίου των κόκκινων δανείων

να ανακάμψουν οι τράπεζες αλλά και
το σύνολο της πραγματικής οικονομίας
Απώτερος στόχος του υπουργείου Οικονομικών

είναι να ιδιωτικοποιήσει ξανά
τις μεγάλες τράπεζες πουλώντας ξανά
σε ιδιώτες τα μεγάλα μερίδια σε μετοχές

που έχει συγκεντρώσει το Ελληνικό

□ ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
tdasopoulos@e-typos com

Δημόσιο μέσω του ΤΧΣ και από τις τέσσερις

μεγάλες εμπορικές τράπεζες έναντι
της χρηματικής στήριξης που παρείχε τα
τελευταία χρόνια Παράλληλα βέβαια
ο υπουργός Οικονομικών θα μεταφέρει
και τις προθέσεις της κυβέρνησης για την
αλλαγή στη λειτουργία του κράτους την
απελευθέρωση αγορών και υπηρεσιών τη

μείωση του φορολογικού βάρους μέσω
του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε την Παρασκευή

αλλά και του προγραμματισμού
για μειώσεις φόρων από το 2020 ως το
2023

Αποκρατικοποιήσεις
Επίσης θα περιγράψει το ευρύ πρόγραμμα

αποκρατικοποιήσεων και την αλλαγή
των όρων για την προσελκυση νέων
επενδύσεων αλλά και εύπορων επενδυτών

που θελουν να αλλάξουν φορολογική

κατοικία Επίσης θα περιγράψει
στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και τη

Βασικό επιχείρημα
του υπ Οικονομικών
θα είναι
η επανεκκίνηση
των τραπεζών
μέσω tns ψήφισα
του στρατηγικού
σχεδίου HpaKflns

στρατηγική για την επιτάχυνση της μείωσης

του χρέους και την εδραίωση της
Ελλάδας στην αγορά χρήματος μετά τις
επιτυχημένες απόπειρες που έγιναν με τις
εκδόσεις ομολόγων και τη σταθερή πτώση

των αποδόσεων των κρατικών τίτλων
από το περασμένο καλοκαίρι

Στην ατζέντα του υπουργού θα είναι

εκτός από τις επίσημες ομιλίες στο
πλαίσιο του συνεδρίου και οι κατ ιδίαν
συναντήσεις με μεγάλους επενδυτικούς
οίκους όπως o γίγαντας στις επενδύσεις

σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα
PIMCO μεγάλες επενδυτικές τράπεζες
όπως η Goldman Sachs π Black Rock
και η Morgan Stanley η Nomura αλλά
και μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια όπως
η Blue Crest η Helm και η Third Point
Οπως γίνεται φανερό πλέον ακροατήριο
της ελληνικής κυβέρνησης δεν γίνονται
μόνο εκπρόσωποι από κερδοσκοπικά κεφάλαια

όπως μέχρι πρόσφατα αλλά και
το λεγόμενο πραγματικό χρήμα real
money δηλαδή οι θεσμικοί επενδυτές
που επενδύουν τα χρήματά τους μεσοπρόθεσμα

και μακροπρόθεσμα Σήμερα το
απόγευμα o υπουργός Οικονομικών θα
συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής
κ.κ Ελπιδοφόρο Αύριο θα παρευρεθεί
στην Ημέρα της Ελλάδας στο Χρηματιστήριο

της Νέας Υόρκης Greek Day at
NYSE όπου όπως θέλει η παράδοση και
από τους προκατόχους του αναμένεται
να κηρύξει την έναρξη των εργασιών του
μεγαλύτερου χρηματιστηρίου στον κόσμο
χτυπώντας την παραδοσιακή καμπάνα
του NYSE
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Invest in Greece Forum BUR NYSE

Greece is Back m^m LeadSpoMors cfÇj
Monday December 9 2018
The Metropolitan Club One East 60th St New York City

Greece is Back 21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum

The 21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum Greece is Back will take place in New York City on Monday
December 9 2019 This is an International Summit about Greece in New York organized in cooperation with the New
York Stock Exchange and major global investment banks With a 21 year track record of success the Forum traditionally
attracts well over 1 000 senior executives from the American business as well as financial and investment communities

With a new government which has solid parliamentary majority and popular mandate coupled with a clear realistic and business
friendly strategy Greece is expected to embark on a solid growth trajectory Foreign investments are of critical significance for
the re-launching of the economy With a proven track record and wide acceptance within the business financial and investment
communities our Forum offers the perfect timing to communicate the proper message to a wider and highly targeted audience
enhance investor interest and confidence and help attract foreign investments The Greek Delegation will include senior
members of the new government and business leaders who will present to US investors the developments and reforms in the
Greek economy and the opportunities ahead The Forum will also feature senior executives from the major investment banks
which support the Forum and other market experts In parallel to the main session there will also be a series of one-on-one
meetings between investors the management of the participating companies and government officials

The Forum concludes with a dinner with Leadership Award Dinner Keynote Speaker The Honorable Wilbur L Ross
Secretary of Commerce U.S Department of Commerce who will introduce Mr John Paulson President and Portfolio
Manager of Paulson Co Inc Mr John Paulson will be presented with the 2019 Capital Link Hellenic Leadership
Award for his outstanding contribution to Greece

HJL Kyriakos Mitsotakis Prime Minister Hellenic Republic will deliver the Government's message to the international
investor Community via webcast H.E Haris Lalacos Ambassador of Greece to the United States will deliver the
Opening Remarks to the Forum

Seven Greek Government Officials
• H.E Christos Staikouras Minister of Finance is the morning keynote speaker H.E Adonis Georgiadis Minister of
Development Investments is the luncheon keynote speaker H.E loannis Plakiotakis Minister of Maritime Affairs Insular
Policy H.E Harry Theocharis Minister of Tourism H.E Gerasimos Thomas Deputy Minister of Environment Energy H.E
Yannis Tsakiris Deputy Minister of Development Investments H.E George Zavvos Deputy Minister of Finance
Responsible for the Financial System

Five Global Investment Banks AXIA Ventures BNP Paribas Citi Goldman Sachs International Nomura Internationa

Four Greek Systemic Banks Alpha Bank Mr Vassilios Psaltis CEO Alpha Bank Mr Theodoras Athanassopoulos
Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale Banking Eurobank Mr George Zanias Chairman Eurobank

Mr Konstantinos Vassiliou Deputy CEO Head of Group Corporate Investment Banking National Bank of Greece Mr
Pavlos Mylonas CEO National Bank of Greece Mr Vassilis Kotsiras Head of Capital Markets and Structured Finance
Piraeus Bank Mr Christos Megalou CEO Piraeus Bank Mr Ilias Lekkos Chief Economist Director Piraeus Bank
Ms Eleni Vrettou Executive General Manager Corporate Investment Banking Piraeus Real Estate Mr George Kormas
CEO

Senior Representatives From Greek European International Organizations Mr Francesco Drudi Principal Adviser
European Central Bank Mr Paul Kutos Head of Unit Economies of the Member States I Greece Directorate General for
Economic Financial Affairs ECFIN European Commission Dr Martin Czurda CEO Hellenic Financial Stability Fund Mr
Riccardo Lambiris CEO Hellenic Republic Asset Development Fund Mr George Pitsilis Governor of the Independent
Authority for Public Revenue Mr Dimitrios Tsakonas Chief Executive Public Debt Management Agency

International Investors
CVC Capital Partners DEÇA Investments Elikonos Capital Partners EOS Capital Partners Grifon Capital Advisors
Fortress HIP Blackstone Group Intrum Hellas Orilina Properties REIC Paulson Co PIMCO Trastor REIC
• Varde Global Real Estate

Multinational Greek Companies Organizations
Aegean Airlines Athens Water Supply Sewage Company EYDAP AVIS Greece Bernitsas Law Firm Eldorado Gold EY
• Grant Thornton Greek National Tourism Organization Hellenic Petroleum Lambadarios Law Firm Lamda Development
Machas Partners Law Firm Masouros Partners Law Firm McKinsey Company Milbank LLP Mytilineos New York
Community Bank NN Hellas Oliver Wyman OPAP Piraeus Real Estate Potamitis Vekris Prodea Investments Public
Power Corporation of Greece Reed Smith Saplegal A S Papadimitriou Partners Law Firm Shaner Hotel Group TEMES
S A The Wall Street Journal Titan Cement Group Zepos Yannopoulos Law Firm Zeus Group

Global Shipping Companies w2**wp
Diana Shipping Eurodry Euroseas Tsakos Energy Navigation Performance Shipping ZJûi£*£

Registration is by Invitation Only For more details and registration please visit http://forum8.capital1ink.com/greece/2019
For more information please contact Otga Bornozi Managing Director at obornozi@capttaHink.com or 1(212)661-7566 in NY
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Άδωνις προς αμερικανούς επιχειρηματίες: Ιδιωτικοποιούμε τα πάντα (video)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Όχι πως είναι κάτι νέο για το ιδεολογικό σύμπαν του Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά η δημόσια
παραδοχή και μάλιστα μπροστά σε ξένους επιχειρηματίες είναι χαρακτηριστική του οράματος
του κυβερνώντος κόμματος.
Ο υπουργός Ανάπτυξης λοιπόν μιλώντας στο 21ο ετήσιο φόρουμ της Capital Link με θέμα
«Επενδύστε στην Ελλάδα», στη Νέα Υόρκη, δεν άφησε περιθώριο παρερμηνείας. Διαβεβαίωσε
τους επιχειρηματίες του ακροατηρίου ότι η κυβέρνηση έχει ως μόνο στόχο να ιδιωτικοποιήσει
τα πάντα. “Η μόνη ερώτηση που έχουμε από τους ψηφοφόρους μας είναι γιατί δεν το κάνουμε
πιο γρήγορα, γιατί αργήσαμε τόσο πολύ, γιατί δεν πουλάμε πιο πολλά, γιατί δεν
ιδιωτικοποιούμε τα πάντα…Και πρέπει να σας καθησυχάσω ότι η όρεξή μας είναι τόσο
τεράστια, κάθε μήνας που περνάει γίνεται μεγαλύτερη», είπε χαρακτηριστικά,
Εμείς ιδιωτικοποιούμε, εσείς επενδύετε, είναι η κεντρική ιδέα του Αδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος
κάνοντας λόγο για την αρχή μιας νέας εποχής για την Ελλάδα, τόνισε πως τώρα είναι η
κατάλληλη στιγμή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα και κάλεσε τους Αμερικανούς
επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή δυναμική, αλλά και τις ευκαιρίες
που εμφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.
«Το μήνυμά μου, λοιπόν, προς τους Αμερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να
επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταματήσει να επενδύουν στη χώρα μας,
ακόμη και εν μέσω της χειρότερης οικονομικής μας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους
καρπούς τους. Και αυτοί που δεν έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των
μοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην χώρα μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Όπως υποστήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης «το  πρώην μαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η
περισσότερο πληγείσα από την κρίση χώρα η οποία έχει χάσει το 25% της παραγωγικότητάς
της κατά την τελευταία δεκαετία, μεταμορφώνεται τώρα σε ένα νέο hot-spot για τους επενδυτές
και μία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηματικότητα οικονομίες παγκοσμίως».

https://www.altsantiri.gr/parapolitika/810455/adonis-pros-amerikanoys-epicheirimaties-idiotikopoioyme-ta-panta-video/
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Καραμούζης: Ελκυστική για επενδύσεις η Ελλάδα - Οι προκλήσεις
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Στη Νέα Υόρκη βρέθηκε ο Chairman της Grant Thornton στην Ελλάδα, Δρ. Νικόλαος
Καραμούζης, ως ομιλητής στο 21ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link. Ο κ. Καραμούζης μίλησε για
τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, τις προοπτικές των εγχώριων επενδυτών και τις
δυνατότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Αναφερόμενος στα ισχυρά σημεία της ελληνικής οικονομίας, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν
στην προσέλκυση νέων επενδύσεων, ο κ. Καραμούζης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σήμερα, η
Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει μια ιδιαίτερα ελκυστική αγορά για ιδιωτικές και ξένες
επενδύσεις, μέσα από την εφαρμογή ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων».
Στον αντίποδα, σχολιάζοντας τις αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας ο κ. Καραμούζης δήλωσε:
«Η πρακτική της κεντρικώς σχεδιασμένης οικονομίας που κυριάρχησε τις προηγούμενες
δεκαετίες, σε συνδυασμό με την πολυσχιδή χρηματοπιστωτική κρίση, δημιούργησαν μια σειρά
προκλήσεων και προβλημάτων, τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι σήμερα».
Στη συνέχεια ο κ. Καραμούζης αναφέρθηκε σε πέντε βασικά βήματα που πρέπει να
ακολουθήσει η Ελλάδα για να ανακάμψει η οικονομία, να ενδυναμωθεί η βιωσιμότητά και να
δημιουργηθεί ένα φιλο-επενδυτικό πλαίσιο. Το πρώτο σχετίζεται με την εμβάθυνση και
ενίσχυση των μεταρρυθμίσεων. Το δεύτερο έχει να κάνει με την εξυγίανση των προβλημάτων
του τραπεζικού τομέα. Το τρίτο αφορά την εφαρμογή μιας ρηξικέλευθης και φιλικής προς την
ανάπτυξη δημοσιονομικής πολιτικής. Το τέταρτο βήμα σχετίζεται με το άνοιγμα του
ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας. Ενώ τέλος, το πέμπτο βήμα αφορά τον εκσυγχρονισμό
της δημόσιας διοίκησης.
Παράλληλα, οι τομείς που κατά τον κ. Καραμούζη παρουσιάζουν σήμερα το μεγαλύτερο
επενδυτικό ενδιαφέρον είναι: τα μη εξυπηρετούμενες ανοίγματα (NPE), ο κλάδος των
ξενοδοχείων και των υπηρεσιών φιλοξενίας, της υγείας, των ακινήτων, της ασφάλισης, των
έργων υποδομής, της ενέργειας, των κατασκευών, της εστίασης, των φαρμακευτικών
προϊόντων και της εξόρυξης.
Κλείνοντας, ο κ. Καραμούζης υπογράμμισε ότι: «Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που πρέπει να
γίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, έτσι ώστε να μεταστραφεί το κλίμα των οικονομικών και
επιχειρηματικών ευκαίρων, αφορά έξι κρίσιμους πυλώνες της δημόσιας διοίκησης».
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι έξι αυτοί βασικοί πυλώνες είναι:
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Καραμούζης: Τα πέντε βήματα για ανάκαμψη της οικονομίας Προτεινόμενο
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα, στις προοπτικές των εγχώριων
επενδυτών και στις δυνατότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εστίασε ο πρόεδρος της
Grant Thornton στην Ελλάδα, Δρ Νικόλαος Καραμούζης κατά την τοποθέτησή του στο 21ο
Ετήσιο Συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη.
 
Αναφερόμενος στα ισχυρά σημεία της ελληνικής οικονομίας, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν
στην προσέλκυση νέων επενδύσεων, ο κ. Καραμούζης ανέφερε χαρακτηριστικά: "Σήμερα, η
Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει μια ιδιαίτερα ελκυστική αγορά για ιδιωτικές και ξένες
επενδύσεις, μέσα από την εφαρμογή ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων".
 
Στον αντίποδα, σχολιάζοντας τις αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας ο κ. Καραμούζης δήλωσε:
"Η πρακτική της κεντρικώς σχεδιασμένης οικονομίας που κυριάρχησε τις προηγούμενες
δεκαετίες, σε συνδυασμό με την πολυσχιδή χρηματοπιστωτική κρίση, δημιούργησαν μια σειρά
προκλήσεων και προβλημάτων, τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι σήμερα".
 
Στη συνέχεια ο κ. Καραμούζης αναφέρθηκε σε πέντε βασικά βήματα που πρέπει να
ακολουθήσει η Ελλάδα για να ανακάμψει η οικονομία, να ενδυναμωθεί η βιωσιμότητά και να
δημιουργηθεί ένα φιλο-επενδυτικό πλαίσιο. Το πρώτο σχετίζεται με την εμβάθυνση και
ενίσχυση των μεταρρυθμίσεων. Το δεύτερο έχει να κάνει με την εξυγίανση των προβλημάτων
του τραπεζικού τομέα. Το τρίτο αφορά την εφαρμογή μιας ρηξικέλευθης και φιλικής προς την
ανάπτυξη δημοσιονομικής πολιτικής. Το τέταρτο βήμα σχετίζεται με το άνοιγμα του
ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας. Ενώ τέλος, το πέμπτο βήμα αφορά τον εκσυγχρονισμό
της δημόσιας διοίκησης.
 
Παράλληλα, οι τομείς που κατά τον κ. Καραμούζη παρουσιάζουν σήμερα το μεγαλύτερο
επενδυτικό ενδιαφέρον είναι: τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPE), ο κλάδος των
ξενοδοχείων και των υπηρεσιών φιλοξενίας, της υγείας, των ακινήτων, της ασφάλισης, των
έργων υποδομής, της ενέργειας, των κατασκευών, της εστίασης, των φαρμακευτικών
προϊόντων και της εξόρυξης.
 
Κλείνοντας, ο κ. Καραμούζης υπογράμμισε ότι: "Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που πρέπει να
γίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, έτσι ώστε να μεταστραφεί το κλίμα των οικονομικών και
επιχειρηματικών ευκαιριών, αφορά έξι κρίσιμους πυλώνες της δημόσιας διοίκησης". Σύμφωνα
με τον ίδιο, οι έξι αυτοί βασικοί πυλώνες είναι:
 
1. Η εδραίωση της εμπιστοσύνης των αγορών μέσω εμβάθυνσης και διερεύνησης των φιλικών
προς την ανάπτυξη μεταρρυθμίσεων συμπεριλαμβανομένης και της σταθερότητα των θεσμών.
 
2. Η αλλαγή του βήματος της δημοσιονομικής πολιτικής με σημαντική μείωση των φόρων,
επαναδιαπραγμάτευση για δέσμευση για πρωτογενή πλεονάσματα εξορθολογισμός των
δημοσίων δαπανών και των ΔΕΚΟ, σημαντικό περιορισμό της φοροδιαφυγής, επιτάχυνση των
ιδιωτικοποιήσεων και των δημοσίων επενδύσεων και αξιοποίηση της μεγάλης δημόσιας
περιουσίας.
 
3. Η επιστροφή του τραπεζικού συστήματος στην κανονικότητα με δραστική μείωση των NPE'S
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και βαθμιαία μείωση του κόστους, χρηματοδοτήσεων και απρόσκοπτη πρόσβαση στις διεθνείς
αγορές.
 
4. Εξυγίανση της αγοράς ενέργειας με ιδιωτικοποίηση βασικών κρατικών φορέων, μείωση του
κόστους ενέργειας που παραμένει από τα υψηλότερα στην ευρωζώνη και σημαντική αύξηση
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας .
 
5. Διαμόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, φιλικού για εγχώριες και ξένες επενδύσεις και
ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας.
 
6. Μεγάλη μεταρρύθμιση στην δημόσια διοίκηση, τον μεγάλο ασθενή της ελληνικής οικονομίας
που αποτελεί και σοβαρό ανασταλτικό αναπτυξιακό παράγοντα.
 
Στο Συνέδριο συμμετείχαν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, καθώς επίσης και μερικοί από τους
σημαντικότερους επιχειρηματίες της αγοράς, επενδυτές, διεθνείς φορείς και τραπεζίτες.

http://www.dealnews.gr/roi/item/277438-%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CE%B6%CE%B7%CF%82-%CE%A4%CE%B1-%CF%80%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5-%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CF%88%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82
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Άδωνις: «Θα ιδιωτικοποιήσουμε τα πάντα…η όρεξη μας είναι τεράστια»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Δεν «κρατιέται» ο Άδωνις και η κυβέρνηση της ΝΔ στο ξεπούλημα και στην εφαρμογή του πιο
σκληρού νεοφιλελεύθερου μοντέλου «ανάπτυξης».
«Η μόνη ερώτηση που έχουμε από τους ψηφοφόρους μας είναι γιατί δεν το κάνουμε πιο
γρήγορα, γιατί αργήσαμε τόσο πολύ, γιατί δεν πουλάμε πιο πολλά, γιατί δεν ιδιωτικοποιούμε τα
πάντα…Και πρέπει να σας καθησυχάσω ότι η όρεξή μας είναι τόσο τεράστια, κάθε μήνας που
περνάει γίνεται μεγαλύτερη». Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, ως κεντρικός ομιλητής στο 21ο ετήσιο φόρουμ της Capital Link με θέμα
«Επενδύστε στην Ελλάδα», στη Νέα Υόρκη, συμπυκνώνοντας σε λίγες λέξεις το προσωπικό
του όραμα και την κυβερνητική πολιτική που ορίζουν με τον πιο ακραίο φιλελεύθερο τρόπο την
έννοια της ανάπτυξης.
Εμείς ιδιωτικοποιούμε, εσείς επενδύετε, είναι η κεντρική ιδέα του Αδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος
κάνοντας λόγο για την αρχή μιας νέας εποχής για την Ελλάδα, τόνισε πως τώρα είναι η
κατάλληλη στιγμή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα και κάλεσε τους Αμερικανούς
επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή δυναμική, αλλά και τις ευκαιρίες
που εμφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.
«Το μήνυμά μου, λοιπόν, προς τους Αμερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να
επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταματήσει να επενδύουν στη χώρα μας,
ακόμη και εν μέσω της χειρότερης οικονομικής μας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους
καρπούς τους. Και αυτοί που δεν έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των
μοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην χώρα μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Όπως υποστήριξε ο υπουργός Ανάπτυξης «το πρώην μαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η
περισσότερο πληγείσα από την κρίση χώρα η οποία έχει χάσει το 25% της παραγωγικότητάς
της κατά την τελευταία δεκαετία, μεταμορφώνεται τώρα σε ένα νέο hot-spot για τους επενδυτές
και μία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηματικότητα οικονομίες παγκοσμίως».
21st annual capital link Invest in Greece Forum
Gepostet von Άδωνις Γεωργιάδης – Adonis Georgiadis am Montag, 9. Dezember 2019
*Από το tvxs.gr.
Το 3point magazine είναι ένα οριζόντια δομημένο μέσο που πιστεύει ότι η γνώμη όλων έχει
αξία και επιδιώκει την έκφρασή της. Επικροτεί τα σχόλια, την κριτική και την ελεύθερη έκφραση
των αναγνωστών του επιδιώκοντας την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Σε μια εποχή όμως που ο διάλογος τείνει να γίνεται με όρους ανθρωποφαγίας και απαξίωσης
προς πρόσωπα και θεσμούς, το 3point δεν επιθυμεί να συμμετέχει. Για τον λόγο αυτόν σχόλια
ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού, σεξιστικού περιεχομένου θα σβήνονται χωρίς
ειδοποίηση του εκφραστή τους.
Ακόμα, το 3point magazine έχει θέσει εαυτόν απέναντι στο φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις
του. Έτσι, σχόλια ανάλογου περιεχομένου θα έχουν την ίδια μοίρα με τα ανωτέρω, τη γνωριμία
τους με το "delete".
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με
την άποψη του 3point.

https://3pointmagazine.gr/adonis-tha-idiotikopoiisoyme-ta-panta-i-orexi-mas-einai-terastia/
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ΔΕΗ: το σχέδιο απολιγνιτοποίησης στο Capital Link της Νέας Υόρκης
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Του Κώστα Βουτσαδάκη/
Tο νέο επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ που αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα ως το τέλος
του χρόνου περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης, Γιώργος
Στάσσης, κατά τις επαφές που είχε την Δευτέρα στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου
επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, με τίτλο “21st Annual Capital Link Invest in Greece
Forum”.
Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων
ηλεκτροπαραγωγής που θα ολοκληρωθεί σταδιακά ως το 2028, προκειμένου η χώρα να
καλύψει τους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αλλά και να μειωθεί το
κόστος της ενέργειας δεδομένου ότι η παραγωγή ρεύματος από λιγνίτη επιβαρύνεται με το
κόστος των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα που έχει πολλαπλασιαστεί τα
τελευταία χρόνια.
Το μήνυμα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link
ήταν ότι “Η ΔΕΗ έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντομα και, εκτός από
την απολιγνιτοποίηση έχει άλλους τρεις βασικούς άξονες:
-τη μετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
ΑΠΕ
-την ψηφιοποίηση των δικτύων και
-την εμπορική πολιτική με επίκεντρο τον πελάτη”.
Σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές το πλάνο περιλαμβάνει αυτόνομη ανάπτυξη αλλά και
συνεργασίες με τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης»
ενέργειας που σήμερα είναι πρακτικά μηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και με
την μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των
καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την υποστήριξη της απελευθέρωσης της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εμπορική πολιτική θα περιλαμβάνει εξάλλου την παροχή
νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές – συντήρηση οικιακών συσκευών
και εξοπλισμού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα δεσμευτούν με
συμβόλαιο ορισμένου χρόνου ως προς την παραμονή τους στην επιχείρηση.

https://ecopress.gr/?p=26361
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ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ: Διαγωνισµός πώλησης και επενδύσεις 400 εκατ. ευρώ
Στην έναρξη διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για  την από κοινού πώληση µε τα  ΕΛΠΕ
του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ», η οποία  θα
δηµιουργηθεί µετά  τη µερική διάσπαση του κλάδου των υποδοµών της ΔΕΠΑ, προχωρά  το
ΤΑΙΠΕΔ.

«Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα».

Αυτό µεταξύ άλλων επεσήµανε ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς που ανακοίνωσε την έναρξη
της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link στη
Νέα Υόρκη.

Σήµερα το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% και τα ΕΛΠΕ το υπόλοιπο 35% του µετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ.
Κατόπιν της µερικής διάσπασης της, οι δύο µέτοχοι θα κατέχουν τα ανάλογα ποσοστά στη ΔΕΠΑ Υποδοµών
(65% το ΤΑΙΠΕΔ και 35% τα ΕΛΠΕ) και θα ενεργήσουν ως από κοινού πωλητές.

Στη ΔΕΠΑ Υποδοµών θα περιλαµβάνονται:

-Το 100% του µετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου
Αττικής (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ- ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ), 51% του µετοχικού κεφαλαίου στην
εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ- ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ) και 100% του
µετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου λοιπής Ελλάδας
(ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕ- ΔΕΔΑ ΑΕ).

-Η κυριότητα της ΔΕΠΑ επί των παγίων των δικτύων διανοµής

-Το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ

-Τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ αναφορικά µε την ανάπτυξη, τον σχεδιασµό και την υλοποίηση
των έργων υποδοµής δικτύων διανοµής, συµπεριλαµβανοµένων έργων υποδοµής συµπιεσµένου φυσικού
αερίου ή µικρής κλίµακας Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), εξαιρουµένων των δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων της εταιρείας σε διεθνή έργα, όπως δεσµεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό

https://ecopress.gr/?p=26349
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Ελλάδας- Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερµατικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

Όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ, η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: φάση προεπιλογής
(α’ φάση) και φάση υποβολής δεσµευτικών προσφορών (β’ φάση). Στην α’ φάση, το ΤΑΙΠΕΔ προσκαλεί τους
επενδυτές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύµφωνα µε τους όρους της πρόσκλησης, στις 14
Φεβρουαρίου 2020.

Οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές που θα πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής (προεπιλεγέντες) θα κληθούν να
συµµετάσχουν στη β’ Φάση, όπου θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό σχετικά µε τη ΔΕΠΑ
Υποδοµών µέσω εικονικής αίθουσας τεκµηρίωσης (Virtual Data Room-VDR), και στη συνέχεια θα κληθούν να
υποβάλουν δεσµευτικές οικονοµικές προσφορές.

Γ. Θωµάς

Από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο υφυπουργός
Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς είπε:

«Είµαι πολύ χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας
εµβληµατικής ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση
συνολικά. Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο στις 28 Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός,
πλειοδοτικός διαγωνισµός», τόνισε ο υφυπουργός και κατέληξε:

«Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».
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Νικόλαος Καραµούζης (Grant Thornton) στο Capital Link: Η Ελλάδα έχει τη
δυνατότητα να αποτελέσει µια ιδιαίτερα ελκυστική αγορά για επενδύσεις

NewsRoom

Στη Νέα Υόρκη βρέθηκε ο Chairman της Grant Thornton στην Ελλάδα, Δρ. Νικόλαος Καραμούζης, ως
ομιλητής στο 21ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link. Ο κ. Καραμούζης τοποθετήθηκε στο θέμα των επενδυτικών
ευκαιριών στην Ελλάδα, τις προοπτικές των εγχώριων επενδυτών και τις δυνατότητες των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων.

Αναφερόµενος στα ισχυρά σηµεία της ελληνικής οικονοµίας, τα οποία µπορούν να βοηθήσουν στην
προσέλκυση νέων επενδύσεων, ο κ. Καραµούζης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σήµερα, η Ελλάδα έχει τη
δυνατότητα να αποτελέσει µια ιδιαίτερα ελκυστική αγορά για ιδιωτικές και ξένες επενδύσεις, µέσα από
την εφαρµογή ουσιαστικών µεταρρυθµίσεων». Στον αντίποδα, σχολιάζοντας τις αδυναµίες της ελληνικής
οικονοµίας ο κ. Καραµούζης δήλωσε: «Η πρακτική της κεντρικώς σχεδιασµένης οικονοµίας που κυριάρχησε
τις προηγούµενες δεκαετίες, σε συνδυασµό µε την πολυσχιδή χρηµατοπιστωτική κρίση, δηµιούργησαν µια
σειρά προκλήσεων και προβληµάτων, τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται µέχρι σήµερα».

Στη συνέχεια ο κ. Καραµούζης αναφέρθηκε σε πέντε βασικά βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα
για να ανακάµψει η οικονοµία, να ενδυναµωθεί η βιωσιµότητά και να δηµιουργηθεί ένα φιλο-επενδυτικό
πλαίσιο. Το πρώτο σχετίζεται µε την εµβάθυνση και ενίσχυση των µεταρρυθµίσεων. Το δεύτερο έχει να
κάνει µε την εξυγίανση των προβληµάτων του τραπεζικού τοµέα. Το τρίτο αφορά την εφαρµογή µιας
ρηξικέλευθης και φιλικής προς την ανάπτυξη δηµοσιονοµικής πολιτικής. Το τέταρτο βήµα σχετίζεται µε το
άνοιγµα του ανταγωνισµού στην αγορά ενέργειας. Ενώ τέλος, το πέµπτο βήµα αφορά τον εκσυγχρονισµό
της δηµόσιας διοίκησης.

Παράλληλα, οι τοµείς που κατά τον κ. Καραµούζη παρουσιάζουν σήµερα το µεγαλύτερο επενδυτικό
ενδιαφέρον είναι: τα µη εξυπηρετούµενες ανοίγµατα (NPE), ο κλάδος των ξενοδοχείων και των υπηρεσιών
φιλοξενίας, της υγείας, των ακινήτων, της ασφάλισης, των έργων υποδοµής, της ενέργειας, των
κατασκευών, της εστίασης, των φαρµακευτικών προϊόντων και της εξόρυξης.

Κλείνοντας, ο κ. Καραµούζης υπογράµµισε ότι: «Η µεγαλύτερη µεταρρύθµιση που πρέπει να γίνει αυτή τη
στιγµή στην Ελλάδα, έτσι ώστε να µεταστραφεί το κλίµα των οικονοµικών και επιχειρηµατικών ευκαίρων,
αφορά έξι κρίσιµους πυλώνες της δηµόσιας διοίκησης». Σύµφωνα µε τον ίδιο, οι έξι αυτοί βασικοί πυλώνες
είναι:

1. Η εδραίωση της εµπιστοσύνης των αγορών µέσω εµβάθυνσης και διερεύνησης των φιλικών προς την
ανάπτυξη µεταρρυθµίσεων συµπεριλαµβανοµένης και της σταθερότητα των θεσµών.
2. Η αλλαγή του βήµατος της δηµοσιονοµικής πολιτικής µε σηµαντική µείωση των φόρων,
επαναδιαπραγµάτευση για δέσµευση για πρωτογενή πλεονάσµατα εξορθολογισµός των δηµοσίων δαπανών
και των ΔΕΚΟ, σηµαντικό περιορισµό της φοροδιαφυγής, επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και των
δηµοσίων επενδύσεων και αξιοποίηση της µεγάλης δηµόσιας περιουσίας.
3. Η επιστροφή του τραπεζικού συστήµατος στην κανονικότητα µε δραστική µείωση των NPE’S και
βαθµιαία µείωση του κόστους, χρηµατοδοτήσεων και απρόσκοπτη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.
4. Εξυγίανσή της αγοράς ενέργειας µε ιδιωτικοποίηση βασικών κρατικών φορέων, µείωση του κόστους
ενέργειας που παραµένει από τα υψηλότερα στην ευρωζώνη και σηµαντική αύξηση της χρήσης
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας .
5. Διαµόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, φιλικού για εγχώριες και ξένες επενδύσεις και ενθάρρυνσης
της επιχειρηµατικότητας.
6. Μεγάλη µεταρρύθµιση στην δηµόσια διοίκηση, τον µεγάλο ασθενή της ελληνικής οικονοµίας που
αποτελεί και σοβαρό ανασταλτικό αναπτυξιακό παράγοντα.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, καθώς επίσης και μερικοί από τους
σηµαντικότερους επιχειρηµατίες της αγοράς, επενδυτές, διεθνείς φορείς και τραπεζίτες.
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Ο Δρ. Νικόλαος Καραµούζης εκπροσώπησε την Grant Thornton στο 21ο Ετήσιο
Συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη βρέθηκε ο Chairman της Grant Thornton στην Ελλάδα, Δρ. Νικόλαος Καραµούζης, ως
οµιλητής στο 21ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link.

Ο κ. Καραµούζης τοποθετήθηκε στο θέµα των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα, τις προοπτικές των
εγχώριων επενδυτών και τις δυνατότητες των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Αναφερόµενος στα ισχυρά σηµεία της ελληνικής οικονοµίας, τα οποία µπορούν να βοηθήσουν στην
προσέλκυση νέων επενδύσεων, ο κ. Καραµούζης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σήµερα, η Ελλάδα έχει τη
δυνατότητα να αποτελέσει µια ιδιαίτερα ελκυστική αγορά για ιδιωτικές και ξένες επενδύσεις, µέσα από
την εφαρµογή ουσιαστικών µεταρρυθµίσεων».  Στον αντίποδα, σχολιάζοντας τις αδυναµίες της ελληνικής
οικονοµίας ο κ. Καραµούζης δήλωσε: «Η πρακτική της κεντρικώς σχεδιασµένης οικονοµίας που κυριάρχησε
τις προηγούµενες δεκαετίες, σε συνδυασµό µε την πολυσχιδή χρηµατοπιστωτική κρίση, δηµιούργησαν µια
σειρά προκλήσεων και προβληµάτων, τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται µέχρι σήµερα».
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ΔΕΗ: Τη Δευτέρα τα αποκαλυπτήρια για το νέο business plan

Αντίστροφα µετρά για την ΔΕΗ η ανακοίνωση του στρατηγικού της σχεδιασµού πάνω στον οποίο θα
χαραχθεί η πορεία της επόµενης µέρας που θα θέσει ισχυρά θεµέλια ώστε η επιχείρηση να γυρίσει
οριστικά σελίδα και να βγει από το βαθύ τούνελ των ζηµιών.
Την προσεχή Παρασκευή αναµένεται να εγκριθεί από το διοικητικό συµβούλιο της ΔΕΗ το business plan της
επιχείρησης που κατήρτισε η McKinsey, το οποίο αναµένεται να αποκαλυφθεί επισήµως από τον πρόεδρο
και διευθύνοντα σύµβουλο κ. Γιώργο Στάσση, την επόµενη Δευτέρα. Θα ακολουθήσει έκτακτη γενική
συνέλευση των µετόχων προκειµένου να εγκρίνει τις µεγάλες αλλαγές στον τοµέα των προσλήψεων και
της στελέχωσης της εταιρείας που έφερε πρόσφατα ο νόµος που ψηφίστηκε από την βουλή.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε πρώτη φάση ο επικεφαλής της ΔΕΗ έχει επιλέξει να  παρουσιάσει
τις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας καθώς το σχέδιο θα αναλυθεί µε κάθε λεπτοµέρεια
στους αναλυτές περί τα τέλη Ιανουαρίου. Για την περίοδο αυτή προγραµµατίζεται ένα «investor day», το
οποίο θα αποτελέσει ένα πρώτο βήµα  προετοιµασίας για  την προσέλκυση ξένων επενδυτών αλλά
και για  τη µεγάλη έξοδο στις αγορές που προετοιµάζεται για αργότερα µε την έκδοση οµολογιακού
δανείου.
Στόχος της νέας διοίκησης είναι να πείσει τους επενδυτές για τις µεγάλες αλλαγές στην λειτουργία της
εταιρείας αλλά και να άρει τις αβεβαιότητες που κρατούσαν µακριά από την Επιχείρηση και την µετοχή
της τα µεγάλα θεσµικά χαρτοφυλάκια, αποκτώντας όλα εκείνα τα εργαλεία που θα την βοηθήσουν να
αναπτυχθεί µε ένα υγιή τρόπο και να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις τους ιδιώτες προµηθευτές.
Χθες µιλώντας στο συνέδριο της Capital Link στην Ν. Υόρκη ο κ. Στάσσης επισήµανε ότι η ΔΕΗ έχει
επεξεργαστεί ένα σχέδιο, το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και το οποίο έχει τέσσερις βασικούς
άξονες:
– την απολιγνιτοποίηση της εταιρείας, η οποία θα κινηθεί στις κυβερνητικές εξαγγελίες για οριστική
απεξάρτηση από το λιγνίτη έως το 2028 αλλά θα περιλαµβάνει αναλυτικό και πλήρες χρονοδιάγραµµα
απόσυρσης των 14 µονάδων της ΔΕΗ.
– την µετεξέλιξή της Επιχείρησης από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ, σχέδιο το οποίο η ΔΕΗ θα υπηρετήσει µέσα από την ανάπτυξη νέων πρότζεκτ αλλά
και µε στρατηγικές συµµαχίες µε έλληνες και διεθνείς παίκτες.
– την ψηφιοποίηση του δικτύου διανοµής, το οποίο θα υλοποιηθεί µε την πώληση (εκτός απροόπτου
πλειοψηφικού πακέτου µετοχών) του ΔΕΔΔΗΕ µε στόχο την άντληση σηµαντικών εσόδων για την ΔΕΗ.
– την αντεπίθεση της εταιρείας στην αγορά  ενέργειας  µε νέα  εµπορική πολιτική που θα έχει
ως βάση της τον πελάτη και θα δίνει επιλογές µε βάση την κατανάλωση στα πρότυπα των προγραµµάτων
της κινητής τηλεφωνίας.
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Οδεύει στη Βουλή το σχέδιο «Ηρακλής»

Στο νοµοσχέδιο αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Οικονοµικών, κ. Γιώργος Ζαββός από το βήµα του «Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη, το οποίο, κατά τον ίδιο «αποτελεί µια καινοτόµο και συστηµική
λύση που µέσω της χρήσης κρατικών εγγυήσεων, θα βοηθήσει τις ελληνικές τράπεζες, να µειώσουν το
“βουνό” των κόκκινων δανείων κατά 40%, να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους βάση και να βελτιώσουν την
κερδοφορία τους».

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του δείπνου που παρετέθη στο συνέδριο Capital Link 21 στην Νέα Υόρκη ο
οµιλητής Υπουργός Εµπορίου κ. Γουίλµπουρ Ρος µίλησε µε εξαιρετικά ευνοϊκά σχόλια για όλο το εύρος των
πρόσφατων κυβερνητικών µεταρρυθµίσεων και των επιπτώσεων που θα έχουν για την προσέλκυση των
επενδυτών στην Ελλάδα. Αναφερόµενος στις πρόσφατες τραπεζικές µεταρρυθµίσεις είπε ότι «σήµερα, που
η ελληνική κυβέρνηση θα καταθέσει στη Βουλή για ψήφιση τον νόµο για την µείωση των κόκκινων
δανείων, θα είναι µια µεγάλη µέρα για την Ελλάδα, ο νόµος θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Στο περιθώριο του συνεδρίου το κλίµα ήταν ευνοϊκό για το σχέδιο «Ηρακλής», το οποίο αποτελεί «ανάσα»
και σηµατοδοτεί µια νέα περίοδο για το τραπεζικό σύστηµα. 

Υπενθυµίζεται ότι ο σχέδιο «Ηρακλής» αναµένεται να αναλάβει «κόκκινα» δάνεια που θα φτάσουν τα 31,5
δισ. ευρώ. Αυτό είναι το συνολικό ποσό των τιτλοποιήσεων που προτίθενται να µεταφέρουν στον
«Ηρακλή» οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες και που αναλύεται σε µη εξυπηρετούµενα δάνεια 12 δισ. ευρώ
από την Alpha Bank, 7,5 δισ. ευρώ από τη Eurobank, 6 δισ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς και άλλα 6 δισ.
ευρώ από την Εθνική Τράπεζα.

Το υπουργείο Οικονοµικών ετοίµασε το αρχικό σχέδιο νόµου και το έστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις
13 Σεπτεµβρίου, έλαβε το «πράσινο φως» από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού (DGComp) στις 10
Οκτωβρίου και είχε έτοιµο τον τελικό νόµο στις 10 Νοεµβρίου.
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Καραµούζης: Ελκυστική επενδυτικά η Ελλάδα

Related Articles

Στη Νέα Υόρκη βρέθηκε ο Chairman της Grant Thornton στην Ελλάδα, Δρ. Νικόλαος Καραµούζης, ως
οµιλητής στο 21ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link. Ο κ. Καραµούζης τοποθετήθηκε στο θέµα των επενδυτικών
ευκαιριών στην Ελλάδα, τις προοπτικές των εγχώριων επενδυτών και τις δυνατότητες των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων.
Αναφερόµενος στα ισχυρά σηµεία της ελληνικής οικονοµίας, τα οποία µπορούν να βοηθήσουν στην
προσέλκυση νέων επενδύσεων, ο κ. Καραµούζης ανέφερε χαρακτηριστικά: 
«Σήµερα, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει µια ιδιαίτερα ελκυστική αγορά για ιδιωτικές και
ξένες επενδύσεις, µέσα από την εφαρµογή ουσιαστικών µεταρρυθµίσεων».  
Στον αντίποδα, σχολιάζοντας τις αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας ο κ. Καραµούζης δήλωσε: «Η
πρακτική της κεντρικώς σχεδιασµένης οικονοµίας που κυριάρχησε τις προηγούµενες δεκαετίες, σε
συνδυασµό µε την πολυσχιδή χρηµατοπιστωτική κρίση, δηµιούργησαν µια σειρά προκλήσεων και
προβληµάτων, τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται µέχρι σήµερα».
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ΔΕΗ: Τη Δευτέρα τα αποκαλυπτήρια για το νέο business plan

Αντίστροφα µετρά για την ΔΕΗ η ανακοίνωση του στρατηγικού της σχεδιασµού πάνω στον οποίο θα
χαραχθεί η πορεία της επόµενης µέρας που θα θέσει ισχυρά θεµέλια ώστε η επιχείρηση να γυρίσει
οριστικά σελίδα και να βγει από το βαθύ τούνελ των ζηµιών.

Την προσεχή Παρασκευή αναµένεται να εγκριθεί από το διοικητικό συµβούλιο της ΔΕΗ το business plan της
επιχείρησης που κατήρτισε η McKinsey, το οποίο αναµένεται να αποκαλυφθεί επισήµως από τον πρόεδρο
και διευθύνοντα σύµβουλο κ. Γιώργο Στάσση, την επόµενη Δευτέρα. Θα ακολουθήσει έκτακτη γενική
συνέλευση των µετόχων προκειµένου να εγκρίνει τις µεγάλες αλλαγές στον τοµέα των προσλήψεων και
της στελέχωσης της εταιρείας που έφερε πρόσφατα ο νόµος που ψηφίστηκε από την βουλή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε πρώτη φάση ο επικεφαλής της ΔΕΗ έχει επιλέξει να  παρουσιάσει
τις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας καθώς το σχέδιο θα αναλυθεί µε κάθε λεπτοµέρεια
στους αναλυτές περί τα τέλη Ιανουαρίου. Για την περίοδο αυτή προγραµµατίζεται ένα «investor day», το
οποίο θα αποτελέσει ένα πρώτο βήµα  προετοιµασίας για  την προσέλκυση ξένων επενδυτών αλλά
και για  τη µεγάλη έξοδο στις αγορές που προετοιµάζεται για αργότερα µε την έκδοση οµολογιακού
δανείου.

Στόχος της νέας διοίκησης είναι να πείσει τους επενδυτές για τις µεγάλες αλλαγές στην λειτουργία της
εταιρείας αλλά και να άρει τις αβεβαιότητες που κρατούσαν µακριά από την Επιχείρηση και την µετοχή
της τα µεγάλα θεσµικά χαρτοφυλάκια, αποκτώντας όλα εκείνα τα εργαλεία που θα την βοηθήσουν να
αναπτυχθεί µε ένα υγιή τρόπο και να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις τους ιδιώτες προµηθευτές.

Χθες µιλώντας στο συνέδριο της Capital Link στην Ν. Υόρκη ο κ. Στάσσης επισήµανε ότι η ΔΕΗ έχει
επεξεργαστεί ένα σχέδιο, το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και το οποίο έχει τέσσερις βασικούς
άξονες:

– την απολιγνιτοποίηση της εταιρείας, η οποία θα κινηθεί στις κυβερνητικές εξαγγελίες για οριστική
απεξάρτηση από το λιγνίτη έως το 2028 αλλά θα περιλαµβάνει αναλυτικό και πλήρες χρονοδιάγραµµα
απόσυρσης των 14 µονάδων της ΔΕΗ.

– την µετεξέλιξή της Επιχείρησης από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ, σχέδιο το οποίο η ΔΕΗ θα υπηρετήσει µέσα από την ανάπτυξη νέων πρότζεκτ αλλά
και µε στρατηγικές συµµαχίες µε έλληνες και διεθνείς παίκτες.

– την ψηφιοποίηση του δικτύου διανοµής, το οποίο θα υλοποιηθεί µε την πώληση (εκτός απροόπτου
πλειοψηφικού πακέτου µετοχών) του ΔΕΔΔΗΕ µε στόχο την άντληση σηµαντικών εσόδων για την ΔΕΗ.

– την αντεπίθεση της εταιρείας στην αγορά  ενέργειας  µε νέα  εµπορική πολιτική που θα έχει
ως βάση της τον πελάτη και θα δίνει επιλογές µε βάση την κατανάλωση στα πρότυπα των προγραµµάτων
της κινητής τηλεφωνίας.

Οι απόψεις του ιστολογίου δεν συµπίπτουν απαραίτητα µε το περιεχόµενο του άρθρου.
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Άδωνις: «Θα ιδιωτικοποιήσουµε τα πάντα...η όρεξη µας είναι τεράστια»

«Εµείς ιδιωτικοποιούµε, εσείς επενδύετε, οι πολλοί κλαίνε», το σύνθηµα του Άδωνι Γεωργιάδη προς τους
αµερικανούς επιχειρηµατίες

Δεν «κρατιέται» ο Άδωνις και η κυβέρνηση της ΝΔ στο ξεπούληµα και στην εφαρµογή του πιο σκληρού
νεοφιλελεύθερου µοντέλου «ανάπτυξης».

Η µόνη ερώτηση που έχουµε από τους ψηφοφόρους µας είναι γιατί δεν το κάνουµε πιο γρήγορα, γιατί
αργήσαµε τόσο πολύ, γιατί δεν πουλάµε πιο πολλά , γιατί δεν ιδιωτικοποιούµε τα  πάντα…Και
πρέπει να σας καθησυχάσω ότι η όρεξή µας είναι τόσο τεράστια , κάθε µήνας που περνάει γίνεται
µεγαλύτερη». Αυτά δήλωσε µεταξύ άλλων ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως κεντρικός οµιλητής
στο 21ο ετήσιο φόρουµ της Capital Link µε θέµα  «Επενδύστε στην Ελλάδα», στη Νέα  Υόρκη,
συµπυκνώνοντας σε λίγες λέξεις το προσωπικό του όραµα και την κυβερνητική πολιτική που ορίζουν µε τον
πιο ακραίο φιλελεύθερο τρόπο την έννοια της ανάπτυξης.

Εµείς ιδιωτικοποιούµε, εσείς επενδύετε, είναι η κεντρική ιδέα του Αδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος κάνοντας
λόγο για την αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα, τόνισε πως τώρα  είναι η κατάλληλη στιγµή για
να  επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα  και κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να
αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας
επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα  είναι η ώρα  να
επενδύσουν στην Ελλάδα . Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν
µέσω της χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί
που δεν έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που
παρουσιάζονται στην χώρα µας», σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως υποστήριξε ο υπουργός Ανάπτυξης «το  πρώην µαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η
περισσότερο πληγείσα  από την κρίση χώρα  η οποία  έχει χάσει το 25% της παραγωγικότητάς
της κατά την τελευταία δεκαετία, µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο hot-spot για τους επενδυτές και µία
από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες παγκοσµίως».

21st annual capital link Invest in Greece Forum

Gepostet von Άδωνις Γεωργιάδης - Adonis Georgiadis am Montag, 9. Dezember 2019

* Πηγή: tvxs.gr
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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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Δρ. Νικόλαος Καραµούζης: Eκπροσώπησε την Grant Thornton στο Ετήσιο
Συνέδριο Capital Link

Στη Νέα Υόρκη βρέθηκε ο Chairman της Grant Thornton στην Ελλάδα, Δρ. Νικόλαος Καραµούζης, ως
οµιλητής στο 21ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link.

Στη Νέα Υόρκη βρέθηκε ο Chairman της Grant Thornton στην Ελλάδα, Δρ. Νικόλαος Καραµούζης, ως
οµιλητής στο 21ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link.

Ο κ. Καραµούζης τοποθετήθηκε στο θέµα των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα, τις προοπτικές των
εγχώριων επενδυτών και τις δυνατότητες των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Αναφερόµενος στα ισχυρά σηµεία της ελληνικής οικονοµίας, τα οποία µπορούν να βοηθήσουν στην
προσέλκυση νέων επενδύσεων, ο κ. Καραµούζης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σήµερα, η Ελλάδα έχει τη
δυνατότητα να αποτελέσει µια ιδιαίτερα ελκυστική αγορά για ιδιωτικές και ξένες επενδύσεις, µέσα από
την εφαρµογή ουσιαστικών µεταρρυθµίσεων». Στον αντίποδα, σχολιάζοντας τις αδυναµίες της ελληνικής
οικονοµίας ο κ. Καραµούζης δήλωσε: «Η πρακτική της κεντρικώς σχεδιασµένης οικονοµίας που κυριάρχησε
τις προηγούµενες δεκαετίες, σε συνδυασµό µε την πολυσχιδή χρηµατοπιστωτική κρίση, δηµιούργησαν µια
σειρά προκλήσεων και προβληµάτων, τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται µέχρι σήµερα».

Στη συνέχεια ο κ. Καραµούζης αναφέρθηκε σε πέντε βασικά βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα
για να ανακάµψει η οικονοµία, να ενδυναµωθεί η βιωσιµότητά και να δηµιουργηθεί ένα φιλο-επενδυτικό
πλαίσιο. Το πρώτο σχετίζεται µε την εµβάθυνση και ενίσχυση των µεταρρυθµίσεων. Το δεύτερο έχει να
κάνει µε την εξυγίανση των προβληµάτων του τραπεζικού τοµέα. Το τρίτο αφορά την εφαρµογή µιας
ρηξικέλευθης και φιλικής προς την ανάπτυξη δηµοσιονοµικής πολιτικής. Το τέταρτο βήµα σχετίζεται µε το
άνοιγµα του ανταγωνισµού στην αγορά ενέργειας. Ενώ τέλος, το πέµπτο βήµα αφορά τον εκσυγχρονισµό
της δηµόσιας διοίκησης.

Παράλληλα, οι τοµείς που κατά τον κ. Καραµούζη παρουσιάζουν σήµερα το µεγαλύτερο επενδυτικό
ενδιαφέρον είναι: τα µη εξυπηρετούµενες ανοίγµατα (NPE), ο κλάδος των ξενοδοχείων και των υπηρεσιών
φιλοξενίας, της υγείας, των ακινήτων, της ασφάλισης, των έργων υποδοµής, της ενέργειας, των
κατασκευών, της εστίασης, των φαρµακευτικών προϊόντων και της εξόρυξης.

Κλείνοντας, ο κ. Καραµούζης υπογράµµισε ότι: «Η µεγαλύτερη µεταρρύθµιση που πρέπει να γίνει αυτή τη
στιγµή στην Ελλάδα, έτσι ώστε να µεταστραφεί το κλίµα των οικονοµικών και επιχειρηµατικών ευκαίρων,
αφορά έξι κρίσιµους πυλώνες της δηµόσιας διοίκησης». Σύµφωνα µε τον ίδιο, οι έξι αυτοί βασικοί πυλώνες
είναι:

1. Η εδραίωση της εµπιστοσύνης των αγορών µέσω εµβάθυνσης και διερεύνησης των φιλικών προς την
ανάπτυξη µεταρρυθµίσεων συµπεριλαµβανοµένης και της σταθερότητα των θεσµών.

2. Η αλλαγή του βήµατος της δηµοσιονοµικής πολιτικής µε σηµαντική µείωση των φόρων,
επαναδιαπραγµάτευση για δέσµευση για πρωτογενή πλεονάσµατα εξορθολογισµός των δηµοσίων
δαπανών και των ΔΕΚΟ, σηµαντικό περιορισµό της φοροδιαφυγής, επιτάχυνση των
ιδιωτικοποιήσεων και των δηµοσίων επενδύσεων και αξιοποίηση της µεγάλης δηµόσιας περιουσίας.

3. Η επιστροφή του τραπεζικού συστήµατος στην κανονικότητα µε δραστική µείωση των NPE’S και
βαθµιαία µείωση του κόστους, χρηµατοδοτήσεων και απρόσκοπτη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.

4. Εξυγίανσή της αγοράς ενέργειας µε ιδιωτικοποίηση βασικών κρατικών φορέων, µείωση του κόστους
ενέργειας που παραµένει από τα υψηλότερα στην ευρωζώνη και σηµαντική αύξηση της χρήσης
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας .

5. Διαµόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, φιλικού για εγχώριες και ξένες επενδύσεις και
ενθάρρυνσης της επιχειρηµατικότητας.

6. Μεγάλη µεταρρύθµιση στην δηµόσια διοίκηση, τον µεγάλο ασθενή της ελληνικής οικονοµίας που
αποτελεί και σοβαρό ανασταλτικό αναπτυξιακό παράγοντα.

Στο Συνέδριο συµµετείχαν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, καθώς επίσης και µερικοί από τους
σηµαντικότερους επιχειρηµατίες της αγοράς, επενδυτές, διεθνείς φορείς και τραπεζίτες.
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Χάρης Θεοχάρης στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum: Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης.

Ο Υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν
στο Capital Link Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές
ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα.
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«Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως «το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι µόνο
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η
οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε
επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον». «Και αυτό για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο», συµπλήρωσε ο Υπουργός Τουρισµού.

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω».

Ο υπουργός Τουρισµού  αναφέρθηκε στα 14 έργα  που βρίσκονται σε εξέλιξη  στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα  και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. 12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track ενώ η  Εταιρεία
Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά
ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο
και από την φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση,
7 Μαρίνες, 31 εµβληµατικά ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων
και  τις ιαµατικές πηγές Καϊάφα.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο Υπουργός Τουρισµού σηµείωσε: «Για το 2020
σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της ποιοτικής
υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα νέων
αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών
µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό τουρισµό και
τουρισµό ευεξίας».
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Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ
Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «21st Annual
Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου, αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας, δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.
Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι «Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:
– τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
– την ψηφιοποίηση των δικτύων και
– την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη».
Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές –
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού), αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ν. Καραµούζης: Ενίσχυση των µεταρρυθµίσεων για προσέλκυση περισσότερων
επενδύσεων

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα, στις προοπτικές των εγχώριων επενδυτών και στις
δυνατότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εστίασε ο πρόεδρος της Grant Thornton στην Ελλάδα, Δρ
Νικόλαος Καραµούζης κατά την τοποθέτησή του στο 21ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Αναφερόμενος στα ισχυρά σημεία της ελληνικής οικονομίας, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην
προσέλκυση νέων επενδύσεων, ο κ. Καραμούζης ανέφερε χαρακτηριστικά: "Σήμερα, η Ελλάδα έχει τη
δυνατότητα να αποτελέσει μια ιδιαίτερα ελκυστική αγορά για ιδιωτικές και ξένες επενδύσεις, μέσα από
την εφαρµογή ουσιαστικών µεταρρυθµίσεων".  

Στον αντίποδα, σχολιάζοντας τις αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας ο κ. Καραμούζης δήλωσε: "Η
πρακτική της κεντρικώς σχεδιασμένης οικονομίας που κυριάρχησε τις προηγούμενες δεκαετίες, σε
συνδυασμό με την πολυσχιδή χρηματοπιστωτική κρίση, δημιούργησαν μια σειρά προκλήσεων και
προβληµάτων, τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται µέχρι σήµερα".

Στη συνέχεια ο κ. Καραμούζης αναφέρθηκε σε πέντε βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα
για να ανακάμψει η οικονομία, να ενδυναμωθεί η βιωσιμότητά και να δημιουργηθεί ένα φιλο-επενδυτικό
πλαίσιο. Το πρώτο σχετίζεται με την εμβάθυνση και ενίσχυση των μεταρρυθμίσεων. Το δεύτερο έχει να
κάνει με την εξυγίανση των προβλημάτων του τραπεζικού τομέα. Το τρίτο αφορά την εφαρμογή μιας
ρηξικέλευθης και φιλικής προς την ανάπτυξη δημοσιονομικής πολιτικής. Το τέταρτο βήμα σχετίζεται με το
άνοιγμα του ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας. Ενώ τέλος, το πέμπτο βήμα αφορά τον εκσυγχρονισμό
της δηµόσιας διοίκησης.

Παράλληλα, οι τομείς που κατά τον κ. Καραμούζη παρουσιάζουν σήμερα το μεγαλύτερο επενδυτικό
ενδιαφέρον είναι: τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPE), ο κλάδος των ξενοδοχείων και των υπηρεσιών
φιλοξενίας, της υγείας, των ακινήτων, της ασφάλισης, των έργων υποδομής, της ενέργειας, των
κατασκευών, της εστίασης, των φαρµακευτικών προϊόντων και της εξόρυξης.

Κλείνοντας, ο κ. Καραμούζης υπογράμμισε ότι: "Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει αυτή τη
στιγμή στην Ελλάδα, έτσι ώστε να μεταστραφεί το κλίμα των οικονομικών και επιχειρηματικών ευκαιριών,
αφορά έξι κρίσιμους πυλώνες της δημόσιας διοίκησης". Σύμφωνα με τον ίδιο, οι έξι αυτοί βασικοί πυλώνες
είναι:

1. Η εδραίωση της εμπιστοσύνης των αγορών μέσω εμβάθυνσης και διερεύνησης των φιλικών προς την
ανάπτυξη µεταρρυθµίσεων συµπεριλαµβανοµένης και της σταθερότητα των θεσµών.

2. Η αλλαγή του βήματος της δημοσιονομικής πολιτικής με σημαντική μείωση των φόρων,
επαναδιαπραγμάτευση για δέσμευση για πρωτογενή πλεονάσματα εξορθολογισμός των δημοσίων δαπανών
και των ΔΕΚΟ, σημαντικό περιορισμό της φοροδιαφυγής, επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και των
δηµοσίων επενδύσεων και αξιοποίηση της µεγάλης δηµόσιας περιουσίας.

3. Η επιστροφή του τραπεζικού συστήματος στην κανονικότητα με δραστική μείωση των NPE’S και
βαθµιαία µείωση του κόστους, χρηµατοδοτήσεων και απρόσκοπτη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.

4. Εξυγίανση της αγοράς ενέργειας με ιδιωτικοποίηση βασικών κρατικών φορέων, μείωση του κόστους
ενέργειας που παραμένει από τα υψηλότερα στην ευρωζώνη και σημαντική αύξηση της χρήσης
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας .

5. Διαμόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, φιλικού για εγχώριες και ξένες επενδύσεις και ενθάρρυνσης
της επιχειρηµατικότητας.

6. Μεγάλη μεταρρύθμιση στην δημόσια διοίκηση, τον μεγάλο ασθενή της ελληνικής οικονομίας που
αποτελεί και σοβαρό ανασταλτικό αναπτυξιακό παράγοντα.   

Στο Συνέδριο συμμετείχαν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, καθώς επίσης και μερικοί από τους
σηµαντικότερους επιχειρηµατίες της αγοράς, επενδυτές, διεθνείς φορείς και τραπεζίτες.

CAPITAL LINK
GRANT THORNTON
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ
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Ν. Καραµούζης: πέντε βασικά βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα
για να ανακάµψει η οικονοµία

Ο Δρ. Νικόλαος Καραµούζης εκπροσώπησε την Grant Thornton στο 21ο Ετήσιο Συνέδριο Capital
Link στη Νέα Υόρκη

 
Στη Νέα Υόρκη βρέθηκε ο Chairman της Grant Thornton στην Ελλάδα, Δρ. Νικόλαος Καραµούζης,   ως
οµιλητής στο 21ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link. Ο κ. Καραµούζης τοποθετήθηκε στο θέµα των επενδυτικών
ευκαιριών στην Ελλάδα, τις προοπτικές των εγχώριων επενδυτών και τις δυνατότητες των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων.

Αναφερόµενος στα ισχυρά σηµεία της ελληνικής οικονοµίας, τα οποία µπορούν να βοηθήσουν στην
προσέλκυση νέων επενδύσεων, ο κ. Καραµούζης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σήµερα, η Ελλάδα έχει τη
δυνατότητα να αποτελέσει µια ιδιαίτερα ελκυστική αγορά για ιδιωτικές και ξένες επενδύσεις, µέσα από
την εφαρµογή ουσιαστικών µεταρρυθµίσεων».  Στον αντίποδα, σχολιάζοντας τις αδυναµίες της ελληνικής
οικονοµίας ο κ. Καραµούζης δήλωσε: «Η πρακτική της κεντρικώς σχεδιασµένης οικονοµίας που κυριάρχησε
τις προηγούµενες δεκαετίες, σε συνδυασµό µε την πολυσχιδή χρηµατοπιστωτική κρίση, δηµιούργησαν µια
σειρά προκλήσεων και προβληµάτων, τα οποία εξακολουθούν να  υφίστανται µέχρι σήµερα».

Στη συνέχεια ο κ. Καραµούζης αναφέρθηκε σε πέντε βασικά βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα
για να ανακάµψει η οικονοµία, να ενδυναµωθεί η βιωσιµότητά και να δηµιουργηθεί ένα φιλο-επενδυτικό
πλαίσιο. Το πρώτο σχετίζεται µε την εµβάθυνση και ενίσχυση των µεταρρυθµίσεων. Το δεύτερο έχει να
κάνει µε την εξυγίανση των προβληµάτων του τραπεζικού τοµέα. Το τρίτο αφορά την εφαρµογή µιας
ρηξικέλευθης και φιλικής προς την ανάπτυξη δηµοσιονοµικής πολιτικής. Το τέταρτο βήµα σχετίζεται µε το
άνοιγµα του ανταγωνισµού στην αγορά ενέργειας. Ενώ τέλος, το πέµπτο βήµα αφορά τον εκσυγχρονισµό
της δηµόσιας διοίκησης.

Παράλληλα, οι τοµείς που κατά τον κ. Καραµούζη παρουσιάζουν σήµερα το µεγαλύτερο επενδυτικό
ενδιαφέρον είναι: τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα (NPE), ο κλάδος των ξενοδοχείων και των υπηρεσιών
φιλοξενίας, της υγείας, των ακινήτων, της ασφάλισης, των έργων υποδοµής, της ενέργειας, των
κατασκευών, της εστίασης, των φαρµακευτικών προϊόντων και της εξόρυξης.

Κλείνοντας, ο κ. Καραµούζης υπογράµµισε ότι: «Η µεγαλύτερη µεταρρύθµιση που πρέπει να γίνει αυτή τη
στιγµή στην Ελλάδα, έτσι ώστε να µεταστραφεί το κλίµα των οικονοµικών και επιχειρηµατικών ευκαίρων,
αφορά έξι κρίσιµους πυλώνες της δηµόσιας διοίκησης». Σύµφωνα µε τον ίδιο, οι έξι αυτοί βασικοί πυλώνες
είναι:

1. Η εδραίωση της εµπιστοσύνης των αγορών µέσω εµβάθυνσης και διερεύνησης των φιλικών προς την
ανάπτυξη µεταρρυθµίσεων συµπεριλαµβανοµένης και της σταθερότητα των θεσµών.

2. Η αλλαγή του βήµατος της δηµοσιονοµικής πολιτικής µε σηµαντική µείωση των φόρων,
επαναδιαπραγµάτευση για δέσµευση για πρωτογενή πλεονάσµατα εξορθολογισµός των δηµοσίων
δαπανών και των ΔΕΚΟ, σηµαντικό περιορισµό της φοροδιαφυγής, επιτάχυνση των
ιδιωτικοποιήσεων και των δηµοσίων επενδύσεων και αξιοποίηση της µεγάλης δηµόσιας περιουσίας.

3. Η επιστροφή του τραπεζικού συστήµατος στην κανονικότητα µε δραστική µείωση των NPE’S και
βαθµιαία µείωση του κόστους, χρηµατοδοτήσεων και απρόσκοπτη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.

4. Εξυγίανσή της αγοράς ενέργειας µε ιδιωτικοποίηση βασικών κρατικών φορέων, µείωση του κόστους
ενέργειας που παραµένει από τα υψηλότερα στην ευρωζώνη και σηµαντική αύξηση της χρήσης
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας .

5. Διαµόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, φιλικού για εγχώριες και ξένες επενδύσεις και
ενθάρρυνσης της επιχειρηµατικότητας.

6. Μεγάλη µεταρρύθµιση στην δηµόσια διοίκηση, τον µεγάλο ασθενή της ελληνικής οικονοµίας που
αποτελεί και σοβαρό ανασταλτικό αναπτυξιακό παράγοντα.

Στο Συνέδριο συµµετείχαν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, καθώς επίσης και µερικοί από τους
σηµαντικότερους επιχειρηµατίες της αγοράς, επενδυτές, διεθνείς φορείς και τραπεζίτες.
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N. Καραµούζης: Η Ελλάδα προσφέρει σήµερα επενδυτικές ευκαιρίες – Οι
ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις που πρέπει να γίνουν

ADMAN

Στη Νέα Υόρκη βρέθηκε ο Chairman της Grant Thornton στην Ελλάδα, Δρ. Νικόλαος Καραµούζης,   ως
οµιλητής στο 21ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link. Ο κ. Καραµούζης τοποθετήθηκε στο θέµα των επενδυτικών
ευκαιριών στην Ελλάδα, τις προοπτικές των εγχώριων επενδυτών και τις δυνατότητες των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων.

Αναφερόµενος στα ισχυρά σηµεία της ελληνικής οικονοµίας, τα οποία µπορούν να βοηθήσουν στην
προσέλκυση νέων επενδύσεων, ο κ. Καραµούζης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σήµερα, η Ελλάδα έχει τη
δυνατότητα να αποτελέσει µια ιδιαίτερα ελκυστική αγορά για ιδιωτικές και ξένες επενδύσεις, µέσα από
την εφαρµογή ουσιαστικών µεταρρυθµίσεων».  Στον αντίποδα, σχολιάζοντας τις αδυναµίες της ελληνικής
οικονοµίας ο κ. Καραµούζης δήλωσε: «Η πρακτική της κεντρικώς σχεδιασµένης οικονοµίας που κυριάρχησε
τις προηγούµενες δεκαετίες, σε συνδυασµό µε την πολυσχιδή χρηµατοπιστωτική κρίση, δηµιούργησαν µια
σειρά προκλήσεων και προβληµάτων, τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται µέχρι σήµερα».

Στη συνέχεια ο κ. Καραµούζης αναφέρθηκε σε πέντε βασικά βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα
για να ανακάµψει η οικονοµία, να ενδυναµωθεί η βιωσιµότητά και να δηµιουργηθεί ένα φιλο-επενδυτικό
πλαίσιο. Το πρώτο σχετίζεται µε την εµβάθυνση και ενίσχυση των µεταρρυθµίσεων. Το δεύτερο έχει να
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κάνει µε την εξυγίανση των προβληµάτων του τραπεζικού τοµέα. Το τρίτο αφορά την εφαρµογή µιας
ρηξικέλευθης και φιλικής προς την ανάπτυξη δηµοσιονοµικής πολιτικής. Το τέταρτο βήµα σχετίζεται µε το
άνοιγµα του ανταγωνισµού στην αγορά ενέργειας. Ενώ τέλος, το πέµπτο βήµα αφορά τον εκσυγχρονισµό
της δηµόσιας διοίκησης.

Παράλληλα, οι τοµείς που κατά τον κ. Καραµούζη παρουσιάζουν σήµερα το µεγαλύτερο επενδυτικό
ενδιαφέρον είναι: τα µη εξυπηρετούµενες ανοίγµατα (NPE), ο κλάδος των ξενοδοχείων και των υπηρεσιών
φιλοξενίας, της υγείας, των ακινήτων, της ασφάλισης, των έργων υποδοµής, της ενέργειας, των
κατασκευών, της εστίασης, των φαρµακευτικών προϊόντων και της εξόρυξης.

Κλείνοντας, ο κ. Καραµούζης υπογράµµισε ότι: «Η µεγαλύτερη µεταρρύθµιση που πρέπει να γίνει αυτή τη
στιγµή στην Ελλάδα, έτσι ώστε να µεταστραφεί το κλίµα των οικονοµικών και επιχειρηµατικών ευκαίρων,
αφορά έξι κρίσιµους πυλώνες της δηµόσιας διοίκησης».
Σύµφωνα µε τον ίδιο, οι έξι αυτοί βασικοί πυλώνες είναι:

1. Η εδραίωση της εµπιστοσύνης των αγορών µέσω εµβάθυνσης και διερεύνησης των φιλικών προς την
ανάπτυξη µεταρρυθµίσεων συµπεριλαµβανοµένης και της σταθερότητα των θεσµών.

2. Η αλλαγή του βήµατος της δηµοσιονοµικής πολιτικής µε σηµαντική µείωση των φόρων,
επαναδιαπραγµάτευση για δέσµευση για πρωτογενή πλεονάσµατα εξορθολογισµός των δηµοσίων
δαπανών και των ΔΕΚΟ, σηµαντικό περιορισµό της φοροδιαφυγής, επιτάχυνση των
ιδιωτικοποιήσεων και των δηµοσίων επενδύσεων και αξιοποίηση της µεγάλης δηµόσιας περιουσίας.

3. Η επιστροφή του τραπεζικού συστήµατος στην κανονικότητα µε δραστική µείωση των NPE’S και
βαθµιαία µείωση του κόστους, χρηµατοδοτήσεων και απρόσκοπτη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.

4. Εξυγίανσή της αγοράς ενέργειας µε ιδιωτικοποίηση βασικών κρατικών φορέων, µείωση του κόστους
ενέργειας που παραµένει από τα υψηλότερα στην ευρωζώνη και σηµαντική αύξηση της χρήσης
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας .

5. Διαµόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, φιλικού για εγχώριες και ξένες επενδύσεις και
ενθάρρυνσης της επιχειρηµατικότητας.

6. Μεγάλη µεταρρύθµιση στην δηµόσια διοίκηση, τον µεγάλο ασθενή της ελληνικής οικονοµίας που
αποτελεί και σοβαρό ανασταλτικό αναπτυξιακό παράγοντα.

Στο Συνέδριο συµµετείχαν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, καθώς επίσης και µερικοί από τους
σηµαντικότερους επιχειρηµατίες της αγοράς, επενδυτές, διεθνείς φορείς και τραπεζίτες.
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Καραµούζης: Ελκυστική επενδυτικά η Ελλάδα - Παραµένουν οι προκλήσεις
στην οικονοµία

Ο Δρ. Νικόλαος Καραµούζης εκπροσώπησε την Grant Thornton στο 21ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link στη Νέα
Υόρκη 
Στη Νέα  Υόρκη βρέθηκε ο Chairman της Grant Thornton στην Ελλάδα , Δρ. Νικόλαος Καραµούζης,
ως οµιλητής στο 21ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link. Ο κ. Καραµούζης τοποθετήθηκε στο θέµα
των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα , τις προοπτικές των εγχώριων επενδυτών και τις
δυνατότητες των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αναφερόµενος στα ισχυρά σηµεία της ελληνικής οικονοµίας, τα οποία µπορούν να βοηθήσουν στην
προσέλκυση νέων επενδύσεων, ο κ. Καραµούζης ανέφερε χαρακτηριστικά: 
«Σήµερα, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει µια ιδιαίτερα ελκυστική αγορά για ιδιωτικές και
ξένες επενδύσεις, µέσα από την εφαρµογή ουσιαστικών µεταρρυθµίσεων».  
Στον αντίποδα, σχολιάζοντας τις αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας ο κ. Καραµούζης δήλωσε: «Η
πρακτική της κεντρικώς σχεδιασµένης οικονοµίας που κυριάρχησε τις προηγούµενες δεκαετίες, σε
συνδυασµό µε την πολυσχιδή χρηµατοπιστωτική κρίση, δηµιούργησαν µια σειρά προκλήσεων και
προβληµάτων, τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται µέχρι σήµερα».
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B2Green Η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, οι µνηστήρες και τα διακυβεύµατα
Η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ βρίσκεται προ των πυλών µε την πρώτη φάση του διεθνούς διαγωνισµού για
την ΔΕΠΑ Υποδοµών να έχει ήδη ξεκινήσει ενώ η αντίστοιχη διαδικασία για την ΔΕΠΑ Εµπορίας να
αναµένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2020. Μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου, οπότε λήγει και πρώτη φάση
του διαγωνισµού για την ΔΕΠΑ Υποδοµών θα έχει ήδη γίνει ένα πρώτο «σκανάρισµα» του επενδυτικού
ενδιαφέροντος για την οποία ήδη φέρονται να έχουν κάνει κάποιες κρούσεις µεγάλα διεθνή ονόµατα
µεταξύ των οποίων η γερµανική Ε.ΟΝ και η ιταλική Italgas.

Κατόπιν, οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές που θα πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής (προεπιλεγέντες) θα
κληθούν να συµµετάσχουν στη Β΄ Φάση, όπου θα αποκτήσουν πρόσβαση στο Virtual Data Room και κατόπιν
θα κληθούν να υποβάλουν δεσµευτικές προσφορές.

Όπως σηµείωσε ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest
in Greece της Capital Link στη Νέα Υόρκη, υπάρχει προσδοκία για σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον από την
Ελλάδα και το εξωτερικό για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, «µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ έσοδο που
καλείται να υλοποιήσει επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα
επενδυτικό πρόγραµµα που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει
ενεργειακές επιλογές στους καταναλωτές σε όλη τη χώρα», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Όσον αφορά στη ΔΕΠΑ Εµπορίας (το ΤΑΙΠΕΔ θα διαθέσει το 65% του συνόλου των µετοχών εκδόσεως της
ΔΕΠΑ Εµπορίας), εδώ και πάνω από έναν χρόνο σχεδόν όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου έχουν
εκδηλώσει (ή φέρονται να έχουν εκδηλώσει) ισχυρό ενδιαφέρον (ΕΛΠΕ, Κοπελούζος, Μυτιλιναίος). Αυτό
είναι αναµενόµενο δεδοµένου του ανοίγµατος της αγοράς και των προκλήσεων που παρουσιάζει η λιανική
και η χονδρική αγορά φυσικού αερίου.

Όπως είναι γνωστό, η ΔΕΠΑ µετά την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης µετονοµάζεται σε ΔΕΠΑ
Εµπορίας και διατηρεί είτε απευθείας είτε µέσω των θυγατρικών εταιρειών της τον κλάδο εµπορίας,
δηλαδή το σύνολο των δραστηριοτήτων της υφιστάµενης ΔΕΠΑ στις οποίες περιλαµβάνονται: η συµµετοχή
της ΔΕΠΑ στην ΕΠΑ Αττικής, η εισαγωγή φυσικού αερίου στη χώρα (είτε µέσω αγωγών είτε ΥΦΑ) µέσω
των µακροπρόθεσµων συµβάσεων προµήθειας της ΔΕΠΑ είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή, η προµήθεια
φυσικού αερίου µέσω ή εκτός Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή Δικτύων Διανοµής Φυσικού
Αερίου, η εισαγωγή, προµήθεια και εµπορία ηλεκτρικής ενέργειας, ο ανεφοδιασµός οχηµάτων µε
συµπιεσµένο φυσικό αέριο µέσω ιδιόκτητων πρατηρίων ή µέσω συνεργαζόµενων δικτύων πρατηρίων,
συµπεριλαµβανοµένων όλων των σχετικών συµβάσεων, και τη χρήση του εµπορικού σήµατος «FISIKON», η
προµήθεια τελικών πελατών, µη συνδεδεµένων σε Δίκτυο Διανοµής Φυσικού Αερίου ή στο Εθνικό Σύστηµα
Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) ή σε Ανεξάρτητο Σύστηµα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), µε συµπιεσµένο φυσικό αέριο ή
ΥΦΑ, µεταξύ άλλων και για χρήση του φυσικού αερίου ως καυσίµου σε κινητήρες µέσων θαλάσσιας και
χερσαίας µεταφοράς, η προµήθεια αποµακρυσµένων Δικτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου και οποιαδήποτε
άλλη δραστηριότητα σχετίζεται µε την ανάπτυξη, την επέκταση και τη λειτουργία της δραστηριότητας
προµήθειας φυσικού αερίου, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε
διεθνή έργα, όπως δεσµεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας– Βουλγαρίας (IGB) ή στο
πλωτό τερµατικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

Σύµφωνα µε πληροφορίες του insider.gr, ισχυρό ενδιαφέρον έχει καταγραφεί από την πλευρά των ΕΛΠΕ τα
οποία είτε θα επιχειρήσουν να αγοράσουν ολόκληρο το ποσοστό είτε θα πουλήσουν το 35% που διαθέτουν
ήδη σε περίπτωση που το υπόλοιπο ποσοστό περάσει σε τρίτα χέρια µε επικρατέστερο «µνηστήρα» για το
υπόλοιπο ποσοστό τον όµιλο Κοπελούζου.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι όσον αφορά στην ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων, στην οποία υπάγονται τα διεθνή projects
όπως δεσµεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό
τερµατικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη, αυτή θα µείνει εκτός ιδιωτικοποίησης.
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Χάρης Θεοχάρης: Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα
 Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά  και στις προοπτικές
του ελληνικού τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link
Forum, απευθυνόµενος σε εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο Υπουργός Τουρισµού, κ.
Χάρης Θεοχάρης.

Ο Υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link
Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που
υπάρχουν στην Ελλάδα.
«Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως «το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι µόνο
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η
οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε
επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον». «Και αυτό για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο», συµπλήρωσε ο Υπουργός Τουρισµού.

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω».

Ο υπουργός Τουρισµού  αναφέρθηκε στα 14 έργα  που βρίσκονται σε εξέλιξη  στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα  και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. 12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track,  ενώ η  Εταιρεία
Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά
ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο
και από τη φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση,
7 Μαρίνες, 31 εµβληµατικά ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων
και  τις ιαµατικές πηγές Καϊάφα.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο Υπουργός Τουρισµού σηµείωσε: «Για το 2020
σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της ποιοτικής
υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα νέων
αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών
µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό τουρισµό και
τουρισµό ευεξίας».
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Αδ. Γεωργιάδης σε Αµερικανούς: Είµαστε πρόθυµοι να ιδιωτικοποιήσουµε τα
πάντα

«Η µόνη ερώτηση που έχουµε από τους ψηφοφόρους µας είναι γιατί δεν το κάνουµε πιο γρήγορα, γιατί
αργήσαµε τόσο πολύ, γιατί δεν πουλάµε πιο πολλά, γιατί δεν ιδιωτικοποιούµε τα πάντα…Και πρέπει να σας
καθησυχάσω ότι η όρεξή µας είναι τόσο τεράστια, κάθε µήνας που περνάει γίνεται µεγαλύτερη». Αυτά
δήλωσε µεταξύ άλλων ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως κεντρικός οµιλητής στο 21ο ετήσιο
φόρουµ της Capital Link µε θέµα «Επενδύστε στην Ελλάδα», στη Νέα Υόρκη, συµπυκνώνοντας σε λίγες
λέξεις το προσωπικό του όραµα και την κυβερνητική πολιτική που ορίζουν µε τον πιο ακραίο φιλελεύθερο
τρόπο την έννοια της ανάπτυξης.

Εµείς ιδιωτικοποιούµε, εσείς επενδύετε, είναι η κεντρική ιδέα του Αδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος κάνοντας
λόγο για την αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα, τόνισε πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα και κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν
την αναπτυξιακή δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής
της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως υποστήριξε ο υπουργός Ανάπτυξης «το  πρώην µαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η περισσότερο
πληγείσα από την κρίση χώρα η οποία έχει χάσει το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία
δεκαετία, µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς
την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες παγκοσµίως».
Μπορεί στα hot-spot των προσφύγων να µην τα πήγαµε καλά, στα hot-spot όµως των επενδυτών η
κυβέρνηση στρώνει τα κόκκινα χαλιά.
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Tourism Minister Invites American Investors to Bet on Greece - [News.gtp.gr]

Home > Investments > Tourism Minister Invites American Investors to Bet on Greece Greek Tourism Minister Harry
Theoharis Focusing on a wide range of tourism projects currently underway including green initiatives, city and silver
tourism, as well as expansion into new markets, Greek Tourism Minister Harry Theoharis invited American
entrepreneurs on Monday, to invest in Greece during this year's Annual Capital Link Invest in Greece Forum held in
New York. Theoharis outlined the ministry's priorities for 2020, which include extending the tourist season, promoting
the quality of services offered, reaching out to fresh markets, and tapping into new forms of tourism in the areas of
urban, silver, medical and wellness, during his keynote speech on Monday, addressing the "Tourism - Investment &
Business Opportunities" session. "The future of the Greek tourism industry is promising. It reflects not only the
potential of the Greek economy, but...
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the quality of services offered, reaching out to fresh markets, and tapping into new forms of tourism in the areas of
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Πλακιωτάκης: «Επενδύστε στη ναυτιλία και τη λιµενική βιοµηχανία»

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας παρουσίασε ο
υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα
Υόρκη.
Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, ο
κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία,
τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία.
«Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά.
Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε
διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
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Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ παρουσίασε ο Γ. Στάσσης στην Capital
Link

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί
επίσηµα ως το τέλος του χρόνου, περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που είχε χθες
στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link,
µε τίτλο “21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum”.

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.
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Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι “Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη”.

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές –
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.
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2ο Capital Link Invest in Greece Forum

Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική Οικονοµία και τις
Επενδύσεις Συµµετείχαν Μεγάλοι Επενδυτές, Επιχειρήσεις, Διεθνείς Τράπεζες,
οι Θεσµοί και η Κυβέρνηση

Με κεντρικό θέµα «Greece is Back» άνοιξε τις πόρτες του για 21η συνεχόµενη χρονιά το Ετήσιο Ελληνικό
Επενδυτικό Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», το οποίο πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 9
Δεκεµβρίου, 2019 στη Νέα Υόρκη, µε µεγάλη επιτυχία προσελκύοντας για ακόµη µία φορά περισσότερους
από 1,000 συµµετέχοντες. Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσµό για την παρουσίαση των επενδυτικών
ευκαιριών που εµφανίζονται στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του
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επιχειρηµατικού κόσµου, καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηµατιών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.

Το φετινό «Capital Link» πραγµατοποιήθηκε σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική συγκυρία όπου η χώρα µας
µπαίνει σε τροχιά ταχύτατης και ουσιαστικής ανάπτυξης και οι επενδύσεις αποτελούν το βασικό πυλώνα
και µοχλό επανεκκίνησης της εθνικής οικονοµίας. Η απλοποίηση των διαδικασιών και η µείωση της
γραφειοκρατίας έχουν ενισχύσει την προσπάθεια της εξωστρέφειας και έχουν προσδώσει εγκυρότητα και
φερεγγυότητα στις σχέσεις του κράτους µε τους διεθνείς επενδυτές, των οποίων η ενεργή παρουσία στη
χώρα θα διευρύνει και θα τονώσει την αγορά. Το Συνέδριο στη Νέα Υόρκη παρουσίασε στο διεθνές κοινό
τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας και λειτούργησε ξανά ως αρωγός στην προσπάθεια ανάκαµψης
της οικονοµίας.

Η φετινή διοργάνωση του Συνεδρίου αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της «Capital Link» και της
συστηµατικής προσπάθειας προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό.

Ειδικότερα, οι διεθνείς επενδυτές είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις εξελίξεις και τις
µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, καθώς και για το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο που στοχεύει στην
παροχή κινήτρων και στη δοµική βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, οι επενδυτές
ενηµερώθηκαν για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά, ενώ ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε σε
επιµέρους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας που αφορούν θέµατα όπως η µακροοικονοµική εικόνα
στην µετα-Brexit εποχή, η διαχείριση του δηµοσίου χρέους, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η
αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων
και η παγκόσµια ναυτιλία.

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία απαρτίστηκε από υψηλόβαθµα στελέχη της νέας Κυβέρνησης, καθώς και από
τους µεγαλύτερους και σηµαντικότερους επιχειρηµατίες της αγοράς, οι οποίοι παρουσίασαν στους
Αµερικάνους Επενδυτές τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις που αφορούν στην Ελληνική Οικονοµία καθώς
και τις ευκαιρίες του µέλλοντος. Στο Συνέδριο επίσης συµµετείχαν υψηλόβαθµα στελέχη από τις
µεγαλύτερες επενδυτικές Τράπεζες οι οποίες υποστηρίζουν το Συνέδριο, καθώς και άλλοι
εµπειρογνώµονες της αγοράς.

Παράλληλα µε τις κύριες ενότητες, πραγµατοποιήθηκε µια σειρά από κατ’ ιδίαν συναντήσεις (1×1 meetings)
µεταξύ των επενδυτών και των διοικήσεων των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο καθώς και των
κυβερνητικών εκπροσώπων.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι συµµετείχαν οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσµών, Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης,
σηµαντικοί Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργό παρουσία στην Ελλάδα, 5 – πέντε Διεθνείς Επενδυτικές
Τράπεζες, οι 4 – τέσσερις Συστηµικές Ελληνικές Τράπεζες και σηµαντικό Κυβερνητικό Επιτελείο:

· Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)

· Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονοµικών

· Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων

· Ο κ. Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισµού

· Ο κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

· Ο κ. Γιώργος Ζαββός, Υφυπουργός Οικονοµικών

· Ο κ. Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων

· Ο κ. Γεράσιµος Θωµάς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

· Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων

· Ο κ. Χάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής

· Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη

· Οι εκπρόσωποι των Θεσµών κ. Francesco Drudi και κ. Paul Kutos

· Ο Δρ. Martin Czurda, Διευθύνων Σύµβουλος – Hellenic Financial Stability Fund

· Ο κ. Ριχάρδος Λαµπίρης, Διευθύνων Σύµβουλος του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δηµοσίου

· Ο κ. Δηµήτρης Τσάκωνας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής – Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου
Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ)

Το Συνέδριο προσέφερε στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες
δικτύωσης. Οι συµµετέχοντες φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα από:

• 83 υψηλού επιπέδου οµιλητές που απευθυνθήκαν σε

• Περισσότερα από 1,000 άτοµα που παρακολούθησαν το Συνέδριο

• Περισσότερες από 100 κατ’ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγµένες και µη εταιρίες, καθώς και για τα µέλη
της Κυβέρνησης.

• Ξεχωριστές συναντήσεις για τον Υπουργό Οικονοµικών της Κυβέρνησης µε ξένα funds που ενδιαφέρονται
για την Ελλάδα

• Ενώ παράλληλα όλοι οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία επαφών και δικτύωσης στα πλαίσια των
παράλληλων εκδηλώσεων του Συνεδρίου

Το Συνέδριο άνοιξε ο Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ κ. Χάρης Λαλάκος.

O Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ήταν ο κεντρικός οµιλητής του πρωινών εργασιών του
Συνεδρίου.

Ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ανέφερε τα εξής στην οµιλία του : «Οδεύοντας προς το
τέλος του 2019, το διεθνές και Ευρωπαϊκό περιβάλλον εισέρχονται σε µια περίοδο αβεβαιότητας.

Αβεβαιότητα εξαιτίας των εντάσεων στο διεθνές εµπόριο, των αλλαγών στις γεωπολιτικές σχέσεις, της
έντασης και της έκτασης του µεταναστευτικού – προσφυγικού προβλήµατος, του Brexit και του ρόλου της
δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής.

Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα και η υπευθυνότητα εδραιώνεται
ξανά.

Η κυβέρνηση εφαρµόζει το δικό της συνεκτικό οικονοµικό σχέδιο.

Κατά τους 5 πρώτους µήνες κάλυψε σηµαντικά δηµοσιονοµικά κενά, πετυχαίνει τους δηµοσιονοµικούς
στόχους, µείωσε το φόρο ακίνητης περιουσίας, κατήργησε τους εναποµείναντες κεφαλαιακούς
περιορισµούς, ανέτρεψε την αναποτελεσµατική νοµοθεσία της προηγούµενης κυβέρνησης στην αγορά
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εργασίας, δροµολογεί ένα σχέδιο συστηµικής αντιµετώπισης του υψηλού αποθέµατος µη εξυπηρετούµενων
δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, προχωράει εµβληµατικά έργα και προωθεί ιδιωτικοποιήσεις,
ολοκλήρωσε την προπληρωµή του ακριβού τµήµατος των δανείων του ΔΝΤ, ψήφισε έναν νόµο για τη
βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, ρύθµισε την αγορά τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου και
ψήφισε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη.

Τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά.

Η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον αισιόδοξοι για τις
δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας. Αυτό αντικατοπτρίζεται, στην θετική 4η έκθεση ενισχυµένης
εποπτείας, στις επιτυχηµένες ως προς το επιτόκιο και την ποιότητα εκδόσεις χρέους, οµολόγων και
εντόκων γραµµατίων, στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους οίκους
αξιολόγησης και στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και Καταναλωτικής
Εµπιστοσύνης.

Η Ελλάδα, βήµα- βήµα, επιστρέφει στην κανονικότητα και αυτό αναγνωρίζεται.

Σε αυτό το κλίµα, εντείνουµε τις προσπάθειές µας για να αντιµετωπίσουµε τις επερχόµενες προκλήσεις.

Κατά την επόµενη περίοδο, οι κύριες προτεραιότητες της πολιτικής µας είναι να επιτύχουµε τους
συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, να εφαρµόσουµε πολιτικές που διασφαλίζουν τη σταθερότητα
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, ενισχύουν τη ρευστότητα στην πραγµατική οικονοµία, προωθούν τις
ιδιωτικοποιήσεις, εφαρµόζουν διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και εισάγουν ένα κατάλληλο πλαίσιο για τη
διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία.

Και τώρα επιστρέφει στην κανονικότητα.

Έχουµε πολιτική σταθερότητα, κερδίζουµε σε εµπιστοσύνη και αξιοπιστία, εφαρµόζουµε διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη, ξεπερνάµε τα εµπόδια και µειώνουµε τις αδυναµίες και τις
αβεβαιότητες.

Είµαστε βέβαιοι ότι θα πετύχουµε.»

«Συνάντηση Ξένων Θεσµικών Επενδυτών
µε τον Υπουργό Οικονοµικών της Κυβέρνησης»

Όπως και τα προηγούµενα χρόνια, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές µια µοναδική δυνατότητα
δικτύωσης µέσα από περισσότερα από 100 one-to-one meetings µε Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν
µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µε εισηγµένες και µη εισηγµένες εταιρείες,
καθώς και µε µέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης. Σε συνεργασία µε τις επενδυτικές
τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν δύο group sessions για τον Υπουργό
Οικονοµικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Ο
καθένας αναφέρθηκε σε θέµατα του χαρτοφυλακίου του και του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Επιπλέον, ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης και ο Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κ.
Ιωάννης Πλακιωτάκης, πραγµατοποίησαν µια σειρά από one-to-one meetings µε επενδυτές και υψηλόβαθµα
στελέχη της αγοράς.

Ενδεικτικά funds που συµµετείχαν : Athanor Capital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield
Asset management, Consilience Capital, Eaton Vance, Fir Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm,
Morgan Stanley, MSK Capital Partners, Nomura, Third Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead,
Stonehill, Olympus Peak, Citi, Aberdeen, Helm, East Rock, Centerbridge, Beachpoint, Weterwheel

Οµογενειακά και Διεθνή Μέσα Ενηµέρωσης

Οι εκπρόσωποι της Κυβερνησης και των εταιριών, είχαν επαφή µε όλα τα οµογενειακά MME που κάλυψαν
το Συνέδριο καθώς και µε τα ακόλουθα Διεθνή Μέσα: Wall Street Journal, Bloomberg, YAHOO Finance,
Reuters, New York Times, Tradewinds.

«2019 Capital Link Hellenic Leadership Award »

Δείπνο και διάλογος µεταξύ υψηλόβαθµων στελεχών της αγοράς και κορυφαίων Κυβερνητικών στελεχών
της Ελλάδας, της Ευρώπης και της Αµερικής

Ο Υπουργός συµµετείχε στο επίσηµο δείπνο µε το οποίο έκλεισε τις εργασίες του το Συνέδριο, του οποίου
Kεντρικός Oµιλητής ήταν ο Αξιότιµος Wilbur Ross, Secretary of Commerce – U.S. Department of Commerce, που
προλόγισε τον κ. John Paulson, President and Portfolio Manager of Paulson & Co. Inc., o οποίος τιµήθηκε µε το
“2019 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για την εξαιρετική συµβολή του στην Ελλάδα και έκανε µια
σύντοµη οµιλία. Επίσης σύντοµες οµιλίες απεύθυναν ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, o κ.
Πάνος Παπάζογλου, Regional Accounts Leader, Central Eastern, Southeastern Europe and Central Asia, Country
Manager Greece – EY, ο κ. Δηµήτριος Αθανασόπουλος, Group Managing Director – Axia Ventures Group και ο κ.
Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς. Το δείπνο χορήγησαν η ΕΥ και η AΧΙΑ
Ventures Group.

«Ηµέρα Ελλάδος-Αµερικής Στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»

Στο πλαίσιο του “21ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος – Αµερικής στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”, την Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, 2019.

Ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας και ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Πρόεδρος & CEO, Tsakos Energy
Navigation (NYSE: TNP); Chairman, INTERTANKO 2014-2018, χτύπησαν το “Closing Bell”, το καµπανάκι της
λήξης των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου 2019 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωµένοι
από τους κκ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό
Τουρισµού, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και εκπροσώπους
από το ανώτατο management των ακολούθων εταιριών που είναι εισηγµένες στο NYSE LISTED :
AMERESCO (Mr. George Sakellaris, CEO)- AVIS BUDGET GROUP(Mr. David Blaskey, Senior Vice President) –
DIANA SHIPPING INC. (Ms. Semiramis Paliou, Deputy CEO) – DORIAN LPG (Ms Marina Hadjipateras) – MISTRAS
GROUP, INC. (Mr. Dennis Bertolotti – CEO), NAVIOS GROUP (Mr. Ted Petrone, Vice Chairman)- NEW YORK
COMMUNITY BANK (parent of Atlantic Bank of New York) (Mr. Joseph Ficalora, CEO), τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη,
Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.

Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων
Πολιτειών και του εξωτερικού καθώς αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο
επίπεδο.
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Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε απευθυνθείτε:
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ // κα Όλγα Μπορνόζη & κα Ελένη Μπέη & κα Anny Zhu
Τηλ: +1 212 661 75 66 – Email : obornozi@capitallink.com ; ebej@capitallink.com ; azhu@capitallink.com
ΑΘΗΝΑ – κα. Κυβέλη Κούβελα & κα. Αθηνά Κοσµαδάκη
Τηλ. +30 210 6109800 – Email: marketing@capitallink.com ; athensoffice@capitallink.com

Ή επισκεφθείτε:
http://forums.capitallink.com/greece/2019/
www.capitallink.com
www.capitallinkforum.com

Το Συνέδριο διοργανώθηκε:
Σε συνεργασία µε: New York Stock Exchange

SPONSORS:

Lead Sponsors : Citi και Tsakos Energy Navigation είναι Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου τα τελευταία 11
χρόνια.

Platinum Χορηγός: Piraeus Bank

Χρυσοί Χορηγοί: BNP Paribas • EY • Goldman Sachs • Nomura International

Μεγάλοι Χορηγοί: AXIA Ventures Group • Greek National Tourism Organization • Milbank LLP • Mytilineos •
National Bank of Greece • Reed Smith • Saplegal – A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm

Χορηγοί: Aegean Airlines • Alpha Bank • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) • AVIS Greece •
Bernitsas Law Firm • Eldorado Gold • Eurobank • Greek National Tourism Organization • HARD ROCK • Hellenic
Petroleum • Lambadarios Law Firm • Lamda Development • Libra Group • Machas & Partners Law Firm • Masouros &
Partners Law Firm • McKinsey & Company • NN Hellas • OPAP • OTE Group of Companies • Potamitis Vekris •
Public Power Corporation SA – Hellas • Shaner Hotel Group •Titan Cement Group • TEMES S.A • Zepos &
Yannopoulos Law Firm

https://tilegrafimanews.gr/hot-news/2o-capital-link-invest-in-greece-forum/


https://www.tilegrafimanews.gr/

 Publication date: 10/12/2019 16:08

 Alexa ranking (Greece): 1251

 https://tilegrafimanews.gr/hot-news/2o-capital-link-invest-in-greece-forum/

Υποστηρικτές Χορηγοί: Calamos Investments • Elikonos Capital Partners • Enterprise Greece • EOS Capital
Partners • Flott & Co. PC • Grant Thornton • Hellenic Republic Asset Development Fund • New York Community Bank
• Oliver Wyman • Orilina Properties REIC • Prodea Investments • Trastor REIC

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: American Hellenic Institute (AHI) • AHEPA • Consulate General of Greece in NY • Consulate
General of Greece Trade Office • Cyprus-US Chamber of Commerce • Endeavor • European American Chamber of
Commerce, New York • European Financial Management Association (EFM) • Greek American Chamber of
Commerce, NJ/PA • Greek Energy Forum • Hellenic American Bankers Association • Hellenic Lawyers Association •
Hellenic American Leadership Council (HALC) • Hellenic American Chamber of Commerce • The Hellenic Initiative •
Hellenic American Women’s Council (HAWK) • Leadership 100 • The Rotary Club of New York • Wista Hellas • Wista
USA

MEDIA PARTNERS: Antenna • Antenna Satellite • AllAboutShipping.co.UK • Banking News • Cosmos FM 91.5 NY •
CNN Greece • Kathimerini • The New York Times International Edition – Kathimerini English Edition • Greek Reporter
• Hellas Journal By Mignatiou.Com • Hellenic DNA, Digital News America • Hellenic News of America • NGTV • The
National Herald • World Energy News

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ: Μενέλαος Κανάκης www.kanakismenelaos.com

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK

Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο, την Αθήνα και το Όσλο, η Capital Link δραστηριοποιείται
από το 1995 στον τοµέα των Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωνίας (Investor Relations & Financial
Communication) παρέχοντας συµβουλευτικές υπηρεσίες στο τοµέα των χρηµατοοικονοµικών επικοινωνιών
και των επιχειρήσεων µε στρατηγική εστίαση στους τοµείς της ναυτιλίας, των εµπορευµάτων και της
ενέργειας, των MLP, των Closed_End Funds καθώς και των ETF.
Η Capital Link είναι µέλος του Baltic Exchange και συνεργάζεται στενά µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης, το NASDAQ και το Χρηµατιστήριο του Λονδίνου καθώς και µε σηµαντικούς διεθνείς και
παγκόσµιους οργανισµούς του κλάδου, εστιάζοντας στους κύριους τοµείς της δραστηριότητος της.

H Capital Link διοργανώνει ετησίως µία σειρά δεκατεσσάρων Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Αθήνα,
Λεµεσό, Σαγκάη, Σιγκαπούρη, Τόκυο και από φέτος στο Hong Kong, που αφορούν στους κύριους τοµείς
δραστηριότητάς της. Δέκα από τα Συνέδρια αυτά επικεντρώνονται στον ναυτιλιακό τοµέα. Τα Συνέδρια
της Capital Link προσελκύουν την ελίτ των οικονοµικών, επενδυτικών και ναυτιλιακών κοινοτήτων και
παρέχουν ένα µοναδικό συνδυασµό πληροφοριακού περιεχοµένου, ευκαιριών µάρκετινγκ και δικτύωσης.

Εκτός από τα συνέδρια, η Capital Link διοργανώνει Webinars µε έµφαση σε επενδυτικές στρατηγικές, σε
διάφορους τοµείς και κρίσιµα θέµατα ενδιαφέροντος για την επενδυτική κοινότητα και εταιρικές
παρουσιάσεις. Η παγκόσµια πλατφόρµα µάρκετινγκ της Capital Link ενισχύει την προβολή και την εµβέλεια
αυτών των γεγονότων σε παγκόσµια κλίµακα, µε διάρκεια πέραν της ηµεροµηνίας κατά την οποία
πραγµατοποιείται το κάθε γεγονός, καθιστώντας ένα συνεχές σηµείο αναφοράς για τους συµµετέχοντες
στην αγορά.

Οι προσπάθειες και η συµβολή της Capital Link έχουν αναγνωριστεί το 2011 από τα Ελληνικά Ναυτιλιακά
Βραβεία Lloyds’s List, το 2012, το 2013 από το περιοδικό InterContinental Finance, το 2016 από το περιοδικό
Wealth & Finance. Επίσης, το 2016, από το Propeller Club και το Ελληνο-Αµερικανικό Ινστιτούτο AHI στην
Washington.
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Προσφορά από επενδυτή εξετάζει η διοίκηση της Praxia Bank

Συνεδριάζει αυτή την ώρα  το Διοικητικό Συµβούλιο της Praxia Bank, προκειµένου να αποφασίσει
τα  επόµενα  βήµατα  της τράπεζας.

Χθες έληξε η άτυπη προθεσµία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την συµµετοχή ή και εξαγορά της
τράπεζας και, σύµφωνα µε πληροφορίες, υπάρχει µια πρόταση από ενδιαφερόµενο – επενδυτή, ενώ ένα
ακόµα επενδυτικό fund ζήτησε περισσότερο χρόνο προκειµένου να µελετήσει το business plan της Praxia.

Το πρόβληµα  για την τράπεζα  προέκυψε µετά  τη γνωστοποίηση από το βασικό µέτοχο, την
Atlas Merchant Capital Fund του Μποµπ Ντάιαµοντ, ότι δεν µπορεί να  συνεχίσει τη χρηµατοδότηση
του φιλόδοξου business plan για την δηµιουργία µιας ψηφιακής τράπεζας. Η Atlas Capital έχει επενδύσει
90 εκατ. ευρώ και είχε δεσµευτεί για την υλοποίηση επενδύσεων συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ
προκειµένου η Praxia Bank να ξεκινήσει να λειτουργεί πλήρως.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, η Atlas Merchant Capital Fund ενηµέρωσε πριν από λίγες εβδοµάδες την Τράπεζα
της Ελλάδος για την αδυναµία εκπλήρωσης της κεφαλαιακής ενίσχυσης της Praxia που έπρεπε να
πραγµατοποιήσει.

Δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που η Atlas Merchant Capital Fund δεν επιθυµεί να υποστηρίξει την
επένδυση, ενώ σύµφωνα µε πληροφορίες τους προηγούµενους µήνες δεν ζητήθηκε καµία αλλαγή ή
τροποποίηση στην υλοποίηση του business plan από τη διοίκηση της Praxia.

Μιλώντας τον Δεκέµβριο του 2018 στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης της Capital Link, ο
ιδρυτικός εταίρος της Atlas Merchant Capital Fund, David Schamis, είχε υπογραµµίσει την εµπιστοσύνη και
την αισιοδοξία του για την επένδυση στην Praxia, προσθέτοντας τη δέσµευση της Atlas στην υλοποίηση και
υποστήριξη µακροπρόθεσµων επενδύσεων, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη υλοποίηση του business plan.

Τότε, είχε σηµειώσει ότι σε κάθε νέα επιχειρηµατική προσπάθεια, σε κάθε start-up, υπάρχουν προκλήσεις
που πρέπει να αντιµετωπιστούν και ακριβώς γι αυτό το λόγο απαιτείται η υποστήριξή τους από
µακροπρόθεσµους επενδυτές.
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Φόρµα αναζήτησης Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ ενώπιον του
συνεδρίου Capital Link στη Ν. Υόρκη Σχετικά Άρθρα

10.12.2019

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ ενώπιον του
συνεδρίου Capital Link στη Ν. Υόρκη
Οικονοµία

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο "21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum".

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι "Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη".

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές -
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.
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Άδ. Γεωργιάδης σε Αµερικανούς επενδυτές: «Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε
στην Ελλάδα»

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Άδωνις Γεωργιάδης, στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο
για την αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.
Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.
«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.
Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.
Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα  Υόρκη
Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.
«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.
«Ο «Ηρακλής» ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.
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Η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, οι µνηστήρες και τα διακυβεύµατα
Μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου, οπότε λήγει και πρώτη φάση του διαγωνισµού για την ΔΕΠΑ Υποδοµών θα έχει
ήδη γίνει ένα πρώτο «σκανάρισµα» του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ βρίσκεται προ των πυλών µε την πρώτη φάση του διεθνούς διαγωνισµού για
την ΔΕΠΑ Υποδοµών να έχει ήδη ξεκινήσει ενώ η αντίστοιχη διαδικασία για την ΔΕΠΑ Εµπορίας να
αναµένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2020. Μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου, οπότε λήγει και πρώτη φάση
του διαγωνισµού για την ΔΕΠΑ Υποδοµών θα έχει ήδη γίνει ένα πρώτο «σκανάρισµα» του επενδυτικού
ενδιαφέροντος για την οποία ήδη φέρονται να έχουν κάνει κάποιες κρούσεις µεγάλα διεθνή ονόµατα
µεταξύ των οποίων η γερµανική Ε.ΟΝ και η ιταλική Italgas.

Κατόπιν, οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές που θα πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής (προεπιλεγέντες) θα
κληθούν να συµµετάσχουν στη Β΄ Φάση, όπου θα αποκτήσουν πρόσβαση στο Virtual Data Room και κατόπιν
θα κληθούν να υποβάλουν δεσµευτικές προσφορές.

Όπως σηµείωσε ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου
Invest in Greece της Capital Link στη Νέα Υόρκη, υπάρχει προσδοκία για σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον
από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, «µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ
έσοδο που καλείται να υλοποιήσει επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη
πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα
θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους καταναλωτές σε όλη τη χώρα», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Όσον αφορά στη ΔΕΠΑ Εµπορίας (το ΤΑΙΠΕΔ θα διαθέσει το 65% του συνόλου των µετοχών εκδόσεως της
ΔΕΠΑ Εµπορίας), εδώ και πάνω από έναν χρόνο σχεδόν όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου έχουν
εκδηλώσει (ή φέρονται να έχουν εκδηλώσει) ισχυρό ενδιαφέρον (ΕΛΠΕ, Κοπελούζος, Μυτιλιναίος). Αυτό
είναι αναµενόµενο δεδοµένου του ανοίγµατος της αγοράς και των προκλήσεων που παρουσιάζει η λιανική
και η χονδρική αγορά φυσικού αερίου.

Όπως είναι γνωστό, η ΔΕΠΑ µετά την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης µετονοµάζεται σε ΔΕΠΑ
Εµπορίας  και διατηρεί είτε απευθείας είτε µέσω των θυγατρικών εταιρειών της τον κλάδο εµπορίας,
δηλαδή το σύνολο των δραστηριοτήτων της υφιστάµενης ΔΕΠΑ στις οποίες περιλαµβάνονται: η συµµετοχή
της ΔΕΠΑ στην ΕΠΑ Αττικής, η εισαγωγή φυσικού αερίου στη χώρα (είτε µέσω αγωγών είτε ΥΦΑ) µέσω
των µακροπρόθεσµων συµβάσεων προµήθειας της ΔΕΠΑ είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή, η προµήθεια
φυσικού αερίου µέσω ή εκτός Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή Δικτύων Διανοµής Φυσικού
Αερίου, η εισαγωγή, προµήθεια και εµπορία ηλεκτρικής ενέργειας, ο ανεφοδιασµός οχηµάτων µε
συµπιεσµένο φυσικό αέριο µέσω ιδιόκτητων πρατηρίων ή µέσω συνεργαζόµενων δικτύων πρατηρίων,
συµπεριλαµβανοµένων όλων των σχετικών συµβάσεων, και τη χρήση του εµπορικού σήµατος «FISIKON», η
προµήθεια τελικών πελατών, µη συνδεδεµένων σε Δίκτυο Διανοµής Φυσικού Αερίου ή στο Εθνικό
Σύστηµα  Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) ή σε Ανεξάρτητο Σύστηµα  Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), µε
συµπιεσµένο φυσικό αέριο ή ΥΦΑ, µεταξύ άλλων και για χρήση του φυσικού αερίου ως καυσίµου σε
κινητήρες µέσων θαλάσσιας και χερσαίας µεταφοράς, η προµήθεια αποµακρυσµένων Δικτύων Διανοµής
Φυσικού Αερίου και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετίζεται µε την ανάπτυξη, την επέκταση και τη
λειτουργία της δραστηριότητας προµήθειας φυσικού αερίου, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε διεθνή έργα, όπως δεσµεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό
Ελλάδας– Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερµατικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

Σύµφωνα µε πληροφορίες του insider.gr, ισχυρό ενδιαφέρον έχει καταγραφεί από την πλευρά των ΕΛΠΕ τα
οποία είτε θα επιχειρήσουν να αγοράσουν ολόκληρο το ποσοστό είτε θα πουλήσουν το 35% που διαθέτουν
ήδη σε περίπτωση που το υπόλοιπο ποσοστό περάσει σε τρίτα χέρια µε επικρατέστερο «µνηστήρα» για το
υπόλοιπο ποσοστό τον όµιλο Κοπελούζου.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι όσον αφορά στην ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων, στην οποία υπάγονται τα διεθνή
projects όπως δεσµεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB) ή στο
πλωτό τερµατικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη, αυτή θα µείνει εκτός
ιδιωτικοποίησης.
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Στη γραµµή της αφετηρίας εισέρχεται η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδοµών

Στη γραµµή της αφετηρίας εισέρχεται η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, µε τη δηµοσίευση σήµερα από το ΤΑΙΠΕΔ της πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 100% της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που θα προκύψει από την µερική διάσπαση του κλάδου
Υποδοµών της ΔΕΠΑ.

Το Ελληνικό Δηµόσιο –που µέσω  του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ’ επέκταση της ΔΕΠΑ Υποδοµών– και τα Ελληνικά
Πετρέλαια -που  κατέχουν το υπόλοιπο 35%– θα ενεργήσουν ως από κοινού πωλητές.

Ο υφ υπουργός Ενέργειας κ. Γεράσιµος Θωµάς –που ανακοίνωσε την έναρξη της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ από το βήµα του
επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link– δήλωσε σχετικά: «Είµαι πολύ χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω
εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας εµβληµατικής ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την
κυβέρνηση συνολικά. 

Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 28 Νοεµβρίου και 11 ηµέρες
αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός, πλειοδοτικός διαγωνισµός. 

Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας
εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ Έσοδο που καλείται να υλοποιήσει επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την
επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει
ενεργειακές επιλογές στους καταναλωτές σε όλη τη χώρα.

Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Εµπορίας, η έναρξη της οποίας
τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου
αποτελούσε προγραµµατική µας δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα»
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Γεωργιάδης στο Capital Link: “Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα”

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την
αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της

χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην

χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα

συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.
Τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα

αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,

παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
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του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.
Συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά
Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της

τελευταίας δεκαετίας
Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των

επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό

προς το επιχειρείν περιβάλλον
Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη

διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα
Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των

τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο “Ηρακλής” ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.

Γεωργιάδης.

news247.gr
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Tourism Minister Invites American Investors to Bet on Greece

Home > Investments > Tourism Minister Invites American Investors to Bet on Greece

Greek Tourism Minister Harry Theoharis

Focusing on a wide range of tourism projects currently underway including green initiatives, city and silver tourism, as
well as expansion into new markets, Greek Tourism Minister Harry Theoharis invited American entrepreneurs on
Monday, to invest in Greece during this year’s Annual Capital Link Invest in Greece Forum held in New York.

Theoharis outlined the ministry’s priorities for 2020, which include extending the tourist season, promoting the quality
of services offered, reaching out to fresh markets, and tapping into new forms of tourism in the areas of urban, silver,
medical and wellness, during his keynote speech on Monday, addressing the “Tourism – Investment & Business
Opportunities” session.

“The future of the Greek tourism industry is promising. It reflects not only the potential of the Greek economy, but
also its adaptability to a constantly changing global marketplace, the demands high quality and authenticity for our
visitors and a friendly business environment for investors,” he said.

Referring to the strategic role of the sector as a job creator and revenue generator, Theoharis underlined the
government’s commitment to making the investor environment friendlier.

He went on to refer to 14 “green” projects currently being implemented by the private sector and targeting major
destinations; 12 tourism projects included in the government’s fast-track investment procedures; as well as to some
277 tourist properties, marinas, hotels, and thermal springs set to open to interested investors.

Today the minister will visit the New York Stock Exchange on Wall Street, for the customary “Greek Day at the
NYSE” celebrations where the Greek delegation will ring the closing bell.

On his visit to New York, Theoharis has scheduled meetings with diaspora Greeks, business and airline executives,
academics, and media.

The annual Capital Link Forum is considered one of the most influential events in North America, aiming to introduce
entrepreneurs, investors, bankers, and stakeholders to investment opportunities in Greece.
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Μαζικές τοποθετήσεις επενδυτών στα ελληνικά οµόλογα – Ράλι για το
πενταετές

Newsroom , CNN Greece

Ράλι καταγράφουν οι τιµές του πενταετούς και του δεκαετούς οµολόγου µε τις αποδόσεις τους να
υποχωρούν στα χαµηλότερα επίπεδα της τελευταίας εβδοµάδας.

Οι µαζικές τοποθετήσεις επενδυτών στα ελληνικά χρεόγραφα έρχονται λίγες ώρες µετά την εµφάνιση του
υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα στο συνέδριο της Capital Link, όπου εξέπεµψε το µήνυµα ότι η
Ελλάδα µετά από µια δύσκολη δεκαετή κρίση επιστρέφει στην κανονικότητα.

Ο υπουργός Οικονοµικών τόνισε πως η εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία  της Ελλάδος αποκαθίστανται, το
οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται και η αισιοδοξία επιστρέφει στη χώρα, ενώ έκανε και ένα σύντοµο
απολογισµό των τελευταίων πέντε µηνών.

Η απόδοση του πενταετούς ελληνικού οµολόγου διαµορφώνεται στο 0,535%, ήτοι 12,4% χαµηλότερα σε
σχέση µε χθες.

Να σηµειωθεί πως η απόδοση του εν λόγω οµολόγου προ έτους ήταν στο 3,7%.

Η απόδοση του δεκαετούς ελληνικού οµολόγου διαµορφώνεται στο 1,36% και σηµειώνει υποχώρηση
4,60% σε σχέση µε χθες. Να σηµειωθεί πως η απόδοση του δεκαετούς ελληνικού οµολόγου ήταν προ έτους
στο 4,68%.
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Το οικονοµικό επιτελείο στη Νέα Υόρκη- Κάλεσµα στους ξένους επενδυτές
(video)

Μήνυµα σε αµερικανούς και ελληνοαµερικανούς επιχειρηµατίες, ότι έχει έρθει η σωστή στιγµή να
επενδύσουν στην Ελλάδα δόθηκε από το βήµα του ετήσιου Ελληνικού Επενδυτικού Συνεδρίου της Capital
Link, στη Νέα Υόρκη.  Η «δυναµική επανεκκίνηση της οικονοµίας από τις 7 Ιουλίου, οι µεταρρυθιστικές
πρωτοβουλίες των τελευταίων µηνών και τα επόµενα βήµατα, αναπτύχθηκαν απο τον υπουργό
Οικονοµικών,

www.ert.gr

� Δείτε όλο το άρθρο

★ Πηγή: http://www.ert.gr
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Αποκαλυπτήρια του νέου business plan της ΔΕΗ στη Ν. Υόρκη
Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του
χρόνου, περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις
επαφές που είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε
τίτλο «21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum».

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων
ηλεκτροπαραγωγής που θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους
στόχους µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να  µειωθεί το κόστος της
ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των
δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι «Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση
έχει άλλους τρεις βασικούς άξονες:

τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
την ψηφιοποίηση των δικτύων και
την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη».

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες
µε τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική.

Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ και αποσκοπεί στη
βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την υποστήριξη της
απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η νέα εµπορική πολιτική θα περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές
(π.χ. για επισκευές - συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά  πακέτα  για
τους καταναλωτές που θα δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην
επιχείρηση.

https://www.businessdaily.gr/epiheiriseis/6584_apokalyptiria-toy-neoy-business-plan-tis-dei-sti-n-yorki
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Γ. Πλακιωτάκης: Κύριος οικονοµικός πυλώνας η ναυτιλία για τη στήριξη νέων
επενδύσεων

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς επενδυτές στη
Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, ο
κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία,
τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία.

«Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά

Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε
διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας
µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα
µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και
την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε
υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων
επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».

Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός σηµείωσε ότι
η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την
ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής εκπαίδευσης.

Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία και στη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις
λιµένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Θετικό κλίµα και προσδοκίες από το scouting επενδυτών στις ΗΠΑ
Οικονοµία

10 Δεκεµβρίου 2019

Πάνω από 100 επαφές είχε στη Νέα Υόρκη το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης και κορυφαία στελέχη
ελληνικών τραπεζών και επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του 21ου Ετήσιου Φόρουµ «Invest in Greece»
του Capital Link. Τα αποτελέσµατα µένει να φανούν, ωστόσο αυτό που διεφάνη είναι το καλό κλίµα για την
πορεία της χώρας.Πέρα από τις 100 κατ’ ιδίαν συναντήσεις, οι υπουργοί Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας
και Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης είχαν δύο οµαδικές εκδηλώσεις (group sessions) µε παρουσία
επενδυτών. Αντίστοιχες κατ’ ιδίαν ενηµερώσεις για θέµατα της αρµοδιότητάς τους έκαναν και τα
υπόλοιπα µέλη της ελληνικής κυβερνητικής αποστολής: οι υπουργοί Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης και
Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης και οι υφυπουργοί Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός, Ανάπτυξης Γιάννης
Τσακίρης και Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς. Πιο συγκεκριµένα οι επαφές ήταν µε: AthanorCapital,
Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Assetmanagement, Consilience Capital, EatonVance,
Fir Tree Partners, Goldman SachsAsset Management,
Third Poin,Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead, Stonehill, Olympus Peak, Citi,Aberdeen, Helm,Morgan Stanley, MSK Capital Partners, Nomura, 
East Rock, Centerbridge, Beachpoint, Weterwheel. Για τη µεταµόρφωση της Ελλάδας σε νέο hot-spot για τους
επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες παγκοσµίως έκανε λόγο ο
υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, που χαρακτήρισε ως «πολλά υποσχόµενους τοµείς της
ελληνικής οικονοµίας» την αγορά ακινήτων, τον τουρισµό, την ενέργεια, τα logistics, τις υποδοµές, τη
βιοτεχνολογία, τη φαρµακοβιοµηχανία, την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες, την έρευνα και
ανάπτυξη, τα τρόφιµα αλλά και τη βαριά βιοµηχανία. O υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.
Γεράσιµος Θωµάς, από το βήµα του Συνεδρίου ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης
της ΔΕΠΑ Υποδοµών, ως δείγµα γραφής της αποφασιστικότητας της κυβέρνησης να προσελκύσει γρήγορα
τις απαραίτητες επενδύσεις για τον µετασχηµατισµό του ενεργειακού συστήµατος της χώρας, καθώς ο
λιγνίτης θα αποσυρθεί από την ηλεκτροπαραγωγή έως το 2028 και το ποσοστό των Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας στο ενεργειακό µείγµα θα φτάσει το 35% έως το 2030, από 17% περίπου σήµερα. Ο κ. Θωµάς
υπογράµµισε ότι οι δράσεις, που προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ),
προϋποθέτουν την υλοποίηση επενδύσεων ύψους 44 δισ. ευρώ που θα δηµιουργήσουν περί τις 60.000
θέσεις εργασίας, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη αναλάβει σηµαντικές πρωτοβουλίες για την
προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων στη χώρα, αρχής γενοµένης από τον νόµο για τον εκσυγχρονισµό της
ΔΕΗ που ενισχύει την ανταγωνιστική θέση της µεγαλύτερης επιχείρησης της χώρας, ενώ δροµολογεί την
µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ και την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ για να προσελκύσει
ιδιωτικά κεφάλαια στα δίκτυα µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος. Οι τράπεζες Επίσης οι
εκπρόσωποι των ξένων επενδυτικών τραπεζών, οίκων και funds µε την ευκαιρία της κατάθεσης στη Βουλή
του σχεδίου για τη διαχειριστών κόκκινων δανείων έσπευσαν για επαφές µε τον αρµόδιο υφυπουργό
Οικονοµικών, Γιώργο Ζαββό, τους επικεφαλής των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών, που βρέθηκαν για το
συνέδριο στη Νέα Υόρκη και τον επικεφαλής των τεχνοκρατών της ΕΚΤ για την Ελλάδα, Φραντσέσκο
Ντρούντι. «Αυτή είναι η ιδανική στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία γίνεται το νέο “παιδί-θαύµα”
της ευρωζώνης», ανέφερε ο κ. Ζαββός και τόνισε ότι στόχος του σχεδίου «Ηρακλής» είναι να µειωθεί ο
όγκος των κόκκινων δανείων στις ελληνικές τράπεζες κατά 40%, να αυξηθεί η κεφαλαιακή βάση τους και
να βελτιωθεί η κερδοφορία τους.  «Ο “Ηρακλής” προσφέρει ένα ελκυστικό οµόλογο υψηλών αποδόσεων, σε
ένα περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων και αποδόσεων», υπογράµµισε ο υφυπουργός Οικονοµικών και
πρόσθεσε: «H αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε διαρθρωτικές και
φορολογικές µεταρρυθµίσεις και στην επανεκκίνηση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και του
χρηµατιστηρίου σηµατοδοτεί µια νέα εποχή ανάπτυξης, προσφέροντας νέες ευκαιρίες τους επενδυτές».
Σήµερα η ελληνική κυβερνητική αποστολή και στελέχη των εταιριών ελληνικών συµφερόντων οι οποίες
είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης θα χτυπήσουν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών
της συνεδρίασης στο πλαίσιο της «Ηµέρας της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day
at NYSE).Capital Link Greek Investor ForumΝέα ΥόρκηΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣΤΡΑΠΕΖΕΣΗρακλής
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«Σχέδιο Ηρακλής»: Φτάνει στη Βουλή- Το απόγευµα η ετυµηγορία της ΕΚΤ
Το απόγευµα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο της ΕΚΤ η έκθεση γνώµης του θεσµού για το νοµοσχέδιο.

Σήµερα θα κατατεθεί στη Βουλή το Σχέδιο Νόµου για τον Ηρακλή στη
Βουλή, προκειµένου να συζητηθεί στην ολοµέλεια την Πέµπτη. Το
απόγευµα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο της ΕΚΤ η έκθεση γνώµης του
θεσµού για το νοµοσχέδιο. Ηδη ωστόσο φαίνεται ότι οι όποιες αλλαγές
έχουν συµπεριληφθεί στο σχέδιο νόµου.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου που παρετέθη στο συνέδριο Capital Link 21
στην Νέα Υόρκη ο οµιλητής Υπουργός Εµπορίου κ Γουίλµπουρ  Ρος µίλησε
µε εξαιρετικά ευνοϊκά σχόλια για όλο το εύρος των πρόσφατων
κυβερνητικών µεταρρυθµίσεων και των επιπτώσεων που θα έχουν για
την προσέλκυση των επενδυτών.

Πιο συγκεκριµένα αναφερόµενος στις πρόσφατες τραπεζικές
µεταρρυθµισεις είπε ότι « σήµερα - που η ελληνική κυβέρνηση θα
καταθέσει στη Βουλή για ψήφιση τον νόµο για την µείωση των κόκκινων
δανείων θα είναι µια µεγάλη µέρα για την Ελλάδα ο νοµος θα δώσει τη
δυνατότητα στις τράπεζες να απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και
έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας ρευστότητα στην
ελληνική οικονοµία.

Στα διάφορα πάνελ του ανώτερου συνεδρίου συζητήθηκε µε ξένους και
Έλληνες τραπεζίτες αλλά και άλλους διεθνείς επενδυτές πολύ ευνοϊκά
σχόλια για το σχέδιο Ηρακλής το οποίο σηµατοδοτεί πλέον την νέα
περίοδο αυτοπεποίθησης και κυρίως προσέλκυσης των επενδυτών για το
τραπεζικό σύστηµα.
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Ελληνικό κάλεσµα για επενδύσεις σε επενδυτικό forum στη Νέα Υόρκη -
[Alphatv.gr]

Ανοικτή πρόσκληση στη διεθνή επενδυτική κοινότητα να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που διαµορφώνονται
στην Ελλάδα, απηύθυνε η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο του 21ου Ετήσιου Επενδυτικού Forum της Capital
Link που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.

Alphatv.gr   ·    πριν από  43 λεπτά  ·    

Ανοικτή πρόσκληση στη διεθνή επενδυτική κοινότητα να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που διαµορφώνονται
στην Ελλάδα, απηύθυνε η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο του 21ου Ετήσιου Επενδυτικού Forum της Capital
Link που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.

http://www.palo.gr/oikonomika-nea/elliniko-kalesma-gia-ependyseis-se-ependytiko-forum-sti-nea-yorki/23282475/
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Και ξαφνικά... η «χρεοκοπηµένη» ΔΕΗ έγινε µηχανή κερδών

Λειτουργικά κέρδη 1 δισ. ευρώ το 2021 υπόσχεται ο Γιώργος
Στάσσης. Τράπεζες και ενεργειακοί όµιλοι εκδηλώνουν
ενδιαφέρον για το νέο οµόλογο και τις «πράσινες»
συνεργασίες.

Από την κινδυνολογία της κυβέρνησης για χρεοκοπία της ΔΕΗ, ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, πέρασε, µιλώντας σε επενδυτές στην Νέα Υόρκη, στην αισιοδοξία για
µετατροπή της ΔΕΗ σε... µηχανή κερδών, που ήδη από το 2021 θα εµφανίσει λειτουργική κερδοφορία
(EBITDA) της τάξεως του 1 δισ. ευρώ.

Κυβέρνηση και διοίκηση της ΔΕΗ καλλιεργούν τώρα µεγάλες προσδοκίες σε όλους τους ενδιαφερόµενους
για την επιχείρηση και τις επιµέρους δραστηριότητές της, ποντάρωντας στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο, που
θα παρουσιαστεί επίσηµα την επόµενη Δευτέρα, ενώ τις βασικές παραµέτρους του σκιάγραφησε ο Γ.
Στάσσης, µιλώντας σε επενδυτές, στο 21ο Συνέδριο της Capital Link, στην Νέα Υόρκη.

Μεγαλύτερη εντύπωση προκάλεσαν στο ακροατήριο, σύµφωνα µε πληροφορίες, οι εκτιµήσεις του κ.
Στάσση, που προφανώς προέρχονται από το νέο επιχειρησιακό σχέδιο, για λειτουργική κερδοφορία της
ΔΕΗ ύψους 800 εκατ. ευρώ από τον πρώτο χρόνο εφαρµογής του σχεδίου, το 2020, η οποία θα αυξηθεί σε
1 δισ. ευρώ, το 2021.

Οι προσδοκίες που καλλιεργούνται για το µετασχηµατισµό της ΔΕΗ από µια «βρώµικη» και ζηµιογόνο
εταιρείας παραγωγής ρεύµατος από λιγνίτη, σε µια «καθαρή» και κερδοφόρα εταιρεία που θα βασίζεται
στην πράσινη ενέργεια ενισχύουν το ενδιαφέρον διεθνών τραπεζικών – επενδυτικών κύκλων και µεγάλων
ενεργειακών οµίλων για δύο σηµαντικά project που θα υλοποιήσει η ΔΕΗ στο προσεχές µέλλον:

Την Παρασκευή, το διοικητικό συµβούλιο της ΔΕΗ αναµένεται να εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο, για να
δοθεί στη δηµοσιότητα την Δευτέρα. Το σχέδιο, που επεξεργάσθηκε η McKinsey, έχει ως βασικό άξονα το
κλείσιµο των λιγνιτικών σταθµών παραγωγής µε στόχο την πλήρη απολιγνιτοποίηση έως το 2028.

Με το επιχειρησιακό σχέδιο θα δοθεί και το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα για κλείσιµο 14 µονάδων λιγνίτη.
Πάντως, ως το 2022 θα βγουν εκτός λειτουργίας µονάδες ισχύος µόλις 1 GW σε σύνολο 3,9 GW, ενώ oι
υπόλοιπες θα κλείσουν αργότερα. Επίσης, ο στόχος για το µερίδιο των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση
ενέργειας από 32% σε 35% έως το 2030.

Το σχέδιο θα προβλέπει µείωση του µισθολογικού κόστους µε εθελουσία εξόδο 5.000 εργαζοµένων,
αντιµετώπιση ληξιπρόθεσµων οφειλών και καθιέρωση νέας, εξατοµικευµένης για τους πελάτες, εµπορικής
πολιτικής.

https://www.sofokleousin.gr/kai-ksafnika-i-xreokopimeni-dei-egine-mixani-kerdon
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Στη Βουλή το «σχέδιο Ηρακλής» για τις κρατικές εγγυήσεις προς τις τράπεζες –
Οι ΗΠΑ συγχαίρουν την κυβέρνηση

Την Τρίτη κατατίθεται στη Βουλή το νοµοσχέδιο για το «σχέδιο Ηρακλής», που προβλέπει την κρατική
εγγύηση ύψους 9 δισεκατοµµυρίων ευρώ µε στόχο το «ξεφόρτωµα» 30 δισ. ευρώ κόκκινων δανείων από τις
τράπεζες, ενώ αναµένεται να συζητηθεί στην Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Ο υπουργός Εµπορίου
των ΗΠΑ, Γουίλµπουρ Ρος, έδωσε συγχαρητήρια στην ελληνική κυβέρνηση και τόνισε πως είναι «µεγάλη
µέρα για την Ελλάδα».

Κατατίθεται στη Βουλή το νοµοσχέδιο για τον «Ηρακλή» προκειµένου να συζητηθεί στην ολοµέλεια την
Πέµπτη. Το απόγευµα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο της ΕΚΤ η έκθεση γνώµης του θεσµού για το
νοµοσχέδιο. Ωστόσο φαίνεται ότι οι όποιες αλλαγές έχουν ζητηθεί , έχουν συµπεριληφθεί στο νοµοσχέδιο.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Capital Link 21 στην Νέα Υόρκη, ο αµερικανός  υπουργός Εµπορίου,
Γουίλµπουρ Ρος, εξέφρασε την ικανοποίηση του για τις «ευνοϊκές µεταρρυθµίσεις για την προσέλκυση
επενδυτών» που έχει προωθήσει µέχρι τώρα η κυβέρνηση.

Ο Στουρνάρας ζητά µεγαλύτερες κρατικές εγγυήσεις προς τις τράπεζες από τα 9 δισ. του
«σχεδίου Ηρακλής»

Υποστήριξε ότι πρόκειται για µια «µεγάλη µέρα» για την Ελλάδα προκειµένου να προσελκύσει ξένες
επενδύσεις. «Σήµερα που η ελληνική κυβέρνηση θα καταθέσει στη Βουλή για ψήφιση  τον νόµο για την
µείωση των κόκκινων δανείων θα είναι µια µεγάλη µέρα για την Ελλάδα ο νόµος θα δώσει τη δυνατότητα
στις τράπεζες να απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν
προσφέροντας ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

https://thepressproject.gr/sti-vouli-to-schedio-iraklis-gia-tis-kratikes-engyisis-pros-tis-trapezes-i-ipa-sygcheroun-tin-kyvernisi/
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Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα
Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την
αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα. 

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας. 
«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.  
Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία. 

Τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών 
Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:
·    Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων,  όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα. 
·    Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο. 
·    Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο,
µειώνει τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ. 

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα. 
«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας 

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:
·    Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά
·    Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας
·    Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον
·    Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα 
·    Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα 
Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε  µπαράζ επαφών µε  επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.  

«Ο “ Ηρακλής” ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.
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Το πλήρες τηλεγράφηµα του Π. Κασφίκη στη συνδροµητική ιστοσελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
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Πρωτοφανές το επενδυτικό ενδιαφέρον στη Νέα Υόρκη

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία το ενδιαφέρον που εισέπραξαν από διεθνείς επενδυτές στη Νέα Υόρκη το
οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης και κορυφαία στελέχη ελληνικών τραπεζών και επιχειρήσεων, στο
πλαίσιο του 21ου Ετήσιου Φόρουµ «Invest in Greece» του Capital Link.

Περισσότερες από 100 κατ’ ιδίαν συναντήσεις (one-to-one meetings) πραγµατοποιήθηκαν χθες στο
Metropolitan Club µεταξύ µεγάλων παικτών της αµερικανικής και διεθνούς αγοράς κεφαλαίου και
εκπροσώπων ισχυρών ελληνικών εταιριών, ενώ οι υπουργοί Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας και
Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης είχαν δύο οµαδικές συναντήσεις (group sessions) µε επενδυτές. Αντίστοιχες
κατ’ ιδίαν ενηµερώσεις για θέµατα της αρµοδιότητάς τους έκαναν και τα υπόλοιπα µέλη της ελληνικής
κυβερνητικής αποστολής: οι υπουργοί Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης και Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης και
οι υφυπουργοί Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός, Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης και Περιβάλλοντος Γεράσιµος
Θωµάς.

Η µακριά λίστα των στελεχών της αγοράς που έλαβαν µέρος στις συναντήσεις περιλαµβάνει, µεταξύ
άλλων, τους ακόλουθους επενδυτικούς οίκους και τράπεζες µε παγκόσµια εµβέλεια: Athanor Capital,
Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Asset management, Consilience Capital, Eaton Vance, Fir
Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm, Morgan Stanley, MSK Capital Partners, Nomura, Third
Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead, Stonehill, Olympus Peak, Citi, Aberdeen, Helm, East
Rock, Centerbridge, Beachpoint, Weterwheel.

Το µήνυµα Μητσοτάκη

Το συνέδριο του Capital Link ξεκίνησε µε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµα του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη, ο οποίος κάλεσε την επιχειρηµατική κοινότητα να εντάξει τη χώρα µας στα επενδυτικά σχέδιά
της, επισηµαίνοντας ότι «το σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µια
συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες επενδύσεις» και ότι «σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός
κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για
παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντίθετα, εστίασε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο».

Σταϊκούρας: Προσήλωση στις µεταρρυθµίσεις

Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις, µε στόχο τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και την κάλυψη του παραγωγικού κενού, έδωσε στην οµιλία
του ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας. Αναφέρθηκε επίσης στα επιτεύγµατα της 5µηνης
διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ και επανέλαβε τις προβλέψεις για ανάπτυξη 2,8% το 2020 και
επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ τόσο φέτος όσο και το ερχόµενο έτος.

Γεωργιάδης: Hot-spot για επενδυτές η Ελλάδα

Για µεταµόρφωση της Ελλάδας σε νέο hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την
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επιχειρηµατικότητα οικονοµίες παγκοσµίως έκανε λόγο ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, που
χαρακτήρισε ως «πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας» την αγορά ακινήτων, τον
τουρισµό, την ενέργεια, τα logistics, τις υποδοµές, τη βιοτεχνολογία, τη φαρµακοβιοµηχανία, την
πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες, την έρευνα και ανάπτυξη, τα τρόφιµα αλλά και τη βαριά βιοµηχανία.

Οι προβολείς στις τράπεζες

Ιδιαιτέρως έντονο ήταν το ενδιαφέρον της αµερικανικής και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για τον
ελληνικό τραπεζικό τοµέα, ενόψει της επικείµενης κατάθεσης στη Βουλή (πιθανότατα την Παρασκευή) του
νοµοσχεδίου για τη µείωση των «κόκκινων» δανείων µε βάση το σχέδιο «Ηρακλής». Οι εκπρόσωποι των
ξένων επενδυτικών τραπεζών, οίκων και funds άδραξαν την ευκαιρία, για να µάθουν λεπτοµέρειες από τον
αρµόδιο υφυπουργό Οικονοµικών Γιώργο Ζαββό, τους επικεφαλής των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών
που βρέθηκαν για το συνέδριο στη Νέα Υόρκη και τον επικεφαλής των τεχνοκρατών της ΕΚΤ για την
Ελλάδα Φραντσέσκο Ντρούντι.

«Αυτή είναι η ιδανική στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία γίνεται το νέο “παιδί-θαύµα” της
ευρωζώνης», ανέφερε ο κ. Ζαββός και τόνισε ότι στόχος του σχεδίου «Ηρακλής» είναι να µειωθεί ο όγκος
των κόκκινων δανείων στις ελληνικές τράπεζες κατά 40%, να αυξηθεί η κεφαλαιακή βάση τους και να
βελτιωθεί η κερδοφορία τους. «Ο “Ηρακλής” προσφέρει ένα ελκυστικό οµόλογο υψηλών αποδόσεων, σε ένα
περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων και αποδόσεων», υπογράµµισε ο υφυπουργός Οικονοµικών και πρόσθεσε:
«H αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε διαρθρωτικές και φορολογικές
µεταρρυθµίσεις και στην επανεκκίνηση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και του χρηµατιστηρίου
σηµατοδοτεί µια νέα εποχή ανάπτυξης, προσφέροντας νέες ευκαιρίες τους επενδυτές».

Όπως ανέφερε χθες το ΝΜ, η συµµετοχή στο φετινό συνέδριο ήταν µεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά
(πάνω από 1.000 άτοµα) και επιπλέον το ελληνοαµερικανικό κοµµάτι του κοινού που έδινε το χρώµα τις
τελευταίες χρονιές, φέτος ήταν… µειοψηφία. Σε αυτό αναµφίβολα συνέβαλε και η παρουσία του
Αµερικανού µεγαλοεπενδυτή Τζον Πόλσον, ο οποίος στο δείπνο του συνεδρίου τιµήθηκε µε το «2019 Capital
Link Hellenic Leadership Award» για την εξαιρετική συµβολή του στην Ελλάδα. Ακόµα ένα ισχυρό σήµα του
ενδιαφέροντος των ΗΠΑ για επενδύσεις στη χώρα µας ήταν ότι τον κ. Πόλσον προλόγισε ο Αµερικανός
υπουργός Εµπορίου Ουίλµπουρ Ρος.

Μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων που είχαν παρουσία στο φετινό συνέδριο του Capital Link
περιλαµβάνονται οι: Aegean Airlines, ΕΥΔΑΠ, Avis Ελλάς, Eldorado Gold, EY, Grant Thornton, ΕΛΠΕ, Lamda
Development, McKinsey & Company, Όµιλος Μυτιληναίος, NN Hellas, ΟΠΑΠ, Prodea Investments, ΔΕΗ, Reed
Smith, Shaner Hotel Group, ΤΕΜΕΣ, The Wall Street Journal, ΤΙΤΑΝ, Värde Global Real Estate, Zeus Group, Diana
Shipping, Eurodry, Euroseas, Tsakos Energy Navigation, Performance Shipping.

Σήµερα η ελληνική κυβερνητική αποστολή και στελέχη των εταιριών ελληνικών συµφερόντων οι οποίες
είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης θα χτυπήσουν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών
της συνεδρίασης στο πλαίσιο της «Ηµέρας της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day
at NYSE).
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ΔΕΗ: Τη Δευτέρα τα αποκαλυπτήρια για το νέο business plan

Αντίστροφα µετρά για την ΔΕΗ η ανακοίνωση του στρατηγικού της σχεδιασµού πάνω στον οποίο θα
χαραχθεί η πορεία της επόµενης µέρας που θα θέσει ισχυρά θεµέλια ώστε η επιχείρηση να γυρίσει
οριστικά σελίδα και να βγει από το βαθύ τούνελ των ζηµιών.

Την προσεχή Παρασκευή αναµένεται να εγκριθεί από το διοικητικό συµβούλιο της ΔΕΗ το business plan της
επιχείρησης που κατήρτισε η McKinsey, το οποίο αναµένεται να αποκαλυφθεί επισήµως από τον πρόεδρο
και διευθύνοντα σύµβουλο κ. Γιώργο Στάσση, την επόµενη Δευτέρα. Θα ακολουθήσει έκτακτη γενική
συνέλευση των µετόχων προκειµένου να εγκρίνει τις µεγάλες αλλαγές στον τοµέα των προσλήψεων και
της στελέχωσης της εταιρείας που έφερε πρόσφατα ο νόµος που ψηφίστηκε από την βουλή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε πρώτη φάση ο επικεφαλής της ΔΕΗ έχει επιλέξει να παρουσιάσει τις
στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας καθώς το σχέδιο θα αναλυθεί µε κάθε λεπτοµέρεια στους
αναλυτές περί τα τέλη Ιανουαρίου. Για την περίοδο αυτή προγραµµατίζεται ένα «investor day», το οποίο θα
αποτελέσει ένα πρώτο βήµα προετοιµασίας για την προσέλκυση ξένων επενδυτών αλλά και για τη µεγάλη
έξοδο στις αγορές που προετοιµάζεται για αργότερα µε την έκδοση οµολογιακού δανείου.

Στόχος της νέας διοίκησης είναι να πείσει τους επενδυτές για τις µεγάλες αλλαγές στην λειτουργία της
εταιρείας αλλά και να άρει τις αβεβαιότητες που κρατούσαν µακριά από την Επιχείρηση και την µετοχή
της τα µεγάλα θεσµικά χαρτοφυλάκια, αποκτώντας όλα εκείνα τα εργαλεία που θα την βοηθήσουν να
αναπτυχθεί µε ένα υγιή τρόπο και να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις τους ιδιώτες προµηθευτές.

Χθες µιλώντας στο συνέδριο της Capital Link στην Ν. Υόρκη ο κ. Στάσσης επισήµανε ότι η ΔΕΗ έχει
επεξεργαστεί ένα σχέδιο, το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και το οποίο έχει τέσσερις βασικούς άξονες:

– την απολιγνιτοποίηση της εταιρείας, η οποία θα κινηθεί στις κυβερνητικές εξαγγελίες για οριστική
απεξάρτηση από το λιγνίτη έως το 2028 αλλά θα περιλαµβάνει αναλυτικό και πλήρες χρονοδιάγραµµα
απόσυρσης των 14 µονάδων της ΔΕΗ.

– την µετεξέλιξή της Επιχείρησης από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
ΑΠΕ, σχέδιο το οποίο η ΔΕΗ θα υπηρετήσει µέσα από την ανάπτυξη νέων πρότζεκτ αλλά και µε
στρατηγικές συµµαχίες µε έλληνες και διεθνείς παίκτες.

– την ψηφιοποίηση του δικτύου διανοµής, το οποίο θα υλοποιηθεί µε την πώληση (εκτός απροόπτου
πλειοψηφικού πακέτου µετοχών) του ΔΕΔΔΗΕ µε στόχο την άντληση σηµαντικών εσόδων για την ΔΕΗ.
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– την αντεπίθεση της εταιρείας στην αγορά ενέργειας µε νέα εµπορική πολιτική που θα έχει ως βάση της
τον πελάτη και θα δίνει επιλογές µε βάση την κατανάλωση στα πρότυπα των προγραµµάτων της κινητής
τηλεφωνίας.
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Αισθητή πτώση στις αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων την Τρίτη
Θανάσης Κουκάκης

Υποχωρούν αισθητά οι αποδόσεις των ελληνικών χρεογράφων.

Μαζικές τοποθετήσεις στα ελληνικά χρεόγραφα σηµειώνονται σήµερα από επενδυτές, µε αποτέλεσµα να
υποχωρούν αισθητά  οι αποδόσεις τους.

Η απόδοση του πενταετούς ελληνικού οµολόγου διαµορφώνεται στο 0,535%, ήτοι 12,4% χαµηλότερα
σε σχέση µε χθες. Να σηµειωθεί πως η απόδοση του εν λόγω οµολόγου προ έτους ήταν στο 3,7%.

Η απόδοση του δεκαετούς ελληνικού οµολόγου διαµορφώνεται στο 1,36% και σηµειώνει υποχώρηση 4,60%
σε σχέση µε χθες. Να σηµειωθεί πως η απόδοση του δεκαετούς ελληνικού οµολόγου ήταν προ έτους στο
4,68%.

Η πρόσκληση στους επενδυτές ανέβασε τις τιµές

Η άνοδος των τιµών του πενταετούς και του δεκαετούς οµολόγου έρχεται λίγες ώρες µετά την εµφάνιση
του υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα στο συνέδριο της Capital Link, όπου απηύθυνε πρόσκληση
στους επενδυτές.

Ο υπουργός Οικονοµικών τόνισε µεταξύ άλλων πως η εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία της Ελλάδος
αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται και η αισιοδοξία επιστρέφει στη χώρα, ενώ έκανε και
ένα σύντοµο απολογισµό των τελευταίων πέντε µηνών.
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Σε ένα 48ωρο στη Βουλή το νοµοσχέδιο για τον «Ηρακλή»
Θανάσης Κουκάκης , CNN Greece

Έως την Παρασκευή θα κατατεθεί στη Βουλή το νοµοσχέδιο για τον «Ηρακλή», καθώς εκκρεµεί η
γνωµοδότηση από την ΕΚΤ, η οποία ζητά  διευκρινίσεις η ΕΚΤ σε ορισµένα  σηµεία .

Ο υφυπουργός Οικονοµικών , αρµόδιος για τα χρηµατοπιστωτικά θέµατα Γιώργος Ζαββός, είχε χθες την
ευκαιρία να παρουσιάσει τους βασικούς άξονες του «Ηρακλή» σε επικεφαλής µεγάλων επενδυτικών
τραπεζών και funds στη Νέα Υόρκη στο συνέδριο της Capital Link.

Με έναρξη τον Ιανουάριο του 2020 και µε ορίζοντα 18µήνου, το σχέδιο «Ηρακλής» θα  εγγυηθεί κόκκινα
δάνεια  που θα  φτάσουν τα  31,5 δισ. ευρώ. Αυτό είναι το συνολικό ποσό των τιτλοποιήσεων που
προτίθενται να µεταφέρουν οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες και που αναλύεται σε µη εξυπηρετούµενα
δάνεια 12 δισ. ευρώ από την Alpha Bank, 7,5 δισ. ευρώ από τη Eurobank, 6 δισ. ευρώ από την Τράπεζα
Πειραιώς και άλλα 6 δισ. ευρώ από την Εθνική Τράπεζα.

Παράλληλα, αναµένοντας τον «Ηρακλή» οι τράπεζες συνεχίζουν να παίρνουν τα µέτρα τους για τη µείωση
των κόκκινων δανείων. Όπως έγινε γνωστό, ολοκληρώθηκε η πώληση του πρώτου χαρτοφυλακίου µη
εξυπηρετούµενων δανείων (Project Symbol) µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις προς µικροµεσαίες, µεσαίες
επιχειρήσεις και επαγγελµατίες ύψους 0,9 δισ. ευρώ σε ανεξόφλητο κεφάλαιο, της Εθνικής
Τράπεζας.

Το τίµηµα της συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου 28% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου. Η
µεταβίβαση έγινε προς τη Symbol Investment NPLCO DAC (εταιρεία συνδεδεµένη µε επενδυτικά κεφάλαια,
διαχειριστής των οποίων είναι η κοινοπραξία των Centerbridge Partners, LLP and Elliott Advisors.
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Σήµερα η ετυµηγορία της ΕΚΤ για τον «Ηρακλή»

Σήµερα, Τρίτη θα κατατεθεί στη Βουλή το Σχέδιο Νόµου για τον Ηρακλή, προκειµένου να
συζητηθεί στην ολοµέλεια την Πέµπτη.

Μάλιστα, το απόγευµα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο της ΕΚΤ η έκθεση γνώµης του θεσµού για το
νοµοσχέδιο.

Πάντως, κατά τη διάρκεια του δείπνου που παρατέθηκε στο συνέδριο Capital Link 21 στην Νέα Υόρκη ο
οµιλητής υπουργός Εµπορίου κ Γουίλµπουρ Ρος µίλησε µε εξαιρετικά ευνοϊκά σχόλια για όλο το εύρος των
πρόσφατων κυβερνητικών µεταρρυθµίσεων και των επιπτώσεων που θα έχουν για την προσέλκυση των
επενδυτών.

Πιο συγκεκριµένα, αναφερόµενος στις πρόσφατες τραπεζικές µεταρρυθµίσεις είπε ότι « σήµερα - που η
ελληνική κυβέρνηση θα καταθέσει στη Βουλή για ψήφιση τον νόµο για την µείωση των κόκκινων δανείων
θα είναι µια µεγάλη µέρα για την Ελλάδα ο νόµος θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία.
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Γεωργιάδης σε Αµερικανούς: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να
µεταµορφωθεί σε µια από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα
οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη
και έκανε λόγο για την αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών
Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

· Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

· Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

· Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας
Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

· Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

· Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

· Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον

· Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

· Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα
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Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο “Ηρακλής” ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.
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Το οικονοµικό επιτελείο στη Νέα Υόρκη- Κάλεσµα στους ξένους επενδυτές
(video)

Μήνυµα σε αµερικανούς και ελληνοαµερικανούς επιχειρηµατίες, ότι έχει έρθει η σωστή στιγµή να
επενδύσουν στην Ελλάδα δόθηκε από το βήµα του ετήσιου Ελληνικού Επενδυτικού Συνεδρίου της Capital
Link, στη Νέα  Υόρκη. 

Η «δυναµική επανεκκίνηση της οικονοµίας από τις 7 Ιουλίου, οι µεταρρυθιστικές πρωτοβουλίες των
τελευταίων µηνών και τα επόµενα βήµατα, αναπτύχθηκαν απο τον υπουργό Οικονοµικών, Χρήστο
Σταϊκούρα . «Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα
επιστρέφει στην κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης.

Τη στρατηγική σηµασία του τουριστικού τοµέα για την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης υπογράµµισε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης
Θεοχάρης. «Για το 2020 σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην
ανάδειξη της ποιοτικής υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας
στοχεύουν στο άνοιγµα νέων αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην
προώθηση των εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό,
αναρριχητικό τουρισµό και τουρισµό ευεξίας».

Από την πλευρά του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, κατά τη
διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link,
αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία, τονίζοντας την
πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία.

«Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ν.Υόρκη-Ανταπόκριση:Λένα  Αργύρη

Μοιράσου το άρθρο:

Περισσότερα Εδω
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Ελληνικό κάλεσµα για επενδύσεις σε επενδυτικό forum στη Νέα Υόρκη
Ανοικτή πρόσκληση στη διεθνή επενδυτική κοινότητα να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που διαµορφώνονται
στην Ελλάδα, απηύθυνε η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο του 21ου Ετήσιου Επενδυτικού Forum της Capital
Link που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη. 
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«Σχέδιο Ηρακλής»: Φτάνει στη Βουλή- Το απόγευµα η ετυµηγορία της ΕΚΤ
Σήµερα θα κατατεθεί στη Βουλή το Σχέδιο Νόµου για τον Ηρακλή στη Βουλή, προκειµένου να συζητηθεί
στην ολοµέλεια την Πέµπτη. Το απόγευµα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο της ΕΚΤ η έκθεση γνώµης του
θεσµού για το νοµοσχέδιο. Ηδη ωστόσο φαίνεται ότι οι όποιες αλλαγές έχουν συµπεριληφθεί στο σχέδιο
νόµου.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου που παρετέθη  στο συνέδριο Capital Link 21 στην Νέα Υόρκη ο οµιλητής
Υπουργός Εµπορίου κ Γουίλµπουρ Ρος µίλησε µε εξαιρετικά ευνοϊκά σχόλια για όλο το εύρος των
πρόσφατων κυβερνητικών µεταρρυθµίσεων και των επιπτώσεων που θα έχουν για την προσέλκυση των
επενδυτών.  

 Πιο συγκεκριµένα αναφερόµενος στις πρόσφατες τραπεζικές µεταρρυθµισεις είπε ότι « σήµερα – που η
ελληνική κυβέρνηση θα καταθέσει στη Βουλή για ψήφιση  τον νόµο για την µείωση των κόκκινων δανείων
θα είναι µια µεγάλη µέρα για την Ελλάδα ο νοµος θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία.

Στα διάφορα πάνελ του ανώτερου συνεδρίου συζητήθηκε µε ξένους και Έλληνες τραπεζίτες αλλά  και
άλλους διεθνείς επενδυτές  πολύ ευνοϊκά σχόλια για το σχέδιο Ηρακλής το οποίο σηµατοδοτεί πλέον την
νέα περίοδο αυτοπεποίθησης και κυρίως προσέλκυσης των επενδυτών για το τραπεζικό σύστηµα. 

naftemporiki.gr 
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Γεωργιάδης: Είναι ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα

Στη Νέα Υόρκη στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link βρέθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

«Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες» τόνισε και έκανε λόγο για την αρχή µιας νέας εποχής
για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα σύµφωνα µε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως εξήγησε:

Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8
δισεκατοµµυρίων ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.
Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια
του καζίνο.
Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο,
µειώνει τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων
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ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά
Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα
της τελευταίας δεκαετίας
Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να
υποστηριχθεί η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να
δηµιουργηθεί ένα φιλικό προς το επιχειρείν περιβάλλον
Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα
Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας.

Όπως µάλιστα είπε, το σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους
εκπροσώπους των τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην
εκκαθάριση των κόκκινων δανείων.

«Ο «Ηρακλής» ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέβασε την οµιλία του στο Facebook.

21st annual capital link Invest in Greece Forum

Posted by Άδωνις Γεωργιάδης – Adonis Georgiadis on Monday, 9 December 2019

Πηγή: newsbeast.gr
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Το οικονοµικό επιτελείο στη Νέα Υόρκη- Κάλεσµα στους ξένους επενδυτές
(video)

Μήνυµα σε αµερικανούς και ελληνοαµερικανούς επιχειρηµατίες, ότι έχει έρθει η σωστή στιγµή να
επενδύσουν στην Ελλάδα δόθηκε από το βήµα του ετήσιου Ελληνικού Επενδυτικού Συνεδρίου της Capital
Link, στη Νέα  Υόρκη. 

Η «δυναµική επανεκκίνηση της οικονοµίας από τις 7 Ιουλίου, οι µεταρρυθιστικές πρωτοβουλίες των
τελευταίων µηνών και τα επόµενα βήµατα, αναπτύχθηκαν απο τον υπουργό Οικονοµικών, Χρήστο
Σταϊκούρα . «Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα
επιστρέφει στην κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης.

Τη στρατηγική σηµασία του τουριστικού τοµέα για την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης υπογράµµισε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης
Θεοχάρης. «Για το 2020 σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην
ανάδειξη της ποιοτικής υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας
στοχεύουν στο άνοιγµα νέων αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην
προώθηση των εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό,
αναρριχητικό τουρισµό και τουρισµό ευεξίας».

Από την πλευρά του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, κατά τη
διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link,
αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία, τονίζοντας την
πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία.

«Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ν.Υόρκη-Ανταπόκριση:Λένα  Αργύρη

www.ert.gr

Πηγή του άρθρου είναι: http://www.ert.gr
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Πλακιωτάκης στο Capital Link: Επενδύστε στη ναυτιλία
Τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η ναυτιλιακή και λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδος
παρουσίασε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης µιλώντας στο
21ο ετήσιο φόρουµ της Capital Link “Invest in Greece”, που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 9
Δεκεµβρίου 2019.

Ο κ. Πλακιωτάκης στην διάρκεια της οµιλίας του αναφέρθηκε διεξοδικά στη δυναµική της ναυτιλίας αλλά
και στην πολυεπίπεδη προσφορά  της στο παγκόσµιο εµπόριο και την παγκόσµια οικονοµία. Επίσης, ο
Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έδωσε αναλυτικά στοιχεία για το προφίλ της και για την
συνεισφορά της στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της Ελλάδος.

Όπως και τα προηγούµενα χρόνια, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές µια µοναδική δυνατότητα
δικτύωσης µέσα από περισσότερα από 100 one-to-one meetings µε Θεσµικούς Επενδυτές που
εκπροσωπούν µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µε εισηγµένες και µη
εισηγµένες εταιρείες, καθώς και µε µέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης.

Σε συνεργασία µε τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν δύο group
sessions για τον Υπουργό Οικονοµικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα  και τον Υπουργό Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Ο καθένας αναφέρθηκε σε θέµατα του χαρτοφυλακίου του.

Επιπλέον, ο Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης και ο Υπουργός
Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης, πραγµατοποίησαν µια σειρά από one-to-one meetings µε επενδυτές και
υψηλόβαθµα στελέχη της αγοράς.
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Το οικονοµικό επιτελείο στη Νέα Υόρκη- Κάλεσµα στους ξένους επενδυτές
(video)

Μήνυµα σε αµερικανούς και ελληνοαµερικανούς επιχειρηµατίες, ότι έχει έρθει η σωστή στιγµή να
επενδύσουν στην Ελλάδα δόθηκε από το βήµα του ετήσιου Ελληνικού Επενδυτικού Συνεδρίου της Capital
Link, στη Νέα  Υόρκη. 

Η «δυναµική επανεκκίνηση της οικονοµίας από τις 7 Ιουλίου, οι µεταρρυθιστικές πρωτοβουλίες των
τελευταίων µηνών και τα επόµενα βήµατα, αναπτύχθηκαν απο τον υπουργό Οικονοµικών, Χρήστο
Σταϊκούρα . «Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα
επιστρέφει στην κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης.

Τη στρατηγική σηµασία του τουριστικού τοµέα για την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης υπογράµµισε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης
Θεοχάρης. «Για το 2020 σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην
ανάδειξη της ποιοτικής υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας
στοχεύουν στο άνοιγµα νέων αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην
προώθηση των εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό,
αναρριχητικό τουρισµό και τουρισµό ευεξίας».

Από την πλευρά του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, κατά τη
διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link,
αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία, τονίζοντας την
πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία.

«Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ν.Υόρκη-Ανταπόκριση:Λένα  Αργύρη

Μοιράσου το άρθρο:

Περισσότερα Εδω
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«Μαραθώνιος» επαφών στη Νέα Υόρκη: 100 τετ α τετ σε 24 ώρες έκαναν οι
Ελληνες υπουργοί

Εναν πραγµατικό µαραθώνιο επαφών µε επενδυτές πραγµατοποίησε η ελληνική κυβερνητική αποστολή στη
Νέα Υόρκη.

Το δείπνο µε κεντρικό οµιλητή τον Αµερικανό υπουργό Εµπορίου, Γουίλµπορ Ρος, ήταν το κερασάκι στην
τούρτα ενός µαραθώνιου κατ’ ιδίαν συναντήσεων και παρουσιάσεων από την πολυπληθή κυβερνητική
αποστολή στη Νέα Υόρκη. Το συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη ήταν µια ακόµα ευκαιρία που η
ελληνική πλευρά φρόντισε να µην περάσει αναξιοποίητη. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι µέσα σε λιγότερες
από 24 ώρες έγιναν περισσότερα από 100 one-to-one meetings µε θεσµικούς επενδυτές!

Οι επαφές έγιναν µε θεσµικούς επενδυτές που εκπροσωπούν µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον
για την Ελλάδα,  µε εισηγµένες και µη εισηγµένες εταιρείες και σε συνεργασία µε τις επενδυτικές τράπεζες
που υποστηρίζουν το Συνέδριο.

Διαβάστε στο economistas το ρεπορτά του Γιώργου Παππού για τις… αναπτυξιακές επαφές των Ελλήνων
υπουργών στη Νέα Υόρκη.

https://www.iefimerida.gr/oikonomia/nea-yorki-marathonios-epafon-me-ependytes-ypoyrgoi
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Οικονοµικός πυλώνας η ναυτιλία είπε ο Πλακιωτάκης σε Αµερικανούς
επενδυτές

December 10, 2019

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς επενδυτές στη
Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, ο
κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο https://hellasjournal.com

Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.

https://news.makedonias.gr/2019/12/549380/
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ΔΕΗ: Τη Δευτέρα τα αποκαλυπτήρια για το νέο business plan

Επενδυτική αντεπίθεση σε τέσσερις άξονες από το 2020 -Aπολιγνιτοποίηση, στροφή στις ΑΠΕ, ψηφιοποίηση
δικτύου και νέα εµπορική πολιτική

Αντίστροφα µετρά για την ΔΕΗ η ανακοίνωση του στρατηγικού της σχεδιασµού πάνω στον οποίο θα
χαραχθεί η πορεία της επόµενης µέρας που θα θέσει ισχυρά θεµέλια ώστε η επιχείρηση να γυρίσει
οριστικά σελίδα και να βγει από το βαθύ τούνελ των ζηµιών.

Την προσεχή Παρασκευή αναµένεται να εγκριθεί από το διοικητικό συµβούλιο της ΔΕΗ το business plan της
επιχείρησης που κατήρτισε η McKinsey, το οποίο αναµένεται να αποκαλυφθεί επισήµως από τον πρόεδρο
και διευθύνοντα σύµβουλο κ. Γιώργο Στάσση, την επόµενη Δευτέρα. Θα ακολουθήσει έκτακτη γενική
συνέλευση των µετόχων προκειµένου να εγκρίνει τις µεγάλες αλλαγές στον τοµέα των προσλήψεων και
της στελέχωσης της εταιρείας που έφερε πρόσφατα ο νόµος που ψηφίστηκε από την βουλή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε πρώτη φάση ο επικεφαλής της ΔΕΗ έχει επιλέξει να  παρουσιάσει
τις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας καθώς το σχέδιο θα αναλυθεί µε κάθε λεπτοµέρεια
στους αναλυτές περί τα τέλη Ιανουαρίου. Για την περίοδο αυτή προγραµµατίζεται ένα «investor day», το
οποίο θα αποτελέσει ένα πρώτο βήµα  προετοιµασίας για  την προσέλκυση ξένων επενδυτών αλλά
και για  τη µεγάλη έξοδο στις αγορές που προετοιµάζεται για αργότερα µε την έκδοση οµολογιακού
δανείου.

Στόχος της νέας διοίκησης είναι να πείσει τους επενδυτές για τις µεγάλες αλλαγές στην λειτουργία της
εταιρείας αλλά και να άρει τις αβεβαιότητες που κρατούσαν µακριά από την Επιχείρηση και την µετοχή
της τα µεγάλα θεσµικά χαρτοφυλάκια, αποκτώντας όλα εκείνα τα εργαλεία που θα την βοηθήσουν να
αναπτυχθεί µε ένα υγιή τρόπο και να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις τους ιδιώτες προµηθευτές.

Χθες µιλώντας στο συνέδριο της Capital Link στην Ν. Υόρκη ο κ. Στάσσης επισήµανε ότι η ΔΕΗ έχει
επεξεργαστεί ένα σχέδιο, το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και το οποίο έχει τέσσερις βασικούς
άξονες:

– την απολιγνιτοποίηση της εταιρείας, η οποία θα κινηθεί στις κυβερνητικές εξαγγελίες για οριστική
απεξάρτηση από το λιγνίτη έως το 2028 αλλά θα περιλαµβάνει αναλυτικό και πλήρες χρονοδιάγραµµα
απόσυρσης των 14 µονάδων της ΔΕΗ.

– την µετεξέλιξή της Επιχείρησης από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ, σχέδιο το οποίο η ΔΕΗ θα υπηρετήσει µέσα από την ανάπτυξη νέων πρότζεκτ αλλά
και µε στρατηγικές συµµαχίες µε έλληνες και διεθνείς παίκτες.

– την ψηφιοποίηση του δικτύου διανοµής, το οποίο θα υλοποιηθεί µε την πώληση (εκτός απροόπτου
πλειοψηφικού πακέτου µετοχών) του ΔΕΔΔΗΕ µε στόχο την άντληση σηµαντικών εσόδων για την ΔΕΗ.

– την αντεπίθεση της εταιρείας στην αγορά  ενέργειας  µε νέα  εµπορική πολιτική που θα έχει
ως βάση της τον πελάτη και θα δίνει επιλογές µε βάση την κατανάλωση στα πρότυπα των προγραµµάτων
της κινητής τηλεφωνίας.

https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/business-stories/dei-ependitiki-antepithesi-se-tesseris-axones-apo-to-2020/
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Αυτό είναι το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ
Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ που αναµένεται να παρουσιαστεί
επίσηµα ως το τέλος του χρόνου περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που είχε
στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της
Capital Link, µε τίτλο "21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum". Ο
επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών
µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028,
προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας
δεδοµένου ότι η παραγωγή ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το
κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που έχει
πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Το µήνυµα του προέδρου της
ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι "Η
ΔΕΗ έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και,
εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει άλλους τρεις βασικούς άξονες: -τη
µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ -την ψηφιοποίηση των δικτύων και -την
εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη". Σε σχέση µε τις
ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και
συνεργασίες µε τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο
χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι πρακτικά µηδενική. Η
ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση
του ΔΕΔΔΗΕ και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των
καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την υποστήριξη της
απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική
πολιτική θα περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς
τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές - συντήρηση οικιακών συσκευών
και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που
θα δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή
τους στην επιχείρηση. enikonomia
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«Σχέδιο Ηρακλής»: Φτάνει στη Βουλή- Το απόγευµα η ετυµηγορία της ΕΚΤ
Σήµερα θα κατατεθεί στη Βουλή το Σχέδιο Νόµου για τον Ηρακλή στη Βουλή, προκειµένου να συζητηθεί
στην ολοµέλεια την Πέµπτη. Το απόγευµα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο της ΕΚΤ η έκθεση γνώµης του
θεσµού για το νοµοσχέδιο. Ηδη ωστόσο φαίνεται ότι οι όποιες αλλαγές έχουν συµπεριληφθεί στο σχέδιο
νόµου.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου που παρετέθη  στο συνέδριο Capital Link 21 στην Νέα Υόρκη ο οµιλητής
Υπουργός Εµπορίου κ Γουίλµπουρ Ρος µίλησε µε εξαιρετικά ευνοϊκά σχόλια για όλο το εύρος των
πρόσφατων κυβερνητικών µεταρρυθµίσεων και των επιπτώσεων που θα έχουν για την προσέλκυση των
επενδυτών.  

 Πιο συγκεκριµένα αναφερόµενος στις πρόσφατες τραπεζικές µεταρρυθµισεις είπε ότι « σήµερα - που η
ελληνική κυβέρνηση θα καταθέσει στη Βουλή για ψήφιση  τον νόµο για την µείωση των κόκκινων δανείων
θα είναι µια µεγάλη µέρα για την Ελλάδα ο νοµος θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία.

Στα διάφορα πάνελ του ανώτερου συνεδρίου συζητήθηκε µε ξένους και Έλληνες τραπεζίτες αλλά  και
άλλους διεθνείς επενδυτές  πολύ ευνοϊκά σχόλια για το σχέδιο Ηρακλής το οποίο σηµατοδοτεί πλέον την
νέα περίοδο αυτοπεποίθησης και κυρίως προσέλκυσης των επενδυτών για το τραπεζικό σύστηµα. 
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Διεθνής διαγωνισµός για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδοµών Α.Ε.

Στην έναρξη διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την από κοινού πώληση µε τα ΕΛΠΕ του 100% του
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών Α.Ε.», η οποία θα δηµιουργηθεί µετά τη µερική
διάσπαση του κλάδου των υποδοµών της ΔΕΠΑ, προχωρά το ΤΑΙΠΕΔ.
Σήµερα το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% και τα ΕΛΠΕ το υπόλοιπο 35% του µετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ.
Κατόπιν της µερικής διάσπασής της, οι δύο µέτοχοι θα κατέχουν τα ανάλογα ποσοστά στη ΔΕΠΑ Υποδοµών
(65% το ΤΑΙΠΕΔ και 35% τα ΕΛΠΕ) και θα ενεργήσουν ως από κοινού πωλητές.
Στη ΔΕΠΑ Υποδοµών θα περιλαµβάνονται:
– Το 100% του µετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου
Αττικής (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. – ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.), 51% του µετοχικού κεφαλαίου στην
εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. – ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.) και 100%
του µετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου λοιπής
Ελλάδας (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α.Ε. – ΔΕΔΑ Α.Ε.).
– Η κυριότητα της ΔΕΠΑ επί των παγίων των δικτύων διανοµής.
– Το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ.
– Τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ αναφορικά µε την ανάπτυξη, τον σχεδιασµό και την
υλοποίηση των έργων υποδοµής δικτύων διανοµής, συµπεριλαµβανοµένων έργων υποδοµής συµπιεσµένου
φυσικού αερίου ή µικρής κλίµακας Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), εξαιρουµένων των δικαιωµάτων
και υποχρεώσεων της εταιρείας σε διεθνή έργα, όπως δεσµεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό
Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερµατικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.
Όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ, η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: φάση προεπιλογής
(α’ φάση) και φάση υποβολής δεσµευτικών προσφορών (β’ φάση). Στην α’ φάση, το ΤΑΙΠΕΔ προσκαλεί τους
επενδυτές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύµφωνα µε τους όρους της πρόσκλησης, στις 14
Φεβρουαρίου 2020.
Οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές που θα πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής (προεπιλεγέντες) θα κληθούν να
συµµετάσχουν στη β’ Φάση, όπου θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό σχετικά µε τη ΔΕΠΑ
Υποδοµών µέσω εικονικής αίθουσας τεκµηρίωσης (Virtual Data Room-VDR), και στη συνέχεια θα κληθούν να
υποβάλουν δεσµευτικές οικονοµικές προσφορές.
Γ. Θωµάς: «Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το
εξωτερικό για την ΔΕΠΑ Υποδοµών»
«Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα».
Αυτό µεταξύ άλλων επεσήµανε ο υφυπουργός Ενέργειας, Γεράσιµος Θωµάς, που ανακοίνωσε την έναρξη
της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link στη
Νέα Υόρκη. Σηµειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε νωρίτερα την προκήρυξη του διαγωνισµού για το 100%
της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών Α.Ε.» που θα προκύψει από την µερική διάσπαση του κλάδου Υποδοµών της
ΔΕΠΑ. Το Ελληνικό Δηµόσιο -που µέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ’ επέκταση της ΔΕΠΑ
Υποδοµών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -που κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν ως από κοινού
πωλητές.
«Είµαι πολύ χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας
εµβληµατικής ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση
συνολικά. Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο στις 28 Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός,
πλειοδοτικός διαγωνισµός», τόνισε ο υφυπουργός και κατέληξε: «Το επόµενο βήµα προς τον
µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Εµπορίας, η έναρξη της
οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων ιδιωτικών κεφαλαίων και το
άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας δέσµευση και την υλοποιούµε µε
ταχύτητα και αποφασιστικότητα».
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"Μαραθώνιος" επαφών στη Νέα Υόρκη: 100 τετ α τετ σε 24 ώρες έκαναν οι
Ελληνες υπουργοί - [Iefimerida.gr]

Εναν πραγµατικό µαραθώνιο επαφών µε επενδυτές πραγµατοποίησε η ελληνική κυβερνητική αποστολή στη
Νέα Υόρκη.ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Εκστρατεία τεσσάρων υπουργών στη Νέα Υόρκη -Αναζήτηση επενδυτών στο
Capital LinkΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 09|12|2019 | 10:00 Το δείπνο µε κεντρικό οµιλητή τον Αµερικανό υπουργό Εµπορίου,
Γουίλµπορ Ρος, ήταν το κερασάκι στην τούρτα ενός µαραθώνιου κατ' ιδίαν συναντήσεων και
παρουσιάσεων από την πολυπληθή κυβερνητική αποστολή στη Νέα Υόρκη. Το συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη ήταν µια ακόµα ευκαιρία που η ελληνική πλευρά φρόντισε να µην περάσει αναξιοποίητη.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι µέσα σε λιγότερες από 24 ώρες έγιναν περισσότερα από 100 one-to-one
meetings µε θεσµικούς επενδυτές!Οι ελπιδοφόρες επαφές στη Νέα Υόρκη Οι επαφές έγιναν µε θεσµικούς
επενδυτές που εκπροσωπούν µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µε εισηγµένες
και µη εισηγµένες εταιρείες και σε συνεργασία µε τις επενδυτικές τράπεζες που...

Iefimerida.gr   ·    πριν από  5 λεπτά  ·    

Εναν πραγµατικό µαραθώνιο επαφών µε επενδυτές πραγµατοποίησε η ελληνική κυβερνητική αποστολή στη
Νέα Υόρκη.ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Εκστρατεία τεσσάρων υπουργών στη Νέα Υόρκη -Αναζήτηση επενδυτών στο
Capital LinkΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 09|12|2019 | 10:00 Το δείπνο µε κεντρικό οµιλητή τον Αµερικανό υπουργό Εµπορίου,
Γουίλµπορ Ρος, ήταν το κερασάκι στην τούρτα ενός µαραθώνιου κατ' ιδίαν συναντήσεων και
παρουσιάσεων από την πολυπληθή κυβερνητική αποστολή στη Νέα Υόρκη. Το συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη ήταν µια ακόµα ευκαιρία που η ελληνική πλευρά φρόντισε να µην περάσει αναξιοποίητη.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι µέσα σε λιγότερες από 24 ώρες έγιναν περισσότερα από 100 one-to-one
meetings µε θεσµικούς επενδυτές!Οι ελπιδοφόρες επαφές στη Νέα Υόρκη Οι επαφές έγιναν µε θεσµικούς
επενδυτές που εκπροσωπούν µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µε εισηγµένες
και µη εισηγµένες εταιρείες και σε συνεργασία µε τις επενδυτικές τράπεζες που...
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Υπουργικό ταξιδάκι στις ΗΠΑ
«Πέταξαν» για  τη χριστουγεννιάτικη Νέα  Υόρκη επτά  µέλη της κυβέρνησης

Παγκράτι - Κολιάτσου» έχουν κάνει το ταξίδι Αθήνα - Αµερική οι κυβερνώντες, οι οποίοι κάθε λίγο και
λιγάκι και µε την παραµικρή αφορµή διοργανώνουν πολυπληθείς αποστολές µια στην Ουάσινγκτον και µια
στη Νέα Υόρκη.

Με αφορµή το 21ο Ετήσιο Forum «Invest in Greece» του Capital Link, επτά µέλη της κυβέρνησης έφτιαξαν
βαλίτσες για τη χριστουγεννιάτικη Νέα Υόρκη. Οι υπουργοί Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης, Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης και Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης και
οι υφυπουργοί Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης και
Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς θα αναπτύξουν σε περισσότερα από 1.000 κορυφαία στελέχη
επιχειρήσεων, επενδυτικών οίκων και τραπεζών (Citi, AXIA Ventures, BNP Paribas, Goldman Sachs
International, Nomura International κ.ά.) τις κεντρικές προτεραιότητες και τους στόχους της κυβέρνησης
στους τοµείς της αρµοδιότητάς τους.

Επιπλέον, τόσο η κυβερνητική αποστολή όσο και τα στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που µετέχουν στο
συνέδριο θα έχουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας,
προκειµένου να τους αποδείξουν ότι «η Ελλάδα επέστρεψε» («Greece is back»), όπως είναι ο τίτλος του
φετινού συνεδρίου. Το 21ο ετήσιο φόρουµ του Capital Link πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το
χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες στο Metropolitan Club της Νέας
Υόρκης. Στην έναρξή του θα προβληθεί µήνυµα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους
επενδυτές.

Εκτός από την κυβερνητική αποστολή, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού βρίσκονται για το 21ο ετήσιο
συνέδριο του Capital Link οι διευθύνοντες σύµβουλοι της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, της Εθνικής
Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς και της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, ο πρόεδρος της Eurobank
Γιώργος Ζανιάς, οι διευθύνοντες σύµβουλοι του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) Μάρτιν
Τσούρντα και του Ταµείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) Ριχάρδος Λαµπίρης, ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής και ο γενικός διευθυντής του Οργανισµού Διαχείρισης
Δηµόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης Τσάκωνας.

Ο υπουργός Οικονοµικών θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών,
όπως οι PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.
Επίσης, θα έχει συνάντηση µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής Ελπιδοφόρο, ενώ σήµερα θα παρευρεθεί στην

Ηµέρα της Ελλάδας στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE), όπου η ελληνική κυβερνητική
αποστολή και στελέχη των εταιριών ελληνικών συµφερόντων, οι οποίες είναι εισηγµένες στο
χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, θα χτυπήσουν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της συνεδρίασης.

Η ελληνική αντιπροσωπία θα έχει επίσης την ευκαιρία να συζητήσει µε τον υπουργό Εµπορίου των ΗΠΑ
ουίλµπουρ Ρος.

Το «παρών» θα δώσουν επίσης υψηλόβαθµα στελέχη κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων, µεταξύ των
οποίων οι Aegean Airlines, ΕΥΔΑΠ, Avis Ελλάς, Eldorado Gold, EY, Grant Thornton, ΕΛ.ΠΕ., Lamda Development,
McKinsey & Company, Οµιλος Μυτιληναίος, NN Hellas, ΟΠΑΠ, Prodea Investments, ΔΕΗ, Reed Smith, Shaner
Hotel Group, ΤΕΜΕΣ, The Wall Street Journal, ΤΙΤΑΝ, Värde Global Real Estate, Zeus Group, Diana Shipping,
Eurodry, Euroseas, Tsakos Energy Navigation και Performance Shipping.
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Σταϊκούρας: Σε τροχιά επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία
Οικονοµία

10 Δεκεµβρίου 2019

H κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου, που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει την
οικονοµική κανονικότητα στη χώρα, τόνισε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, απευθυνόµενος
προς τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.Παράλληλα, ο κ. Σταϊκούρας στο πλαίσιο αυτό τόνισε ότι «από
τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία
αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική
αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα». Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος
Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα των πρώτων 6 µηνών, λέγοντας ότι: Έκλεισαν τα πιθανά
δηµοσιονοµικά κενά Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας
Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά
εργασίας Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους
ισολογισµούς των τραπεζών Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις Προπληρώθηκε το
ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος
Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση
που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι
ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι
οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας». Όπως σηµείωσε,
αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται: Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης Στην επιτυχή έκδοση κρατικών
οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη
Εµπιστοσύνης Καταναλωτή Τέλος, ο κ. Σταϊκούρας, λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες
της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες προκλήσεις, σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι
αποτελούν βασικές πολιτικές προτεραιότητες: Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων Η
διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος Η ενίσχυση της ρευστότητας στην
πραγµατική οικονοµία Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων Η εισαγωγή
κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Χρήστος Σταίκούραςυπουργός
ΟικονοµικώνCapital Linkαµερικανοί επενδυτέςΝέα Υόρκηκανονικότητα
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Αποκαλυπτήρια του νέου επιχειρηµατικού σχεδίου της ΔΕΗ
Οικονοµία

10 Δεκεµβρίου 2019

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link µε κεντρικό θέµα
«Επενδύστε στην Ελλάδα».
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Ι. ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Κύριος οικονοµικός πυλώνας η ναυτιλία για τη στήριξη νέων
επενδύσεων

10.12.19, 11:42

Ι. ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Κύριος οικονοµικός πυλώνας η ναυτιλία για τη στήριξη νέων επενδύσεων

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς επενδυτές στη
Νέα Υόρκη.

Κάντε like στην σελίδα  του allanea.gr στο Facebook για  να  είστε ενήµεροι για  ΟΛΑ!

Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, ο
κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία,
τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία.

«Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά

Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε
διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η ελληνική Ναυτιλία ως πυλώνας ανάπτυξης και επενδύσεων

Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας
µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα
µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και
την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε
υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων
επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».

Οι προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής

Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός σηµείωσε ότι
η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την
ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής εκπαίδευσης.

Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία και στη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις
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λιµένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Energy deputy in Berlin Thursday for new round of bilateral talks

Moving on from his participation at this year’s Greek-themed Capital Link Forum in New York, deputy energy minister
Gerassimos Thomas will be in Berlin Thursday for the third round of a Greek-German Action Plan on Bilateral
Cooperation.

Greek and German officials will have an opportunity to discuss ensuing steps for energy-sector projects.

Germany’s energy minister is already familiar with Greece’s new National Energy and Climate Plan (NECP), presented
by the Greek energy deputy last week at an EU council of energy ministers.

The Greek government has already shown an interest to utilize German decarbonization know-how following the fellow
EU member state’s initiatives taken in this domain. The matter was discussed in October by Prime Minister Kyriakos
Mitsotakis with the head of RWE.

Germany’s investment interest, consistently firm, has grown even stronger following the Greek government’s recent
announcement of a plan aiming for a swifter withdrawal of power utility PPC’s coal generators.

Bilateral energy-sector cooperation was also keenly discussed at a Berlin meeting in August between the Greek
leader and German Chancellor Angela Merkel.

Strong German interest exists for all of Greece’s forthcoming energy-sector privatizations. E.on, for example, is
among the firms interested in a sale, announced yesterday, offering 100 percent of DEPA Infrastructure, a new entity
that has emerged from a split at gas utility DEPA.
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Το οικονοµικό επιτελείο στη Νέα Υόρκη- Κάλεσµα στους ξένους επενδυτές
(video)

Μήνυµα σε αµερικανούς και ελληνοαµερικανούς επιχειρηµατίες, ότι έχει έρθει η σωστή στιγµή να
επενδύσουν στην Ελλάδα δόθηκε από το βήµα του ετήσιου Ελληνικού Επενδυτικού Συνεδρίου της Capital
Link, στη Νέα  Υόρκη. 

Η «δυναµική επανεκκίνηση της οικονοµίας από τις 7 Ιουλίου, οι µεταρρυθιστικές πρωτοβουλίες των
τελευταίων µηνών και τα επόµενα βήµατα, αναπτύχθηκαν απο τον υπουργό Οικονοµικών, Χρήστο
Σταϊκούρα . «Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα
επιστρέφει στην κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης.

Τη στρατηγική σηµασία του τουριστικού τοµέα για την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης υπογράµµισε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης
Θεοχάρης. «Για το 2020 σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην
ανάδειξη της ποιοτικής υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας
στοχεύουν στο άνοιγµα νέων αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην
προώθηση των εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό,
αναρριχητικό τουρισµό και τουρισµό ευεξίας».

Από την πλευρά του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, κατά τη
διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link,
αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία, τονίζοντας την
πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία.

«Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ν.Υόρκη-Ανταπόκριση:Λένα  Αργύρη

Μοιράσου το άρθρο:

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Capital Link
Επενδυτικό Συνέδριο
Χρήστος Σταΐκούρας
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Θετικό κλίµα και προσδοκίες από το scouting επενδυτών στις ΗΠΑ Κύριο
Θετικό κλίµα και προσδοκίες από το scouting επενδυτών στις ΗΠΑ

Πάνω από 100 επαφές είχε στη Νέα Υόρκη το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης και κορυφαία στελέχη
ελληνικών τραπεζών και επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του 21ου Ετήσιου Φόρουµ «Invest in Greece» του Capital
Link. Τα αποτελέσµατα µένει να φανούν, ωστόσο αυτό που διεφάνη είναι το καλό κλίµα για την πορεία της
χώρας.

Πέρα από τις 100 κατ’ ιδίαν συναντήσεις, οι υπουργοί Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας και Ανάπτυξης,
Άδωνις Γεωργιάδης είχαν δύο οµαδικές εκδηλώσεις (group sessions) µε παρουσία επενδυτών. Αντίστοιχες
κατ’ ιδίαν ενηµερώσεις για θέµατα της αρµοδιότητάς τους έκαναν και τα υπόλοιπα µέλη της ελληνικής
κυβερνητικής αποστολής: οι υπουργοί Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης και Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης και
οι υφυπουργοί Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός, Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης και Περιβάλλοντος Γεράσιµος
Θωµάς.

Πιο συγκεκριµένα οι επαφές ήταν µε: AthanorCapital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital,
Brookfield Assetmanagement, Consilience Capital, EatonVance, Fir Tree Partners,
Goldman SachsAsset Management,

Third Poin,Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead, Stonehill, Olympus Peak, Citi,Aberdeen, Helm,Morgan Stanley, MSK Capital Partners, Nomura, 
East Rock, Centerbridge, Beachpoint, Weterwheel.

Για τη µεταµόρφωση της Ελλάδας σε νέο hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα οικονοµίες παγκοσµίως έκανε λόγο ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, που
χαρακτήρισε ως «πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας» την αγορά ακινήτων, τον
τουρισµό, την ενέργεια, τα logistics, τις υποδοµές, τη βιοτεχνολογία, τη φαρµακοβιοµηχανία, την
πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες, την έρευνα και ανάπτυξη, τα τρόφιµα αλλά και τη βαριά βιοµηχανία.

O υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεράσιµος Θωµάς, από το βήµα του Συνεδρίου ανακοίνωσε
την έναρξη της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ Υποδοµών, ως δείγµα γραφής της
αποφασιστικότητας της κυβέρνησης να προσελκύσει γρήγορα τις απαραίτητες επενδύσεις για τον
µετασχηµατισµό του ενεργειακού συστήµατος της χώρας, καθώς ο λιγνίτης θα αποσυρθεί από την
ηλεκτροπαραγωγή έως το 2028 και το ποσοστό των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό µείγµα
θα φτάσει το 35% έως το 2030, από 17% περίπου σήµερα. Ο κ. Θωµάς υπογράµµισε ότι οι δράσεις, που
προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ), προϋποθέτουν την υλοποίηση
επενδύσεων ύψους 44 δισ. ευρώ που θα δηµιουργήσουν περί τις 60.000 θέσεις εργασίας, προσθέτοντας ότι
η κυβέρνηση έχει ήδη αναλάβει σηµαντικές πρωτοβουλίες για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων
στη χώρα, αρχής γενοµένης από τον νόµο για τον εκσυγχρονισµό της ΔΕΗ που ενισχύει την ανταγωνιστική
θέση της µεγαλύτερης επιχείρησης της χώρας, ενώ δροµολογεί την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ και
την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ για να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια στα δίκτυα µεταφοράς
και διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος.

Οι τράπεζες

Επίσης οι εκπρόσωποι των ξένων επενδυτικών τραπεζών, οίκων και funds µε την ευκαιρία της κατάθεσης
στη Βουλή του σχεδίου για τη διαχειριστών κόκκινων δανείων έσπευσαν για επαφές µε τον αρµόδιο
υφυπουργό Οικονοµικών, Γιώργο Ζαββό, τους επικεφαλής των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών, που
βρέθηκαν για το συνέδριο στη Νέα Υόρκη και τον επικεφαλής των τεχνοκρατών της ΕΚΤ για την Ελλάδα,
Φραντσέσκο Ντρούντι.

«Αυτή είναι η ιδανική στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία γίνεται το νέο “παιδί-θαύµα” της
ευρωζώνης», ανέφερε ο κ. Ζαββός και τόνισε ότι στόχος του σχεδίου «Ηρακλής» είναι να µειωθεί ο όγκος
των κόκκινων δανείων στις ελληνικές τράπεζες κατά 40%, να αυξηθεί η κεφαλαιακή βάση τους και να
βελτιωθεί η κερδοφορία τους.

 «Ο “Ηρακλής” προσφέρει ένα ελκυστικό οµόλογο υψηλών αποδόσεων, σε ένα περιβάλλον αρνητικών
επιτοκίων και αποδόσεων», υπογράµµισε ο υφυπουργός Οικονοµικών και πρόσθεσε: «H αποφασιστικότητα
της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε διαρθρωτικές και φορολογικές µεταρρυθµίσεις και στην
επανεκκίνηση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και του χρηµατιστηρίου σηµατοδοτεί µια νέα εποχή
ανάπτυξης, προσφέροντας νέες ευκαιρίες τους επενδυτές».

Σήµερα η ελληνική κυβερνητική αποστολή και στελέχη των εταιριών ελληνικών συµφερόντων οι οποίες
είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης θα χτυπήσουν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών
της συνεδρίασης στο πλαίσιο της «Ηµέρας της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day
at NYSE).
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Χρηµατιστήριο: Οριακή άνοδος στο άνοιγµα – Σε πτώση η Ευρώπη
Με πτώση της τάξεως του 0,50-0,60% ξεκίνησαν οι ευρωπαϊκές αγορές και η Γερµανία καταγράφει
απώλειες ενώ την ίδια ώρα η Αθήνα καταγράφει οριακή άνοδο. Πριν απο λίγο ο Γενικός Δείκτης
βρισκόταν στις 864,89 µονάδες σηµειώνοντας άνοδο 0,15%.

Η µετοχή της Εθνικής Τράπεζας κερδίζει 1% στα  2,832 ευρώ. Με άνοδο 0,53% η Eurobank στα 0,859 ευρώ.
Κέρδη 0,45% στην Alpha Bank στα 1,78 ευρώ και άνοδος 0,48% στην Τραπεζα Πειραιώς.

Με άνοδο 0,46% ο ΟΠΑΠ στα 10,97 ευρώ. Αµετάβλητος ο ΟΤΕ στα  13,31 ευρώ. Κέρδη 0,92% για την ΔΕΗ
στα 3,274 ευρώ. Άνοδος 1,52% για την Μπέλα στα 18,09 ευρώ. Με άνοδο 0,73% τα Ελληνικά Πετρέλαια. Οι
συναλλαγές ξεπέρασαν τα 4 εκατ. ευρώ.

Εν τω µεταξύ, το συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη µε τις εισηγµένες εταιρείες απέκτησε
περισσότερο ενδιαφέρον καθώς εκδηλώνονται προθέσεις για επενδύσεις στην Ελλάδα , τόσο στη
ενέργεια όσο και στα κόκκινα δάνεια.
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Ξεκινά ο διαγωνισµός για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδοµών

Στη γραµµή της αφετηρίας εισέρχεται η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, µε τη πρόσκληση από το ΤΑΙΠΕΔ για την
εκδήλωση εκδήλωση ενδιαφέροντος για το 100% της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που θα προκύψει από
την µερική διάσπαση του κλάδου Υποδοµών της ΔΕΠΑ.

Το Ελληνικό Δηµόσιο – που µέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ’ επέκταση της ΔΕΠΑ
Υποδοµών – και τα Ελληνικά Πετρέλαια – που κατέχουν το υπόλοιπο 35% – θα ενεργήσουν ως από κοινού
πωλητές.

Ο υφυπουργός Ενέργειας κ. Γεράσιµος Θωµάς –που ανακοίνωσε την έναρξη της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ
από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link- δήλωσε σχετικά: «Είµαι πολύ
χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας εµβληµατικής
ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση συνολικά. Οι
ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 28
Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός, πλειοδοτικός διαγωνισµός.

Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ Έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα.

Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».

Η ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ:

Στην έναρξη διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την από κοινού πώληση µε την Ελληνικά Πετρέλαια
ΑΕ του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ», η οποία θα δηµιουργηθεί µετά
την µερική διάσπαση του κλάδου των υποδοµών της ΔΕΠΑ, προχωρά το ΤΑΙΠΕΔ.

Σήµερα το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% και τα Ελληνικά Πετρέλαια το υπόλοιπο 35% του µετοχικού κεφαλαίου
της ΔΕΠΑ. Κατόπιν της µερικής διάσπασης της, οι δύο µέτοχοι θα κατέχουν τα ανάλογα ποσοστά στη
ΔΕΠΑ Υποδοµών (65% το ΤΑΙΠΕΔ και 35% τα ΕΛΠΕ) και θα ενεργήσουν ως από κοινού πωλητές.

Στην ΔΕΠΑ Υποδοµών θα περιλαµβάνονται:

100% του µετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου
Αττικής (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ – ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ), 51% του µετοχικού κεφαλαίου
στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας
(ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ – ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΕ) και 100% του µετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανοµής φυσικού
αερίου λοιπής Ελλάδας (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕ – ΔΕΔΑ ΑΕ),
η κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. επί των παγίων των δικτύων διανοµής,
το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε.,
τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε. αναφορικά µε την ανάπτυξη, το σχεδιασµό και την
υλοποίηση των έργων υποδοµής δικτύων διανοµής συµπεριλαµβανοµένων έργων υποδοµής
συµπιεσµένου φυσικού αερίου ή µικρής κλίµακας Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ),
εξαιρουµένων των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας σε διεθνή έργα, όπως δεσµεύσεις
ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερµατικό
αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

 

Η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδοµών θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: φάση
προεπιλογής (Α΄ Φάση) και φάση υποβολής δεσµευτικών προσφορών (Β΄ Φάση). Στην Α΄ Φάση το ΤΑΙΠΕΔ
προσκαλεί τους επενδυτές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύµφωνα µε τους όρους της Πρόσκλησης,
στις 14 Φεβρουαρίου 2020.
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Οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές που θα πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής (προεπιλεγέντες) θα κληθούν να
συµµετάσχουν στη Β΄ Φάση, όπου θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό σχετικά µε τη ΔΕΠΑ
Υποδοµών µέσω εικονικής αίθουσας τεκµηρίωσης (Virtual Data Room – VDR), και στη συνέχεια θα κληθούν
να υποβάλουν δεσµευτικές οικονοµικές προσφορές.

Λεπτοµέρειες του διαγωνισµού περιγράφονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ.
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Πλακιωτάκης: Αξιόπιστος στρατηγικός προµηθευτής ποιοτικών υπηρεσιών η
ελληνική ναυτιλία

Τις προοπτικές και τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η ναυτιλιακή, παραναυτιλιακή και λιµενική
βιοµηχανία της Ελλάδος, υπό το πρίσµα της συνεχούς βελτίωσης των οικονοµικών δεικτών της εθνικής
οικονοµίας που έχει επιτύχει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσίασε ο υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, µιλώντας ως κεντρικός οµιλητής στο 21ο ετήσιο φόρουµ
της Capital Link «Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.
 
Ο υπουργός αναφέρθηκε διεξοδικά στη δυναµική της ναυτιλίας των Ελλήνων, της ισχυρότερης ναυτιλίας
του πλανήτη, στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει, αλλά και στην πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο
εµπόριο και την παγκόσµια οικονοµία. Επίσης, έδωσε αναλυτικά στοιχεία για το προφίλ της (cluster,
εταιρίες, πλοία, απασχόληση), καθώς και για τη συνεισφορά της στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της
Ελλάδος.
 
Όπως τόνισε, «ο ελληνικός εµπορικός στόλος αριθµεί 670 πλοία. Εκτός από τον εθνικό στόλο, οι Έλληνες
πλοιοκτήτες ελέγχουν έναν εντυπωσιακό αριθµό περίπου 5.000 σκαφών διαφόρων κατηγοριών, µε
χωρητικότητα µεταφοράς σχεδόν 400 εκατοµµυρίων dwt, κατανεµηµένα σε 43 διαφορετικές σηµαίες ανά
τον κόσµο. Ο στόλος που ελέγχεται από τα ελληνικά συµφέροντα βρίσκεται σε εντυπωσιακά υψηλά
επίπεδα. Ο ελληνόκτητος στόλος κατατάσσεται πρώτος, αντιπροσωπεύοντας το 21% και το 53% της
παγκόσµιας και της Ευρωπαϊκής dwt χωρητικότητας, αντίστοιχα.
 
Πάνω από 1.430 ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην υπερπόντια ναυτιλία και επιπλέον
άλλες 3.674 ναυτιλιακές εταιρείες που απασχολούνται κυρίως στις ενδοµεταφορές και στις θαλάσσιες
µεταφορές µικρών αποστάσεων, δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, προβάλλοντας τον Πειραιά ως
ναυτιλιακό κέντρο παγκόσµιας εµβέλειας και βάση εµπειρογνωµοσύνης στη διαχείριση των πλοίων.
 
Οι εταιρείες αυτές προσφέρουν άµεση απασχόληση σε περισσότερους από 16.000 εργαζόµενους και
αποτελούν την κινητήρια δύναµη για ολόκληρο το ναυτιλιακό σύµπλεγµα, απασχολώντας είτε άµεσα. είτε
έµµεσα σχεδόν 200.000 άτοµα».
 
Σύµφωνα µε τον κ. Πλακιωτάκη, η ελληνική ναυτιλία παραµένει ένας αξιόπιστος στρατηγικός προµηθευτής
ποιοτικών υπηρεσιών θαλάσσιων µεταφορών για τους εµπορικούς της εταίρους, κρατικούς και ιδιωτικούς,
µε το 22,5% της δραστηριότητας του ελληνόκτητου στόλου να απασχολείται στις ΗΠΑ. Επιπρόσθετα, το
µεγαλύτερο ποσοστό της δραστηριότητας του στόλου υπό ελληνική ιδιοκτησία, ήτοι 31,8%, λαµβάνει χώρα
στην Ασία, εξυπηρετώντας τις ταχέως αναπτυσσόµενες ασιατικές οικονοµίες.
 
«Παρά το οικονοµικό τοπίο που προσφέρει λίγα επενδυτικά κίνητρα, οι εισπράξεις από το ισοζύγιο
πληρωµών υπηρεσιών από τις θαλάσσιες µεταφορές, ανήλθαν σε 16,6 δισ. ευρώ το 2018,
αντιπροσωπεύοντας το 9% του εθνικού ΑΕΠ. Είναι προφανές ότι η ελληνική ναυτιλία στηρίζει ουσιαστικά
την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας, προσφέροντας παράλληλα προστιθέµενη αξία σε όλους τους
συναφείς τοµείς, στην απασχόληση επί του σκάφους και επί ξηράς, ως την καρδιά του ελληνικού
ναυτιλιακού συµπλέγµατος» υπογράµµισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
 
Στην οµιλία του, ο ίδιος κατέγραψε και τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ελληνικής
ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων και όχι
περιφερειακών λύσεων στα µείζονα ζητήµατα που την απασχολούν, όπως η κλιµατική αλλαγή, η
κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα, η προστασία του θαλασσίου
περιβάλλοντος κ.ά.

http://www.portcity.gr/index.php/%CF%80%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82/item/14601-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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Κατατίθεται σήµερα στη Βουλή το σχέδιο «Ηρακλής» για τη µείωση των NPLs

Της Έφης Καραγεώργου

Σήµερα θα κατατεθεί στη Βουλή το νοµοσχέδιο για το APS του Ηρακλή και θα συζητηθεί την Πέµπτη µε
τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Ο Ηρακλής έρχεται να καθαρίσει τους ισολογισµούς των τραπεζών από κόκκινα  δάνεια  30 δισ. ευρώ
προσφέροντας κρατικές εγγυήσεις 12 δισ. ευρώ.

Μάλιστα χθες στο δείπνο που παρατέθηκε κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του Capital Link 21 στην Νέα
Υόρκη, ο οµιλητής Υπουργός Εµπορίου κ Wilbur Ross µίλησε µε εξαιρετικά ευνοϊκά σχόλια για όλο το εύρος
των πρόσφατων κυβερνητικών µεταρρυθµίσεων και των επιπτώσεων που θα έχουν για την προσέλκυση
των επενδυτών.

Πιο συγκεκριµένα αναφερόµενος στις πρόσφατες τραπεζικές µεταρρυθµίσεις είπε ότι «η µέρα -Τρίτη – που
η ελληνική κυβέρνηση θα καταθέσει στη Βουλή για ψήφιση τον νόµο για την µείωση των κόκκινων δανείων
θα είναι µια µεγάλη µέρα για την Ελλάδα, καθώς ο Ηρακλής, θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία .

Να σηµειωθεί ότι στα διάφορα πάνελ του συνεδρίου συζητήθηκε ξένοι και Έλληνες τραπεζίτες καθώς και
άλλοι διεθνείς επενδυτές, αναφέρθηκαν µε πολύ ευνοϊκά σχόλια για το σχέδιο Ηρακλής το οποίο
σηµατοδοτεί πλέον την νέα περίοδο αυτοπεποίθησης και κυρίως προσέλκυσης των επενδυτών για το
τραπεζικό σύστηµα.

Αυτό που προκύπτει από τις διαβουλεύσεις που έγιναν στη ΝΥ είναι ότι ο Ηρακλής αποτελεί πλέον το
πρόσηµο µε το οποίο η Ελλάδα σηµατοδοτεί την νέα περίοδο των εκτεταµένων µεταρρυθµίσεων βάσει των
οποίων απευθύνεται για άντληση κεφαλαίων στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Πηγή: www.mononews.gr
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Ενθουσιασµός από ελληνικής πλευράς στην Νέα Υόρκη αλλά οι ξένοι δεν
βιάζονται να επενδύσουν στην Ελλάδα – Οι βασικές αιτίες

Το συµπέρασµα είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί να αναθερµάνει το επενδυτικό ενδιαφέρον αλλά
στην πράξη οι ξένοι επενδυτές ενώ αντιµετωπίζουν πιο θετικά την Ελλάδα δεν βιάζονται να επενδύσουν.
Από ελληνικής πλευράς επικράτησε ενθουσιασµός, το µήνυµα  που έστειλαν υπουργοί,
τραπεζίτες και εκπρόσωποι επιχειρήσεων στο Capital Link στην Νέα  Υόρκη ήταν ότι η Ελλάδα
πλέον αποτελεί επενδυτικό προορισµό µε προοπτικές. 
Οι σχεδόν 50 ξένοι επενδυτές που παραβρέθηκαν και συµµετείχαν σε διάφορες συναντήσεις δεν επέδειξαν
τον ίδιο ενθουσιασµό. 
Στελέχη δύο κορυφαίων αµερικανικών επενδυτικών οίκων που µίλησαν ανεπίσηµα στο bankingnews και
παραβρέθηκαν στις κλειστές συναντήσεις τόνισαν ότι «κατανοούµε τον ενθουσιασµό των ελλήνων,
προσπαθούν να επιστρέψουν στην κανονικότητα αλλά από πλευρά διεθνούς κεφαλαίου δεν υπάρχει
βιασύνη».
Γιατί όµως ακόµη οι ξένοι είναι επιφυλακτικοί; 
Οι βασικές αιτίες σχετίζονται µε το διεθνές περιβάλλον. 
Οι επενδυτές υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα είναι πολύ µικρό project για να αναληφθεί επενδυτικός κίνδυνος
και ρίσκο όταν οι αποδόσεις θα είναι χαµηλές λόγω των διεθνών αβεβαιοτήτων. 
Η Ελλάδα τι έχει να πουλήσει; 
- Εκδόσεις οµολόγων που όµως το 2020 τα αντληθέντα κεφάλαια δεν θα ξεπεράσουν τα 7 δισεκ. 
-Χρηµατιστήριο όπου σηµειώνονται υπερβολές και συν τοις άλλοις τα χρηµατιστήρια λειτουργούν ως
συγκοινωνούντα δοχεία.
Δεν υπάρχει ισχυρό momentum διεθνώς και η ανησυχία για διόρθωση στις αγορές θα πλήξει και ώριµες και
αναδυόµενες αγορές όπως η Ελλάδα. 
-Οι επενδύσεις σε ακίνητα ή άλλες επενδυτικές επιλογές έχουν κάποιο ενδιαφέρον αλλά αφορούν
περιορισµένα funds. 
Η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν εύλογα προσπαθεί να δηµιουργήσει ένα κλίµα ευφορίας καθώς «πουλάει» το
story ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές εκπλήξεις και η οικονοµία θα ανακάµπτει µαζί µε το ΑΕΠ. 
Όµως όπως αναλύουν οι ξένοι ενώ η ελληνική κυβέρνηση λαµβάνει θετικές πρωτοβουλίες π.χ. νόµος
Ηρακλή για τα NPEs κ.α. ο αντίκτυπος αυτών των παρεµβάσεων θα είναι µεσοπρόθεσµος.
Οι τράπεζες έχουν ακόµη δρόµο ώστε να ολοκληρώσουν την εξυγίανση τους. 
Πάντως οι ξένοι εστιάζουν στην πορεία του ΑΕΠ και όχι τόσο στην µείωση των πρωτογενών
πλεονασµάτων αλλά και στο φορολογικό και επενδυτικό νοµικό καθεστώς που διέπει την Ελλάδα. 
Για το ΑΕΠ έχει τονιστεί ότι ο στόχος για το 2020 είναι 2,4% µε 2,5% και υπό την αίρεση ότι δεν θα
υπάρξουν αρνητικές εκπλήξεις διεθνώς. 
Το συµπέρασµα είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί να αναθερµάνει το επενδυτικό ενδιαφέρον αλλά
στην πράξη οι ξένοι επενδυτές ενώ αντιµετωπίζουν πιο θετικά την Ελλάδα δεν βιάζονται να επενδύσουν. 
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Κατατίθεται σήµερα 10/11 το νοµοσχέδιο για τον Ηρακλή που αφορά τα NPEs
των ελληνικών τραπεζών ύψους έως 32 δισ - Θετική η γνώµη της ΕΚΤ

Ο Υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ Wilbur Ross µίλησε µε εξαιρετικά ευνοϊκά σχόλια για το σχέδιο "Ηρακλής"
Σήµερα , 10 Δεκεµβρίου 2019, θα  κατατεθεί στη Βουλή µε τη διαδικασία  του κατεπείγοντος το
σχέδιο "Ηρακλής" για  τα  µη εξυπηρετούµενα  ανοίγµατα  (NPEs) των ελληνικών τραπεζών.
Το σχέδιο έχει δηµιουργήσει µια κατάσταση ευφορίας στην Αθήνα, όπως προέκυψε και από το συνέδριο
του Capital Link που διενεργήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Εν τω µεταξύ έως αύριο 11 Δεκεµβρίου 2019 αναµένεται να ανακοινωθεί η γνώµη της ΕΚΤ για το σχέδιο
Ηρακλής, η οποία προφανώς αναµένεται να είναι θετική.
Το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει την έκδοση εγγυήσεων ύψους έως 12 δισ. ευρώ, που µπορούν να
χρησιµοποιήσουν οι τράπεζες κατά την τιτλοποίηση των δανείων τους. 
Με βάση όλες τις ενδείξεις τα τιτλοποιούµενα προβληµατικά δάνεια θα φτάσουν τα 31 - 32 δισ. ευρώ
περίπου και κατανέµονται ως εξής:
- Alpha Bank - 12 δισ. NPEs
- Eurobank - 7,5 δισ. NPEs
- Εθνική - 8 δισ. NPEs (5 δισ. NPEs στεγαστικά και 3 δισ. µικρών επιχειρήσεων)
- Πειραιώς - 4 δισ. NPEs µε προοπτική 6 δισ. 
Σύνολο δηλαδή 31 - 32 δισ. 
Το ελληνικό Δηµόσιο θα εγγυηθεί το «υψηλότερης διαβάθµισης» τµήµα, ενώ το «µεσαίας διαβάθµισης» και
το «χαµηλότερης διαβάθµισης» θα έχουν µικρότερη προστασία. 
Οι τράπεζες σχεδιάζουν να κρατήσουν το «υψηλότερης διαβάθµισης» τµήµα και να πουλήσουν τα άλλα σε
επενδυτές.
Οι τιτλοποιήσεις θα είναι ύψους 30 δισ. ευρώ ενώ οι ζηµιές που θα προκύψουν σε πρώτη φάση για τις
τράπεζες χωρίς να υπολογιστεί η αντιστάθµιση των εγγυήσεις προσδιορίζονται σε κοντά 5 δισ. ευρώ.
Κατά τη διάρκεια του δείπνου που παρετέθη κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του Capital Link 21 στην Νέα
Υόρκη ο οµιλητής Υπουργός Εµπορίου Wilbur Ross µίλησε µε εξαιρετικά ευνοϊκά σχόλια για όλο το εύρος
των πρόσφατων κυβερνητικών µεταρρυθµίσεων και των επιπτώσεων που θα έχουν για την προσέλκυση
των επενδυτών.
Πιο συγκεκριµένα αναφερόµενος στις πρόσφατες τραπεζικές µεταρρυθµίσεις είπε ότι «η µέρα - Τρίτη - που
η ελληνική κυβέρνηση θα καταθέσει στη Βουλή για ψήφιση το σχέδιο νόµου για την µείωση των κόκκινων
δανείων θα είναι µια µεγάλη µέρα για την Ελλάδα καθώς το νέο θεσµικό πλαίσιο θα δώσει τη δυνατότητα
στις τράπεζες να απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν
προσφέροντας ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία.
Αυτό που προκύπτει από τις διαβουλεύσεις που έγιναν στη Νέα Υόρκη είναι ότι ο "Ηρακλής" αποτελεί πλέον
το πρόσηµο βάσει του οποίου η Ελλάδα σηµατοδοτεί την νέα περίοδο των εκτεταµένων µεταρρυθµίσεων
βασει των οπίων απευθύνεται για άντληση κεφαλαίων στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.
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Κόπωση στο ΧΑ +0,22% στις 865 µον. αφορµή η Τουρκία, σχεδόν µηδενικά τα
ανοδικά περιθώρια – Το 2020 πιο δύσκολη χρονιά

Ο Τραπεζικός και ο Γενικός Δείκτης µε σωρευτικές απώλειες -8,77% και -4,19% αντίστοιχα, από τις αρχές
Δεκεµβρίου µε µία µόνο ανοδική συνεδρίαση
(upd08)Σηµάδια  κόπωσης εµφανίζει η χρηµατιστηριακή αγορά , στις 863 µονάδες µε τις
διεθνείς αγορές να  επιδρούν αρνητικά  καθώς υπάρχει ανησυχία  για  τις διαπραγµατεύσεις
ΗΠΑ – Κίνας. 
Οι τραπεζικές µετοχές ανακάµπτουν οριακά  σήµερα  µε την Eurobank +1,9% επειδή θα  κλείσει
το deal µε την Fortress έως τις 20 Δεκεµβρίου 2019.
Κατατίθεται σήµερα 10/11 το νοµοσχέδιο για το πρόγραµµα APS ή Ηρακλής που αφορά τα NPEs των
ελληνικών τραπεζών ύψους έως 32 δισεκ. ευρώ µετά την θετική γνώµη της ΕΚΤ.
Στις µη τραπεζικές µετοχές του FTSE 25 η πλειονότητα υποχωρεί µε Ελλάκτωρα και Coca Cola. 
Αυτό που µπορεί να  ειπωθεί είναι ότι η αγορά  έχει ανακρούσει πρύµναν µε αφορµή την
Τουρκία .
Η βαθύτερη αιτία  σχετίζεται µε το γεγονός ότι διεθνώς οι αγορές έχουν φθάσει στα  όρια
τους, ειδικά  στην Ελλάδα  τα  ανοδικά  περιθώρια  είναι σχεδόν µηδενικά . 
Έχει τονιστεί ότι τα  κέρδη στο χρηµατιστήριο και στις τράπεζες το 2020 θα  είναι πολύ
λιγότερα  σε σχέση µε το 2019, ήδη πολλές µετοχές είναι ακριβές. 
Στα εξωτερικά, πιέσεις ασκούνται στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια µε τον Dax στην Γερµανία -1,15% εν
αναµονή της σηµερινής συνεδρίασης της Fed.
Επίσης την Πέµπτη 12/12 αναµένεται η συνεδρίαση της ΕΚΤ αλλά και οι εκλογές στη Μεγάλη Βρετανία ενώ
την Κυριακή 15/12 εκπνέει η προθεσµία που απειλεί να επιδεινώσει την εµπορική διαµάχη ΗΠΑ-Κίνας. 
Επιστρέφει η ελληνική αποστολή από το Μανχάταν της Νέας Υόρκης  στο πλαίσιο του συνέδριου της Capital
Link µε συναντήσεις µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (PIMCO, Goldman
Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α) ενώ αυτό που µένει είναι
να δούµε εάν το επενδυτικό ενδιαφέρον γίνει και πράξη
Η προσέλκυση επενδύσεων αποτελεί κεντρικό στοίχηµα για την κυβέρνηση, προκειµένου να ενισχυθούν οι
ρυθµοί ανάπτυξης .
Με βάση πληροφορίες η ΕΚΤ θα αναθεωρήσει τους στόχους για την µείωση των NPEs για τις ελληνικές
τράπεζες καθώς θα  πρέπει να έχουν προβληµατικά ανοίγµατα στο 5% από 43% της τρέχουσας περιόδου.
Σε απόλυτα µεγέθη θα πρέπει τα 74 µε 75 δισεκ. NPEs να µειωθούν στα 8 µε 9 δισεκ. ευρώ στην επόµενη
2ετία ή µείωση 64 δισεκ. ευρώ.
Οι ελληνικές τράπεζες για να φθάσουν στο 5% τα NPEs κάτι αντίστοιχο θα ισχύσει και για άλλες τράπεζες
στην Νότια Ευρώπη θα πρέπει να ολοκληρώσουν το πρώτο κύµα εξυγίανσης που αφορά προβληµατικά
ανοίγµατα 32 δισεκ. ευρώ. 
Δηλαδή από τον στόχο µείωσης των NPEs κατά 64 δισεκ. θα έχουν µειωθούν τα 32 δισεκ. και θα
αποµένουν άλλα 28 δισεκ. ευρώ προβληµατικά δάνεια. 
Το βασικό πρόβληµα είναι ότι για τα 28 δισεκ. NPEs η µείωση είναι υπερβολικά δύσκολη γιατί δεν
υπάρχουν επαρκείς προβλέψεις ενώ για την επίτευξη ου στόχου θα απαιτηθούν σηµαντικά κεφάλαια  
Στην αγορά οµολόγων, καταγράφεται  βελτίωση µε το 10ετές οµόλογο στο 1,37% ενώ το ιταλικό 10ετές
βρίσκεται στο 1,32%. 
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στις 153 µονάδες βάσης ενώ το CDS της Αργεντινής
βελτιώνεται βρίσκεται στις 6015 µονάδες βάσης από 6794 µονάδες βάσης 

Η πορεία  της ελληνικής χρηµατιστηριακής αγοράς στην σηµερινή συνεδρίαση

Με µεικτά πρόσηµα ξεκίνησε η χρηµατιστηριακή αγορά µε τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,10% και τον Γενικό
Δείκτη +0,26%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηµατιστήριο κινείται µε άνοδο +0,16% στις 8654 µονάδες
έχοντας υψηλό στις 867,18 µονάδες και χαµηλό στις 861,53 µονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαµηλά επίπεδα και είναι µοιρασµένος στις τράπεζες και στα µη
τραπεζικά blue chips.  
Αναλυτικότερα , η αξία  συναλλαγών διαµορφώνεται στα  15 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα  3,5 εκατ.
ευρώ σε πακέτα , ο όγκος 5,5 εκατ. τεµάχια  εκ των οποίων τα  2,7 εκατ. να  διακινούνται στις
τράπεζες.
Προσυµφωνηµένες συναλλαγές αξίας 3,5 εκατ. ευρώ και όγκου 223 χιλ. τεµαχίων πραγµατοποιήθηκαν στο
ελλυηνικό χρηµατιστήριο.
Ειδικότερα ο ΟΠΑΠ διακίνησε 75 χιλ. τεµάχια αξίας 822 χιλ. ευρώ και η Jumbo 148 χιλ. τεµάχια αξίας 2,66
εκατ.ευρώ.

Tα  τεχνικά  σηµεία
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Ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 865 µονάδες, µε πρώτη αντίσταση τις 890 µονάδες και ακολουθούν οι 900-
910 µονάδες και οι 940 µονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 865 µονάδες και ακολουθούν οι 850 µονάδες και οι 825 µονάδες..
Ο Τραπεζικός Δείκτης κινείται στις 833 µονάδες, µε πρώτη αντίσταση τις  845-850 µονάδες και οι 910-920
µονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 820 µονάδες και ακολουθούν οι 800 µονάδες

Τραπεζικά  νέα

Σε επαναγορά (buyback) των τελευταίων οµολόγων του PSI+ ύψους περίπου 500 εκατ ευρώ θα προχωρήσει
το ελληνικό δηµόσιο σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες εντός του Ιανουαρίου 2020.
Να σηµειωθεί ότι είχε υπάρξει απόπειρα πριν δύο µήνες για επαναγορά των τελευταίων οµολόγων του
PSI+ συνόλου 2,3 δισεκ. αλλά το σχέδιο δεν προχώρησε γιατί αµερικανοί επενδυτές κυρίως ασφαλιστικά
ταµεία και άλλοι δεν αποδέχθηκαν την πρόταση του ελληνικού δηµοσίου. 
Η νέα πρόταση θα αφορά µόνο 514 εκατ ή λίγο λιγότερα που αφορούν τους έλληνες οµολογιούχους,
δηλαδή οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου που κατέχουν έλληνες οµολογιούχοι φυσικά ή άλλα νοµικά
πρόσωπα.
Η διαδικασία επαναγοράς θα πραγµατοποιηθεί είτε µε µετρητά δηλαδή το ελληνικό δηµόσιο στις
τρέχουσες τιµές θα αγοράσει τα οµόλογα και οι κάτοχοι θα πάρουν το κεφάλαιο τους, είτε θα έχουν την
δυνατότητα να αντικαταστήσουν τα οµόλογα αυτά µε νέα έκδοση 15ετούς διάρκειας ή 10ετούς
διάρκειας.
Το ελληνικό δηµόσιο έχει την δυνατότητα να αποπληρώσει όλα τα οµόλογα που έχουν αποµείνει µε
µετρητά και αυτή η κίνηση θα θεωρηθεί θετική από τις αγορές.
Από την άλλη, η ελληνική αγορά οµολόγων θα αποκτήσει µεγαλύτερο βάθος αν και τα οµόλογα του PSI
είναι ελάχιστα.

Η επικαιρότητα

Τα επόµενα βήµατα και κινήσεις της Ελλάδας απέναντι στις ολοένα αυξανόµενες προκλήσεις της Τουρκίας
µε αφορµή τη συµφωνία που υπέγραψε µε τη Λιβύη για τις θαλάσσιες ζώνες θα εξετάσει κατά τη σηµερινή
συνεδρίαση του το Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής που θα συνέλθει κεκλεισµένων των θυρών υπό
την προεδρία του Έλληνα ΥΠΕΞ, Ν. Δένδια.
Στη συνεδρίαση, η οποία είναι προγραµµατισµένη για τις 13:30 µετά το µεσηµέρι, ο Δένδιας αναµένεται να
ενηµερώσει τους εκπροσώπους των πολιτικών κοµµάτων για τις τελευταίες εξελίξεις, για το τι είδους
πρωτοβουλίες αναλαµβάνει η κυβέρνηση και για το ποιος είναι ο σχεδιασµός της απέναντι στις
κλιµακούµενες προκλήσεις της Τουρκίας αλλά και για το τι πρέπει να περιµένει η ελληνική πλευρά από την
ΕΕ.
Με αρκετή άνεση αναµένεται ότι θα κερδίσει τις εκλογές της 12ης Δεκεµβρίου 2019 το Συντηρητικό Κόµµα,
υπό τον Boris Johnson, βάσει των δηµοσκοπήσεων, µε τη συγκεντρωτική έρευνα του Politico να τοποθετεί
τη διαφορά µε το δεύτερο Εργατικό Κόµµα στο 10%!
Παρά, όµως, αυτήν την άνεση τίποτε δεν θα είναι εύκολο την επόµενη ηµέρα για τον Boris Johnson, καθώς
τα προβλήµατα κυρίως αναφορικά µε το Brexit παραµένουν, ενώ η νέα σύνθεση του βρετανικού
κοινοβουλίου θα καθορίσει κατά πόσο δεν  θα επαναληφθούν τα ίδια επεισόδια µε αυτά που οδήγησαν
στις πρόωρες εκλογές.
Να εφαρµοστεί πλήρως η κατάπαυση του πυρός στην ανατολική Ουκρανία ως το τέλος της χρονιάς και να
εργαστούν για να υπάρξει αποχώρηση στρατευµάτων από τρεις διεκδικούµενες περιοχές ως τα τέλη του
Μαρτίου συµφώνησαν οι πρόεδροι της Ρωσίας, Putin και της Ουκρανίας, Volodimir Zelenksy κατά την
τετραµερή Σύνοδο Κορυφής που έγινε στο Παρίσι.
Στη σύνοδο το παρών έδωσαν επίσης ο πρόεδρος της Γαλλίας, Macron και η καγκελάριος της Γερµανίας,
Angela Merkel.

Μεικτά  πρόσηµα  στις ασιατικές αγορές

Με µεικτά πρόσηµα έκλεισαν σήµερα Τρίτη (10/12) οι αγορές της Ασίας, καθώς η προσοχή των επενδυτών
παραµένει εστιασµένη γύρω από την σηµερινή συνεδρίαση της Αµερικανικής Οµοσπονδιακής Τράπεζας.
Την Πέµπτη (12/12) θα πραγµατοποιηθεί επίσης και η τελευταία συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας για το 2019, µε τους αναλυτές να εκτιµούν επίσης ότι δεν θα υπάρξει κάποια µεταβολή.
Στο µέτωπο των εµπορικών συνοµιλιών, οι διαπραγµατεύσεις ανάµεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα συνεχίζονται,
λίγες ηµέρες πριν από την προγραµµατισµένη επιβολή δασµών στις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων στις 15
Δεκεµβρίου..
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε µε πτώση -0,09%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε
στο +0,10% στις 2917,32 µονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,12% στις 26463,75
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µονάδες 

Πιέσεις στα  ευρωπαϊκά  χρηµατιστήρια

Πιέσεις δέχονται τα κυριότερα χρηµατιστήρια της Ευρώπης, για δεύτερη συνεχή ηµέρα, καθώς οι
επενδυτές τηρούν στάση αναµονής σε µια εβδοµάδα µε σηµαντικά πολιτικά και οικονοµικά γεγονότα,
µεταξύ των οποίων οι συνεδριάσεις Fed και ΕΚΤ και η εκπνοή της προθεσµίας που απειλεί να επιδεινώσει
την εµπορική διαµάχη ΗΠΑ-Κίνας.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερµανία κινείται στο -1,1%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,90%, ο FTSE MIB στην Ιταλία
κινείται στο -0,50%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,75% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο µε απώλειες -1,03%
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται µε οριακή πτώση -0,08%.

Ήπια  κέρδη στις τράπεζες  µε χαµηλές συναλλαγές - Ξεχωρίζει η Eurobank   

Ήπια άνοδος καταγράφεται στις τραπεζικές µετοχές µε χαµηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την µεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η Eurobank και ακολουθούν οι υπόλοιπες.  
Ο κλάδος χρηµατιστηριακά προσέγγισε τις τιµές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές
αντιστάσεις.
Η Εθνική διαπραγµατεύεται στα 2,8380 ευρώ µε άνοδο +0,96%  µε όγκο 655 χιλ. τεµάχια και
κεφαλαιοποίηση 2,59 δισεκ. ευρώ. 
Σηµειώνουµε ότι ιστορικό χαµηλό κλείσιµο της Εθνικής σηµειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008
ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ µετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαµηλό στο
0,0066 προ RS ή 0,099 µετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεµβρίου 2018 το ιστορικό χαµηλό κλείσιµο
προσαρµόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ 
Ας σηµειωθεί ότι το νέο χαµηλό ιστορικό κλείσιµο της Εθνικής πραγµατοποιήθηκε στις
21/01/2019 στα  0,92 ευρώ µε ενδοσυνεδριακό χαµηλό στα  0,90 ευρώ
Η τιµή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση µε τα 4,29 ευρώ της αύξησης
του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ µετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε µε τιµή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιµή 0,0010 ευρώ και
τέθηκε εκτός διαπραγµάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,7850 ευρώ µε άνοδο +0,73% µε όγκο 385 χιλ. τεµάχια και κεφαλαιοποίηση
2,76 δισεκ. ευρώ.
Σηµειώνουµε ότι το ιστορικό χαµηλό κλείσιµο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232
ευρώ και σηµειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό
χαµηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 µετά reverse split
Ας σηµειωθεί ότι το νέο χαµηλό ιστορικό κλείσιµο της Alpha Bank πραγµατοποιήθηκε στις
01/02/2019 στα  0,87 ευρώ και µε ενδοσυνεδριακό χαµηλό στα  0,8410 ευρώ.
Η τιµή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιµή της ΑΜΚ
του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ µετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε µε πρώτη τιµή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ
όπου και σταµάτησε πλέον να διαπραγµατεύεται. 
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 2,9340 ευρώ µε άνοδο +0,76% µε όγκο 348 χιλ. τεµάχια και κεφαλαιοποίηση
1,28 δισ. ευρώ.
Σηµειώνουµε ότι ιστορικό χαµηλό της Πειραιώς σηµειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ
προ RS ή 0,081 ευρώ µετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαµηλό ήταν
0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ µετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαµηλό κλείσιµο
προσαρµόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σηµειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαµηλό κλείσιµο της Πειραιώς πραγµατοποιήθηκε στις
01/02/2019 στα  0,57 ευρώ και µε ενδοσυνεδριακό χαµηλό στα  0,5520 ευρώ.
Η τιµή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015
στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ µετά RS. 
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιµή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταµάτησε να
διαπραγµατεύεται και είχε τελευταία τιµή στα 0,0010 ευρώ. 
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,8715 ευρώ, µε άνοδο +2,17% µε όγκο 1,35 εκατ. τεµάχια και κεφαλαιοποίηση
3,23 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαµηλό στην Eurobank σηµειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
στα  0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ µετά  RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η µετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,2820 ευρώ, µε πτώση  -0,16% και κεφαλαιοποίηση 572
εκατ. ευρώ. 
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η µετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηµατιστήριο και
διαπραγµατεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
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Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,3920 ευρώ, µε πτώση -0,13% και όγκο 138 χιλ. τεµάχια και κεφαλαιοποίηση
181 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαµηλό της Attica Βank είναι στα  0,02480 ευρώ µετά  το RS και προ reverse split
0,001255 ευρώ και σηµειώθηκε στις 21 Δεκεµβρίου του 2017.
Η µετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος  στα 14,20 ευρώ, µε πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση 282 εκατ.
ευρώ.

Πτωτικές τάσεις στις µη τραπεζικές µετοχές του FTSE 25 µε χαµηλές συναλλαγές

Πτωτικές τάσεις καταγράφει η πλειονότητα των µη τραπεζικών µετοχών του FTSE 25 µε χαµηλή
συναλλακτική δραστηριότητα 
Την µεγαλύτερη πτώση καταγράφουν Ελλάκτωρας, ΑΔΜΗΕ, Motor Oil, Coca Cola,
Στον αντίποδα, ανοδικά κινούνται TITC, Jumbo, ΔΕΗ.
 H Coca Cola διαπραγµατεύεται στα 29,26 µε πτώση -1,12% µε την κεφαλαιοποίηση στα 10,78 δισ. ευρώ και
βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηµατιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγµατεύεται στα 13,26 ευρώ, µε πτώση -0,38% και αποτίµηση 6,36 δισ. ευρώ και βρίσκεται
στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων. 
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 3,27 ευρώ µε άνοδο +0,80% και αποτίµηση 759  εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,10 ευρώ, µε πτώση -1,41% και κεφαλαιοποίηση 487 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 10,97 ευρώ µε άνοδο +0,37% και αποτίµηση 3,53 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγµατεύεται στα 18,40 ευρώ, µε άνοδο +1,43% και κεφαλαιοποίηση 1,52
δισ. ευρώ. 
Η µετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,25 ευρώ µε άνοδο +-0,61% και κεφαλαιοποίηση 2,52 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγµατεύεται στα 20,20 ευρώ µε πτώση -0,98% και κεφαλαιοποίηση 2,24 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγµατεύεται στα 9,4150 ευρώ µε πτώση -0,58% και κεφαλαιοποίηση 1,35 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγµατεύεται στα 18,18 ευρώ µε άνοδο +2,02% και κεφαλαιοποίηση 2,47 δισ. ευρώ.
Η µετοχή της Cenergy  διαπραγµατεύεται στα 1,2580 ευρώ, µε πτώση -0,94% και κεφαλαιοποίηση 239 εκατ.
ευρώ.
Η µετοχή του Fourlis στα 5,39 ευρώ, µε πτώση -0,19% και µε κεφαλαιοποίηση στα 279 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,0847 ευρώ, µε πτώση -0,35% και κεφαλαιοποίηση 80 εκατ.
ευρώ.

Βελτίωση στα  ελληνικά  οµόλογα  µε το 10ετές 1,37%, µε την Ιταλία  1,32% 

Σηµαντική ανάκαµψη σηµειώνεται σήµερα στα ελληνικά οµόλογα απόρροια της διεθνούς αβεβαιότητας. 
Σε γενικές γραµµές µπορεί να ειπωθεί ότι το πάρτι στα ελληνικά οµόλογα έχει τελειώσει θα υπάρχουν
αναλαµπές και κινήσεις κατοχύρωσης κερδών αλλά το µεγάλο ράλι έχει τελειώσει οριστικά. 
Σε γενικές γραµµές τα ελληνικά οµόλογα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 150 οµόλογα της
Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο… ωστόσο εσχάτως σηµειώνονται πωλήσεις. 
Το 10ετές ελληνικό οµόλογο διαπραγµατεύεται σήµερα στο 1,37% από 1,155% πρόσφατα  ενώ το Ιταλικό
10ετές οµόλογο στο 1,32%. 
Να σηµειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,37% µε το αµερικανικό 10ετές 1,81% παρ’ ότι αποτιµώνται σε
διαφορετικό νόµισµα δεν ακολουθούσαν βίους παράλληλους…. η Ελλάδα δανείζεται µε καλύτερους όρους
από τις ΗΠΑ εσχάτως.  
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 5 µονάδες βάσης. 
Έναντι της Πορτογαλίας το spread µε την Ελλάδα διαµορφώνεται στις 98 µονάδες βάσης. 

Η τρέχουσα  εικόνα  της ελληνικής αγοράς οµολόγων 

Το παλαιό 5ετές οµόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει µέση τιµή 110,85 µονάδες βάσης και µέση απόδοση
0,24% µε απόδοση αγοράς 0,26% και απόδοση πώλησης 0,23%. 
Θυµίζουµε ότι το παλαιό 5ετές οµόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές οµόλογο λήξης 30/1/2023 έχει µέση τιµή 109,88 µονάδες βάσης και απόδοση 0,33%.
Το νέο 5ετές οµόλογο λήξης 2/4/2024 έχει µέση τιµή 112,43 µονάδες βάσης και απόδοση 0,52%
είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαµηλό σηµειώθηκε στις 7 Νοεµβρίου 2019 στο 0,38%. 
Το 7ετές οµόλογο λήξης 15/2/2025 έχει µέση τιµή 113,67 µονάδες βάσης και απόδοση 0,68% µε το
ιστορικό χαµηλό 0,52% στις 7 Νοεµβρίου 2019…
Το νέο 7ετές οµόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει µέση τιµή 105,72 µονάδες βάσης και
απόδοση 0,98%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%. 
Το 10ετές οµόλογο λήξης 30/1/2028 έχει µέση τιµή 119,21  µονάδες βάσης και απόδοση 1,25% µε
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απόδοση αγοράς 1,27% και απόδοση πώλησης 1,23%. 
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει µέση τιµή 121,75 µονάδες βάσης και απόδοση 1,36% µε
απόδοση αγοράς 1,37% και απόδοση πώλησης 1,35%.
Να  σηµειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου µε
επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαµηλό σηµειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 στο 1,15% 
Το 15ετές οµόλογο λήξης 30/1/2033 έχει µέση τιµή 123,75 µονάδες βάσης και απόδοση 1,85%
Το 20ετές οµόλογο λήξης 30/1/2037 έχει µέση τιµή 125,89  µονάδες βάσης και απόδοση 2,17% 
Το 25ετές οµόλογο λήξης 30/1/2042 έχει µέση τιµή 131,78 µονάδες βάσης και απόδοση 2,34%.
Το ιστορικό χαµηλό 2,09% σηµειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης µεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερµανικών οµολόγων διαµορφώνεται στις
166 µονάδες βάσης από 170 µονάδες βάσης. 
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήµερα διαµορφώνεται στις 153 µονάδες
βάσης. 
Ως µέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.015 µονάδες βάσης. 
Θυµίζουµε ότι τα επίπεδα ρεκόρ µετά το PSI+ στην Ελλάδα σηµειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700
µ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθµίσει τον
κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήµερα απόδοση 1,53%
ή 153 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Βελτίωση και στα  χρεόγραφα  της Νότιας Ευρώπης και στην Ιταλία   

Βελτίωση σηµειώνεται σήµερα και στις τιµές των οµολόγων της Νοτίου Ευρώπης και στην Ιταλία.  
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαµηλό 0,758% στις 12 Σεπτεµβρίου
2019 για να διαµορφωθεί σήµερα στις 10 Δεκεµβρίου 2019 στο 1,32%. 
Το 10ετές γερµανικό οµόλογο βρίσκεται σήµερα 10/12/2019 στο -0,29% µε υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυµίζουµε ότι το υψηλό ετών 1,02% σηµειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαµηλό
σηµειώθηκε στις 3 Σεπτεµβρίου 2019 στο -0,7430%. 
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών οµολόγων διαµορφώνονται ως εξής…. 
Η Ιρλανδική 10ετία  λήξης 2028 εµφανίζει απόδοση +0,02% µε το ιστορικό χαµηλό -0,516%
σηµειώθηκε στις 16 Αυγούστου  2019. 
Το 10ετές Πορτογαλικό οµόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,39% µε το ιστορικό
χαµηλό στο 0,064% που  σηµειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019. 
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,46% µε το ιστορικό χαµηλό στο 0,023% που σηµειώθηκε
στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία  το 10ετές οµόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,32% και µε
ιστορικό χαµηλό 0,7580% στις 12 Σεπτεµβρίου του 2019.
Αξίζει να  αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές οµόλογο µε επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα
απόδοση του είναι 0,50% 
Το ιστορικό χαµηλό σηµειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
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Θεοχάρης: Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα - Ελπιδοφόρο το µέλλον της τουριστικής
βιοµηχανίας

Ο Υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που
συµµετέχουν στο Capital Link Forum να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που
υπάρχουν στην Ελλάδα
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά  και στις προοπτικές
του ελληνικού τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link
Forum, απευθυνόµενος σε εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων ο Υπουργός Τουρισµού, κ.
Χάρης Θεοχάρης.
Ο Υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link
Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που
υπάρχουν στην Ελλάδα.
«Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.
Ανέφερε δε πως «το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. 
Αντανακλά όχι µόνο τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια
παγκόσµια αγορά, η οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και
αυθεντικότητα, για τους δε επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον». 
«Και αυτό για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αδιαπραγµάτευτο», συµπλήρωσε ο Υπουργός Τουρισµού.

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. 
Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική
Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω».
Ο υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στα 14 έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της πράσινης
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ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. 
12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track ενώ η Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου
διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την
Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο και από την φυσική
τους οµορφιά. 
Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση, 7 Μαρίνες, 31 εµβληµατικά
ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων και τις ιαµατικές πηγές
Καϊάφα.
Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο Υπουργός Τουρισµού σηµείωσε: 
«Για το 2020 σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της
ποιοτικής υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. 
Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα νέων αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και
στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver
Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό τουρισµό και τουρισµό ευεξίας».

Πηγή: www.tourismtoday.gr
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Το επενδυτικό προσκλητήριο στη Νέα Υόρκη και τα funds που
ανταποκρίθηκαν

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Ανοικτή πρόσκληση στη διεθνή επενδυτική κοινότητα να επενδύσει
στη χώρα, απηύθυναν οι υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης από το
βήµα του 21ου Ετήσιου Επενδυτικού Forum της Capital Link που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη. Το κάλεσµα βρήκε ισχυρή
ανταπόκριση µέσα από τη συµµετοχή στο Forum εκπροσώπων Funds,
ξένων επιχειρηµατιών και τραπεζικών ιδρυµάτων αλλά και από τις
κατ’ ιδίαν επαφές µε εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης.

Το forum, στο οποίο έδωσε το παρών η ελίτ της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, "άνοιξε" µε τον Έλληνα
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, να καλεί, µέσω βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος τους Αµερικανούς επενδυτές να
βάλουν στην "ατζέντα" τους την ελληνική οικονοµία. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης "το σηµερινό επιχειρηµατικό
κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µια συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες επενδύσεις". Τόνισε δε πως "σε
αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία χωρίς να
δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό σώµα. Αντίθετα εστίασε στο να παρουσιάσει
µια ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το
καλύτερο".

Στο ίδιο µήκος κύµατος και οι οµιλίες των υπουργών Οικονοµικών Χρ. Σταϊκούρα, Ανάπτυξης, Αδ. Γεωργιάδη,
Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη και Τουρισµού Χ. Θεοχάρη και των υφυπουργών. Απευθυνόµενοι στους εκπροσώπους
των funds µίλησαν για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας στέλνοντας το µήνυµα στην διεθνή
επενδυτική κοινότητα ότι η "Ελλάδα επανήλθε".

Tα  Funds
Μεταξύ των επενδυτικών funds που συµµετείχαν στο Forum µέσω εκπροσώπων τους ήταν και τα εξής: Athanor
Capital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Asset management, Consilience Capital, Eaton Vance,
Fir Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm, Morgan Stanley, MSK Capital Partners, Nomura, Third Point,
Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead, Stonehill, Olympus Peak, Citi, Aberdeen, Helm, East Rock,
Centerbridge, Beachpoint και Weterwheel.

Μπαράζ επαφών µε τους ξένους επενδυτές
Η ελληνική κυβερνητική αποστολή στη Νέα Υόρκη αλλά και οι Έλληνες επιχειρηµατίες είχαν την ευκαιρία για
απευθείας επαφές µε τους επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, µέσα από περισσότερες από
100 one-to-one συναντήσεις. Ειδικότερα σε συνεργασία µε τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το
Συνέδριο, διοργανώθηκαν δύο group sessions για τον υπουργό Οικονοµικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τον
υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Ο καθένας αναφέρθηκε σε θέµατα του χαρτοφυλακίου
του και του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Επιπλέον, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης και ο υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Ιωάννης
Πλακιωτάκης, πραγµατοποίησαν σειρά από one-to-one συναντήσεις µε επενδυτές και  υψηλόβαθµα στελέχη της
αγοράς.

Επίσης οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των εταιρειών, είχαν επαφή µε όλα τα οµογενειακά MME  που κάλυψαν
το Συνέδριο καθώς και µε Διεθνή Μέσα όπως η Wall Street Journal, το Bloomberg, το YAHOOFinance, το Reuters, η
New York Times, η Tradewinds.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Αδ. Γεωργιάδης µετέβη και έδωσε τηλεοπτική συνέντευξη στο YAHOOFinance, στη κυρία
Alexis Christoforou  η οποία αναµεταδόθηκε live όχι µόνο στην ιστοσελίδα της Yahoo Finance αλλά και σε πληθώρα
άλλων συνεργαζόµενων καναλιών : Apple TV, ROKU κα.

Χρ. Σταϊκούρας: Η εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία  αποκαθίστανται
Από το βήµα του 21ου Capital Link Forum ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σηµείωσε πως η
κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα,
την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα. Τονίζοντας παράλληλα ότι "η εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία
αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία
επιστρέφουν στη χώρα".

Ο υπουργός Οικονοµικών σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές πολιτικές
προτεραιότητες: η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων, η διασφάλιση της σταθερότητας του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία, η προώθηση του
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Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων και η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του
ιδιωτικού χρέους.

Αδ. Γεωργιάδης: Νέο hot-spot για  τους επενδυτές η Ελλάδα
"Το πρώην µαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα από την κρίση χώρα η οποία έχει χάσει το
25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία δεκαετία, µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο hot-spot για τους
επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες παγκοσµίως", είπε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδ. Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Ανάπτυξης σηµείωσε πως το µήνυµά, προς τους Αµερικανούς επενδυτές, µέσω του 21ου Ετήσιου
Φόρουµ της Capital Link, είναι το εξής: "τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν
σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας ακόµη και εν µέσω της χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η
ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν έχουν επενδύσει τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν της
δυνατότητας ανάπτυξης και των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην χώρα µας και οι οποίοι πρώτοι
θα ανταµειφθούν µε τα µεγαλύτερα κέρδη".

Γ. Ζαββός: Η Ελλάδα  γίνεται το  νέο "παιδί θαύµα” της Ευρωζώνης - επαφές µε Citibank
Στο σχέδιο "Ηρακλής" το οποίο αποτελεί µια καινοτόµο και συστηµική λύση η οποία, µέσω της χρήσης κρατικών
εγγυήσεων, θα βοηθήσει τις ελληνικές τράπεζες, να µειώσουν το βουνό των κόκκινων δανείων κατά 40%, να
αυξήσουν την κεφαλαιακή τους βάση και να βελτιώσουν την κερδοφορία τους, αναφέρθηκε ο υφυπουργός
Οικονοµικών, κ. Γιώργος Ζαββός.

Ο υφυπουργός ο οποίος είχε συνάντηση µε τους εκπροσώπους της Citibank, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο
Forum τόνισε πως υπάρχει µια ολοκληρωµένη στρατηγική, επισηµαίνοντας παράλληλα πως "σκοπός είναι να
καταστεί η Ελλάδα το Χρηµατοοικονοµικό κέντρο της ΝΑ Μεσογείου".

Ο κ. Ζαββός επεσήµανε πως είναι η ιδανική στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία γίνεται το νέο "παιδί
θαύµα" της Ευρωζώνης. Το σχέδιο "Ηρακλής" προσφέρει ένα ελκυστικό οµόλογο υψηλών αποδόσεων σε ένα
περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων και αποδόσεων. Η αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει
σε διαρθρωτικές και φορολογικές µεταρρυθµίσεις και στην επανεκκίνηση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος
και του χρηµατιστηρίου σηµατοδοτεί µια νέα εποχή ανάπτυξης, προσφέροντας νέες ευκαιρίες τους επενδυτές,
ανέφερε ο ίδιος.

Χ. Θεοχάρης: Η Ελλάδα  γυρίζει σελίδα
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε εκπροσώπους
επενδυτικών κεφαλαίων, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης.

Ο υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές να επωφεληθούν από τις επενδυτικές
ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα. "Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε
διαπιστώσει και όπως επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς
όφελος της εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν", τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Γ. Πλακιωτάκης: Σηµαντικές οι προοπτικές της ναυτιλίας
Τις προοπτικές και τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η ναυτιλιακή, παραναυτιλιακή και λιµενική
βιοµηχανία της Ελλάδος, υπό το πρίσµα της συνεχούς βελτίωσης των οικονοµικών δεικτών της εθνικής
οικονοµίας που έχει επιτύχει η κυβέρνηση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσίασε ο υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης.

Ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική της ναυτιλίας των Ελλήνων, της ισχυρότερης ναυτιλίας του
πλανήτη, στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει, αλλά και στην πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο
και την παγκόσµια οικονοµία.

Γ. Τσακίρης: Βρισκόµαστε στην αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου
Από την πλευρά του ο υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, µεταξύ άλλων τόνισε ότι η
Ελλάδα αναδύεται από τη δεκαετή οικονοµική και κοινωνική κρίση ακόµη πιο δυνατή οικονοµικά και πιο ώριµη. Το
µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: βρισκόµαστε στην αρχή ενός νέου
αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισµός, τόσο για τα
ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια.

https://www.capital.gr/oikonomia/3398445/to-ependutiko-prosklitirio-sti-nea-uorki-kai-ta-funds-pou-antapokrithikan 
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Γιάννης Πλακιωτάκης:«Κύριος οικονοµικός πυλώνας η ναυτιλία»

Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o
Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, ο υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφέρθηκε στη
δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική
ναυτιλία.

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή βιοµηχανία  της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς
επενδυτές στη Νέα  Υόρκη.

   Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link,
ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία,
τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία. 

   «Παρά  τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η
ελληνική ναυτιλία  κατάφερε να  διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά

   Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία  της
ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων
σε µια σειρά από κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

   Η ελληνική Ναυτιλία  ως πυλώνας ανάπτυξης και επενδύσεων

   Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας
µεταβάλλεται σταθερά  και αποτελεί µια  γερή βάση για  την ανάπτυξη της εθνικής µας
οικονοµίας που θα µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν
στην ανάπτυξη και την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά,
όπως άλλωστε υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη
νέων επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».

   Οι προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής

   Όσον αφορά  τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο
υπουργός σηµείωσε ότι η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την
ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία
µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής εκπαίδευσης.

   Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία  και στη γεωπολιτική, στις
διασυνδέσεις λιµένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη
ύπαρξης ενός σταθερού ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος.

Πήγη: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Πάνω από 100 τετ-α-τετ µε επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Το δείπνο µε κεντρικό οµιλητή τον Αµερικανό υπουργό Εµπορίου, Γουίλµπορ Ρος, ήταν το κερασάκι στην
τούρτα ενός µαραθώνιου κατ’ ιδίαν συναντήσεων και παρουσιάσεων από την πολυπληθή κυβερνητική
αποστολή στη Νέα Υόρκη. Με το ενδιαφέρον των «µεγάλων» για επενδύσεις στην Ελλάδα και την κόντρα
µε τους Κινέζους και τους Ρώσους για τα «ευαίσθητα» πεδία της Ενέργειας, των Μεταφορών, της Υψηλής
Τεχνολογίας να χτυπάει «κόκκινο», οι Αµερικανοί δείχνουν να επιδιώκουν εντονότερη παρουσία στη χώρα
µας. Το συνέδριο της Capital Link ήταν µια ακόµα ευκαιρία και η ελληνική πλευρά φρόντισε να µην την
αφήσει αναξιοποίητη.

Μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες, έγιναν περισσότερα από 100 one-to-one meetings µε Θεσµικούς Επενδυτές
που εκπροσωπούν µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µε εισηγµένες και µη
εισηγµένες εταιρείες και σε συνεργασία µε τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο,
διοργανώθηκαν δύο group sessions για τον Υπουργό Οικονοµικών, Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υπουργό
Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη. Ανάλογες συναντήσεις και κατ’ ιδίαν ενηµερώσεις για τα χαρτοφυλάκια
τους, έκαναν ο Υφυπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Ζαββός, ο Υπουργός Ναυτιλίας, Ιωάννης Πλακιωτάκης
και ο Υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης.

Η λίστα των στελεχών της αγοράς, που συµµετείχαν, αν και ενδεικτική είναι εντυπωσιακή: Athanor Capital,
Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Asset management, Consilience Capital, Eaton Vance, Fir
Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm, Morgan Stanley, MSK Capital Partners, Nomura, Third
Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead, Stonehill, Olympus Peak, Citi, Aberdeen, Helm, East
Rock, Centerbridge, Beachpoint, Weterwheel.

Έντονο ήταν το ενδιαφέρον των επενδυτών ειδικά για τις εξελίξεις στο εγχώριο τραπεζικό σύστηµα,
καθώς πέρα από τον «Ηρακλή», η αγορά περίµενε και περιµένει λεπτοµέρειες τόσο από τις τράπεζες όσο κι
από το υπουργείο Οικονοµικών, για τις επόµενες κινήσεις που θα γίνουν µε στόχο την περαιτέρω µείωση
των «κόκκινων» δανείων και ακολούθως την απελευθέρωση κεφαλαίων για την ενίσχυση της οικονοµίας.
Με αυτό το δεδοµένο, το ειδικό πάνελ στο οποίο συµµετείχαν ο Γ. Ζαββός, οι επικεφαλής των συστηµικών
τραπεζών και ο εκπρόσωπος της ΕΚΤ στου Θεσµούς, συγκέντρωσε πολλά βλέµµατα.

«Αυτή είναι η ιδανική στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία γίνεται το νέο «παιδί- θαύµα» της
Ευρωζώνης» σηµείωσε ο υφυπουργός Οικονοµικών, ξεδιπλώνοντας τις πτυχές του σχεδίου «Ηρακλής», που
έχει ως στόχο τη µείωση του όγκου των «κόκκινων» δανείων κατά 40%. «Ο Ηρακλής προσφέρει ένα
ελκυστικό οµόλογο υψηλών αποδόσεων, σε ένα περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων κι αποδόσεων», τόνισε
χαρακτηριστικά ο Γ. Ζαββός εστιάζοντας στα senior (υψηλής εξασφάλισης) οµόλογα, που θα τελούν υπό
την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου και είναι ουσιαστικά το «κλειδί» για να ξεφορτωθούν οι τράπεζες 30
δις ευρώ προβληµατικών δανείων.

Τις εργασίες του Συνεδρίου παρακολούθησαν όλα τα οµογενειακά µέσα καθώς και το… βαρύ πυροβολικό
των διεθνών µέσων ήτοι Wall Street Journal, Bloomberg, YAHOO Finance, Reuters, New York Times, Tradewinds,
δείγµα του ότι η Ελλάδα συγκεντρώνει πάλι το ενδιαφέρον αλλά για θετικούς λόγους αυτήν τη φορά. Το
στοίχηµα και το ερώτηµα, που µένει να απαντηθεί, είναι αν αυτό το υπαρκτό και αυξανόµενο επενδυτικό
ενδιαφέρον θα µετουσιωθεί σε εισροές κεφαλαίων ικανών να εκτινάξουν τους δείκτες της οικονοµίας στα
επίπεδα του 3,5- 4%, όπως προβλέπει ο µεσοπρόθεσµος σχεδιασµός της κυβέρνησης…

Γιώργος Παππούς
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Πρωτοφανές το επενδυτικό ενδιαφέρον στη Νέα Υόρκη
Πάνω από 100 κατ' ιδίαν συναντήσεις µεταξύ µεγάλων παικτών της διεθνούς αγοράς κεφαλαίου και
εκπροσώπων ελληνικών εταιρειών στο Φόρουµ της Capital Link

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία το ενδιαφέρον που εισέπραξαν από διεθνείς επενδυτές στη Νέα Υόρκη το
οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης και κορυφαία στελέχη ελληνικών τραπεζών και επιχειρήσεων, στο
πλαίσιο του 21ου Ετήσιου Φόρουµ «Invest in Greece» του Capital Link.

Περισσότερες από 100 κατ’ ιδίαν συναντήσεις (one-to-one meetings) πραγµατοποιήθηκαν χθες
στο Metropolitan Club µεταξύ µεγάλων παικτών της αµερικανικής και διεθνούς αγοράς κεφαλαίου και
εκπροσώπων ισχυρών ελληνικών εταιριών, ενώ οι υπουργοί Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας και
Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης είχαν δύο οµαδικές συναντήσεις (group sessions) µε επενδυτές.
Αντίστοιχες κατ’ ιδίαν ενηµερώσεις για θέµατα της αρµοδιότητάς τους έκαναν και τα υπόλοιπα µέλη της
ελληνικής κυβερνητικής αποστολής: οι υπουργοί Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης και Ναυτιλίας Γιάννης
Πλακιωτάκης και οι υφυπουργοί Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός, Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης και
Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς.

Η µακριά λίστα των στελεχών της αγοράς που έλαβαν µέρος στις συναντήσεις περιλαµβάνει, µεταξύ
άλλων, τους ακόλουθους επενδυτικούς οίκους και τράπεζες µε παγκόσµια  εµβέλεια: Athanor
Capital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Asset management, Consilience Capital, Eaton
Vance, Fir Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm, Morgan Stanley, MSK Capital Partners,
Nomura, Third Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead, Stonehill, Olympus Peak, Citi, Aberdeen,
Helm, East Rock, Centerbridge, Beachpoint, Weterwheel.

Το µήνυµα  Μητσοτάκη

Το συνέδριο του Capital Link ξεκίνησε µε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµα του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη, ο οποίος κάλεσε την επιχειρηµατική κοινότητα να εντάξει τη χώρα µας στα επενδυτικά
σχέδιά της, επισηµαίνοντας ότι «το σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µια
συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες επενδύσεις» και ότι «σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός
κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για
παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντίθετα, εστίασε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα
βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το
καλύτερο».

Σταϊκούρας: Προσήλωση στις µεταρρυθµίσεις

Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις, µε στόχο τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και την κάλυψη του παραγωγικού κενού, έδωσε στην οµιλία
του ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας. Αναφέρθηκε επίσης στα επιτεύγµατα της 5µηνης
διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ και επανέλαβε τις προβλέψεις για ανάπτυξη 2,8% το 2020 και
επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ τόσο φέτος όσο και το ερχόµενο έτος.
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Γεωργιάδης: Hot-spot για  επενδυτές η Ελλάδα

Για µεταµόρφωση της Ελλάδας σε νέο hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα οικονοµίες παγκοσµίως έκανε λόγο ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, που
χαρακτήρισε ως «πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας» την αγορά ακινήτων, τον
τουρισµό, την ενέργεια, τα logistics, τις υποδοµές, τη βιοτεχνολογία, τη φαρµακοβιοµηχανία, την
πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες, την έρευνα και ανάπτυξη, τα τρόφιµα αλλά και τη βαριά βιοµηχανία.
 
Οι προβολείς στις τράπεζες

Ιδιαιτέρως έντονο ήταν το ενδιαφέρον της αµερικανικής και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για τον
ελληνικό τραπεζικό τοµέα, ενόψει της επικείµενης κατάθεσης στη Βουλή (πιθανότατα την Παρασκευή) του
νοµοσχεδίου για τη µείωση των «κόκκινων» δανείων µε βάση το σχέδιο «Ηρακλής». Οι εκπρόσωποι των
ξένων επενδυτικών τραπεζών, οίκων και funds άδραξαν την ευκαιρία, για να µάθουν λεπτοµέρειες από τον
αρµόδιο υφυπουργό Οικονοµικών Γιώργο Ζαββό, τους επικεφαλής των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών
που βρέθηκαν για το συνέδριο στη Νέα Υόρκη και τον επικεφαλής των τεχνοκρατών της ΕΚΤ για την
Ελλάδα Φραντσέσκο Ντρούντι.

«Αυτή είναι η ιδανική στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία γίνεται το νέο “παιδί-θαύµα” της
ευρωζώνης», ανέφερε ο κ. Ζαββός και τόνισε ότι στόχος του σχεδίου «Ηρακλής» είναι να µειωθεί ο όγκος
των κόκκινων δανείων στις ελληνικές τράπεζες κατά 40%, να αυξηθεί η κεφαλαιακή βάση τους και να
βελτιωθεί η κερδοφορία τους. «Ο “Ηρακλής” προσφέρει ένα ελκυστικό οµόλογο υψηλών αποδόσεων, σε
ένα περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων και αποδόσεων», υπογράµµισε ο υφυπουργός Οικονοµικών και
πρόσθεσε: «H αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε διαρθρωτικές και
φορολογικές µεταρρυθµίσεις και στην επανεκκίνηση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και του
χρηµατιστηρίου σηµατοδοτεί µια νέα εποχή ανάπτυξης, προσφέροντας νέες ευκαιρίες τους επενδυτές».

Όπως ανέφερε χθες το ΝΜ, η συµµετοχή στο φετινό συνέδριο ήταν µεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά
(πάνω από 1.000 άτοµα) και επιπλέον το ελληνοαµερικανικό κοµµάτι του κοινού που έδινε το χρώµα τις
τελευταίες χρονιές, φέτος ήταν… µειοψηφία. Σε αυτό αναµφίβολα συνέβαλε και η παρουσία του
Αµερικανού µεγαλοεπενδυτή Τζον Πόλσον, ο οποίος στο δείπνο του συνεδρίου τιµήθηκε µε το «2019 Capital
Link Hellenic Leadership Award» για την εξαιρετική συµβολή του στην Ελλάδα. Ακόµα ένα ισχυρό σήµα του
ενδιαφέροντος των ΗΠΑ για επενδύσεις στη χώρα µας ήταν ότι τον κ. Πόλσον προλόγισε ο Αµερικανός
υπουργός Εµπορίου Ουίλµπουρ Ρος.

Μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων που είχαν παρουσία στο φετινό συνέδριο του Capital Link
περιλαµβάνονται οι: Aegean Airlines, ΕΥΔΑΠ, Avis Ελλάς, Eldorado Gold, EY, Grant Thornton, ΕΛΠΕ, Lamda
Development, McKinsey & Company, Όµιλος Μυτιληναίος, NN Hellas, ΟΠΑΠ, Prodea Investments, ΔΕΗ, Reed
Smith, Shaner Hotel Group, ΤΕΜΕΣ, The Wall Street Journal, ΤΙΤΑΝ, Värde Global Real Estate, Zeus Group, Diana
Shipping, Eurodry, Euroseas, Tsakos Energy Navigation, Performance Shipping.

Σήµερα η ελληνική κυβερνητική αποστολή και στελέχη των εταιριών ελληνικών συµφερόντων οι οποίες
είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης θα χτυπήσουν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών
της συνεδρίασης στο πλαίσιο της «Ηµέρας της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day
at NYSE).

https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/business-stories/capital-link-protofanes-to-ependitiko-endiaferon-sti-nea-iorki/
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Κάλεσµα Μητσοτάκη σε Αµερικανούς για επενδύσεις: Μία νέα εποχή
ευκαιριών ανατέλλει στην Ελλάδα

Κάλεσµα στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link Invest in Greece
Forum» στη Νέα  Υόρκη να επενδύσουν στην Ελλάδα , απηύθυνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είπε στους Αµερικανούς επενδυτές να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική
οικονοµία , εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των
µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

«Μια νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών ανατέλλει στην Ελλάδα . Η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσετε
στην Ελλάδα  είναι τώρα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος διαρθρωτικών αλλαγών που
αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα.

Ακόµα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση
για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής
γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα  χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις.

Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά έγκρισης για
τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο πρωθυπουργός.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα  έχει µία σταθερή Κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση.

Όπως µάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρατήρησε, η Κυβέρνηση φέρει την ιδιοκτησία αυτών των
µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα , η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην
εξουσία χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα . Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο πρωθυπουργός.

Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία
παρά τις αναταράξεις που παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία.

«Το καταναλωτικό κλίµα στην Ελλάδα  έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και
συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από
το 2007», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Μητσοτάκης

http://www.moneypress.gr/?p=96827
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Θεοχάρης: Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα

Related Articles

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης.
Ο Υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link
Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που
υπάρχουν στην Ελλάδα.
«Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.
Ανέφερε δε πως «το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. 
Αντανακλά όχι µόνο τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια
παγκόσµια αγορά, η οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και
αυθεντικότητα, για τους δε επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον». 
«Και αυτό για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αδιαπραγµάτευτο», συµπλήρωσε ο Υπουργός Τουρισµού.
Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. 
Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική
Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω».
Ο υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στα 14 έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. 
12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track ενώ η Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου
διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την
Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο και από την φυσική
τους οµορφιά. 
Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση, 7 Μαρίνες, 31 εµβληµατικά
ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων και τις ιαµατικές πηγές
Καϊάφα.
Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο Υπουργός Τουρισµού σηµείωσε: 
«Για το 2020 σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της
ποιοτικής υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. 
Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα νέων αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και
στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver
Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό τουρισµό και τουρισµό ευεξίας».

http://www.financialreport.gr/el/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE/2019/12/%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CF%87%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1/
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Γεωργιάδης σε Αµερικανούς Επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην
Ελλάδα

«Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική
κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις πιο φιλικές
προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες»

«Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για
την αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

 Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8
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δισεκατοµµυρίων ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.
 Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια
του καζίνο.
 Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο,
µειώνει τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων
ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας

Αναφορικά  µε τα  συγκριτικά  πλεονεκτήµατα  που καθιστούν τη χώρα  µας ελκυστική στα
µάτια  της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

 Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά
 Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα
της τελευταίας δεκαετίας
 Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να
υποστηριχθεί η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να
δηµιουργηθεί ένα φιλικό προς το επιχειρείν περιβάλλον
 Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα
 Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο «Ηρακλής» ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.

Πηγή: news.gr
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Γ. Πλακιωτάκης: H ναυτιλία πυλώνας για νέες επενδύσεις

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς επενδυτές στη
Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, ο
κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία,
τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία.

«Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε
διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η ελληνική Ναυτιλία  ως πυλώνας ανάπτυξης και επενδύσεων 
Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας
µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα
µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και
την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε
υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων
επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».

Οι προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής 

Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός σηµείωσε ότι
η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την
ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής εκπαίδευσης.

Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία και στη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις
λιµένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Η ΔΕΗ αλλάζει: Εκπτώσεις µε συµβόλαια και επισκευές οικιακών συσκευών

Ο πρόεδρος και δ/νων σύµβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης.

Κάτι ενδιαφέρον κόµισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης σε οµιλία του
που έκανε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link. Ο
επικεφαλής της ΔΕΗ εκτός από το επιχειρησιακό κοµµάτι και την  απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων
ανέφερε ότι η ΔΕΗ θα αλλάξει πρόσωπο και θα προσπαθήσει να γίνει πρωταγωνιστής από ουραγός. Σε
αυτό θα παιξει ρόλο η αλλαγή της εµπορικής πολιτικής µε την υιοθέτηση µακροχρόνιων συµβάσεων-
συµβολαίων µε πελάτες, οι οποίοι θα τυγχάνουν συγκεκριµένων εκπτώσεων. Επίσης, η ΔΕΗ θα προσφέρει
στους πελάτες της υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οικιακών συσκευών και εν γένει εξοπλισµού, που
τροφοδοτείται από ρεύµα.
Γενικά, µιλώντας είπε πως το επιχειρησιακό σχέδιο θα περιλαµβάνει εκτός από την απολιγνιτοποίηση τρεις
βασικούς άξονες:
-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
-την ψηφιοποίηση των δικτύων και
-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη.
Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές, το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές – συντήρηση
οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα δεσµευτούν
µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.
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«Μαραθώνιος» επαφών στη Νέα Υόρκη: 100 τετ-α-τετ σε 24 ώρες έκαναν οι
Ελληνες υπουργοί

Εναν πραγµατικό µαραθώνιο επαφών µε επενδυτές πραγµατοποίησε η ελληνική κυβερνητική αποστολή στη
Νέα Υόρκη.

Το δείπνο µε κεντρικό οµιλητή τον Αµερικανό υπουργό Εµπορίου, Γουίλµπορ Ρος, ήταν το κερασάκι στην
τούρτα ενός µαραθώνιου κατ’ ιδίαν συναντήσεων και παρουσιάσεων από την πολυπληθή κυβερνητική
αποστολή στη Νέα Υόρκη. Το συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη ήταν µια ακόµα ευκαιρία που η
ελληνική πλευρά φρόντισε να µην περάσει αναξιοποίητη. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι µέσα σε λιγότερες
από 24 ώρες έγιναν περισσότερα από 100 one-to-one meetings µε θεσµικούς επενδυτές!

Οι ελπιδοφόρες επαφές στη Νέα Υόρκη
Οι επαφές έγιναν µε θεσµικούς επενδυτές που εκπροσωπούν µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον
για την Ελλάδα,  µε εισηγµένες και µη εισηγµένες εταιρείες και σε συνεργασία µε τις επενδυτικές τράπεζες
που υποστηρίζουν το Συνέδριο.

Διαβάστε στο economistas το ρεπορτά του Γιώργου Παππού για τις… αναπτυξιακές επαφές των Ελλήνων
υπουργών στη Νέα Υόρκη.
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PPC chief stresses green future, digital networks, customer orientation

Power utility PPC’s priorities, namely a turn to green energy, digital transformation of networks and customer
orientation, were stressed by chief executive Giorgos Stassis at a Capital Link Forum in New York titled “Invest in
Greece – Greece is Back”.

The key aspects of PPC’s new business plan, to soon be announced, promise the corporation’s development from
market follower to leader in RES production, digitization of networks and a commercial policy focused on customer
satisfaction, the PPC chief executive noted.

US investors and institutional portfolio representatives held a succession of meetings with Greek company heads at
the Capital Link Forum.

PPC’s business prospects drew considerable interest given a Greek government intention to privatize the country’s
distribution network through the sale of a majority stake in DEDDIE/HEDNO, a power utility subsidiary.

Investors also displayed strong interest in PPC’s plans to develop green energy partnerships.

Capital Link Forum organizers noted the turnout for this year’s Greece-themed edition was larger than in previous
years.

The government’s presentation of Greece as an investment-friendly market is finding appeal among international
investors.
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Κόπωση στο ΧΑ στις 863 µον. αφορµή η Τουρκία, σχεδόν µηδενικά τα ανοδικά
περιθώρια – Το 2020 πιο δύσκολη χρονιά

Ο Τραπεζικός και ο Γενικός Δείκτης µε σωρευτικές απώλειες -8,77% και -4,19% αντίστοιχα, από τις αρχές
Δεκεµβρίου µε µία µόνο ανοδική συνεδρίαση
(upd06)Σηµάδια  κόπωσης εµφανίζει η χρηµατιστηριακή αγορά , στις 863 µονάδες µε τις
διεθνείς αγορές να  επιδρούν αρνητικά  καθώς υπάρχει ανησυχία  για  τις διαπραγµατεύσεις
ΗΠΑ – Κίνας. 
Οι τραπεζικές µετοχές ανακάµπτουν οριακά  σήµερα  µε την Eurobank +1,7% επειδή θα  κλείσει
το deal µε την Fortress έως τις 20 Δεκεµβρίου 2019.
Στις 11 Δεκεµβρίου θα δηµοσιοποιηθεί η γνώµη της ΕΚΤ για τον Ηρακλή και στις 12 ή 13 θα κατατεθεί το
νοµοσχέδιο για το πρόγραµµα APS ή Ηρακλής στην Βουλή.
Στις µη τραπεζικές µετοχές του FTSE 25 η πλειονότητα υποχωρεί µε Ελλάκτωρα και Coca Cola. 
Αυτό που µπορεί να  ειπωθεί είναι ότι η αγορά  έχει ανακρούσει πρύµναν µε αφορµή την
Τουρκία .
Η βαθύτερη αιτία  σχετίζεται µε το γεγονός ότι διεθνώς οι αγορές έχουν φθάσει στα  όρια
τους, ειδικά  στην Ελλάδα  τα  ανοδικά  περιθώρια  είναι σχεδόν µηδενικά . 
Έχει τονιστεί ότι τα  κέρδη στο χρηµατιστήριο και στις τράπεζες το 2020 θα  είναι πολύ
λιγότερα  σε σχέση µε το 2019, ήδη πολλές µετοχές είναι ακριβές. 
Στα εξωτερικά, πιέσεις ασκούνται στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια µε τον Dax στην Γερµανία -1,15% εν
αναµονή της σηµερινής συνεδρίασης της Fed.
Επίσης την Πέµπτη 12/12 αναµένεται η συνεδρίαση της ΕΚΤ αλλά και οι εκλογές στη Μεγάλη Βρετανία ενώ
την Κυριακή 15/12 εκπνέει η προθεσµία που απειλεί να επιδεινώσει την εµπορική διαµάχη ΗΠΑ-Κίνας. 
Επιστρέφει η ελληνική αποστολή από το Μανχάταν της Νέας Υόρκης  στο πλαίσιο του συνέδριου της Capital
Link µε συναντήσεις µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (PIMCO, Goldman
Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α) ενώ αυτό που µένει είναι
να δούµε εάν το επενδυτικό ενδιαφέρον γίνει και πράξη
Η προσέλκυση επενδύσεων αποτελεί κεντρικό στοίχηµα για την κυβέρνηση, προκειµένου να ενισχυθούν οι
ρυθµοί ανάπτυξης .
Με βάση πληροφορίες η ΕΚΤ θα αναθεωρήσει τους στόχους για την µείωση των NPEs για τις ελληνικές
τράπεζες καθώς θα  πρέπει να έχουν προβληµατικά ανοίγµατα στο 5% από 43% της τρέχουσας περιόδου.
Σε απόλυτα µεγέθη θα πρέπει τα 74 µε 75 δισεκ. NPEs να µειωθούν στα 8 µε 9 δισεκ. ευρώ στην επόµενη
2ετία ή µείωση 64 δισεκ. ευρώ.
Οι ελληνικές τράπεζες για να φθάσουν στο 5% τα NPEs κάτι αντίστοιχο θα ισχύσει και για άλλες τράπεζες
στην Νότια Ευρώπη θα πρέπει να ολοκληρώσουν το πρώτο κύµα εξυγίανσης που αφορά προβληµατικά
ανοίγµατα 35,5 δισεκ. ευρώ. 
Δηλαδή από τον στόχο µείωσης των NPEs κατά 64 δισεκ. θα έχουν µειωθούν τα 35,5 δισεκ. και θα
αποµένουν άλλα 28 δισεκ. ευρώ προβληµατικά δάνεια. 
Το βασικό πρόβληµα είναι ότι για τα 28 δισεκ. NPEs η µείωση είναι υπερβολικά δύσκολη γιατί δεν
υπάρχουν επαρκείς προβλέψεις ενώ για την επίτευξη ου στόχου θα απαιτηθούν σηµαντικά κεφάλαια  
Στην αγορά οµολόγων, καταγράφεται  βελτίωση µε το 10ετές οµόλογο στο 1,38% ενώ το ιταλικό 10ετές
βρίσκεται στο 1,33%. 
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στις 153 µονάδες βάσης ενώ το CDS της Αργεντινής
βελτιώνεται βρίσκεται στις 6015 µονάδες βάσης από 6794 µονάδες βάσης 

Η πορεία  της ελληνικής χρηµατιστηριακής αγοράς στην σηµερινή συνεδρίαση

Με µεικτά πρόσηµα ξεκίνησε η χρηµατιστηριακή αγορά µε τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,10% και τον Γενικό
Δείκτη +0,26%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηµατιστήριο κινείται µε οριακή πτώση -0,05% στις 863
µονάδες έχοντας υψηλό στις 867,18 µονάδες και χαµηλό στις 861,53 µονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαµηλά επίπεδα και είναι µοιρασµένος στις τράπεζες και στα µη
τραπεζικά blue chips.  
Αναλυτικότερα , η αξία  συναλλαγών διαµορφώνεται στα  13 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα  2,7 εκατ.
ευρώ σε πακέτα  της Jumbo, ο όγκος 5 εκατ. τεµάχια  εκ των οποίων τα  2,6 εκατ. να
διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυµφωνηµένες συναλλαγές αξίας 2,67 εκατ. ευρώ και όγκου 148 χιλ. τεµαχίων διακίνησε η Jumbo 

Tα  τεχνικά  σηµεία

Ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 863 µονάδες, µε πρώτη αντίσταση τις 890 µονάδες και ακολουθούν οι 900-
910 µονάδες και οι 940 µονάδες
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Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 865 µονάδες και ακολουθούν οι 850 µονάδες και οι 825 µονάδες..
Ο Τραπεζικός Δείκτης κινείται στις 836 µονάδες, µε πρώτη αντίσταση τις  845-850 µονάδες και οι 910-920
µονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 820 µονάδες και ακολουθούν οι 800 µονάδες

Τραπεζικά  νέα

Σε επαναγορά (buyback) των τελευταίων οµολόγων του PSI+ ύψους περίπου 500 εκατ ευρώ θα προχωρήσει
το ελληνικό δηµόσιο σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες εντός του Ιανουαρίου 2020.
Να σηµειωθεί ότι είχε υπάρξει απόπειρα πριν δύο µήνες για επαναγορά των τελευταίων οµολόγων του
PSI+ συνόλου 2,3 δισεκ. αλλά το σχέδιο δεν προχώρησε γιατί αµερικανοί επενδυτές κυρίως ασφαλιστικά
ταµεία και άλλοι δεν αποδέχθηκαν την πρόταση του ελληνικού δηµοσίου. 
Η νέα πρόταση θα αφορά µόνο 514 εκατ ή λίγο λιγότερα που αφορούν τους έλληνες οµολογιούχους,
δηλαδή οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου που κατέχουν έλληνες οµολογιούχοι φυσικά ή άλλα νοµικά
πρόσωπα.
Η διαδικασία επαναγοράς θα πραγµατοποιηθεί είτε µε µετρητά δηλαδή το ελληνικό δηµόσιο στις
τρέχουσες τιµές θα αγοράσει τα οµόλογα και οι κάτοχοι θα πάρουν το κεφάλαιο τους, είτε θα έχουν την
δυνατότητα να αντικαταστήσουν τα οµόλογα αυτά µε νέα έκδοση 15ετούς διάρκειας ή 10ετούς
διάρκειας.
Το ελληνικό δηµόσιο έχει την δυνατότητα να αποπληρώσει όλα τα οµόλογα που έχουν αποµείνει µε
µετρητά και αυτή η κίνηση θα θεωρηθεί θετική από τις αγορές.
Από την άλλη, η ελληνική αγορά οµολόγων θα αποκτήσει µεγαλύτερο βάθος αν και τα οµόλογα του PSI
είναι ελάχιστα.

Η επικαιρότητα

Τα επόµενα βήµατα και κινήσεις της Ελλάδας απέναντι στις ολοένα αυξανόµενες προκλήσεις της Τουρκίας
µε αφορµή τη συµφωνία που υπέγραψε µε τη Λιβύη για τις θαλάσσιες ζώνες θα εξετάσει κατά τη σηµερινή
συνεδρίαση του το Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής που θα συνέλθει κεκλεισµένων των θυρών υπό
την προεδρία του Έλληνα ΥΠΕΞ, Ν. Δένδια.
Στη συνεδρίαση, η οποία είναι προγραµµατισµένη για τις 13:30 µετά το µεσηµέρι, ο Δένδιας αναµένεται να
ενηµερώσει τους εκπροσώπους των πολιτικών κοµµάτων για τις τελευταίες εξελίξεις, για το τι είδους
πρωτοβουλίες αναλαµβάνει η κυβέρνηση και για το ποιος είναι ο σχεδιασµός της απέναντι στις
κλιµακούµενες προκλήσεις της Τουρκίας αλλά και για το τι πρέπει να περιµένει η ελληνική πλευρά από την
ΕΕ.
Με αρκετή άνεση αναµένεται ότι θα κερδίσει τις εκλογές της 12ης Δεκεµβρίου 2019 το Συντηρητικό Κόµµα,
υπό τον Boris Johnson, βάσει των δηµοσκοπήσεων, µε τη συγκεντρωτική έρευνα του Politico να τοποθετεί
τη διαφορά µε το δεύτερο Εργατικό Κόµµα στο 10%!
Παρά, όµως, αυτήν την άνεση τίποτε δεν θα είναι εύκολο την επόµενη ηµέρα για τον Boris Johnson, καθώς
τα προβλήµατα κυρίως αναφορικά µε το Brexit παραµένουν, ενώ η νέα σύνθεση του βρετανικού
κοινοβουλίου θα καθορίσει κατά πόσο δεν  θα επαναληφθούν τα ίδια επεισόδια µε αυτά που οδήγησαν
στις πρόωρες εκλογές.
Να εφαρµοστεί πλήρως η κατάπαυση του πυρός στην ανατολική Ουκρανία ως το τέλος της χρονιάς και να
εργαστούν για να υπάρξει αποχώρηση στρατευµάτων από τρεις διεκδικούµενες περιοχές ως τα τέλη του
Μαρτίου συµφώνησαν οι πρόεδροι της Ρωσίας, Putin και της Ουκρανίας, Volodimir Zelenksy κατά την
τετραµερή Σύνοδο Κορυφής που έγινε στο Παρίσι.
Στη σύνοδο το παρών έδωσαν επίσης ο πρόεδρος της Γαλλίας, Macron και η καγκελάριος της Γερµανίας,
Angela Merkel.

Μεικτά  πρόσηµα  στις ασιατικές αγορές

Με µεικτά πρόσηµα έκλεισαν σήµερα Τρίτη (10/12) οι αγορές της Ασίας, καθώς η προσοχή των επενδυτών
παραµένει εστιασµένη γύρω από την σηµερινή συνεδρίαση της Αµερικανικής Οµοσπονδιακής Τράπεζας.
Την Πέµπτη (12/12) θα πραγµατοποιηθεί επίσης και η τελευταία συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας για το 2019, µε τους αναλυτές να εκτιµούν επίσης ότι δεν θα υπάρξει κάποια µεταβολή.
Στο µέτωπο των εµπορικών συνοµιλιών, οι διαπραγµατεύσεις ανάµεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα συνεχίζονται,
λίγες ηµέρες πριν από την προγραµµατισµένη επιβολή δασµών στις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων στις 15
Δεκεµβρίου..
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε µε πτώση -0,09%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε
στο +0,10% στις 2917,32 µονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,12% στις 26463,75
µονάδες 

Πιέσεις στα  ευρωπαϊκά  χρηµατιστήρια
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Πιέσεις δέχονται τα κυριότερα χρηµατιστήρια της Ευρώπης, για δεύτερη συνεχή ηµέρα, καθώς οι
επενδυτές τηρούν στάση αναµονής σε µια εβδοµάδα µε σηµαντικά πολιτικά και οικονοµικά γεγονότα,
µεταξύ των οποίων οι συνεδριάσεις Fed και ΕΚΤ και η εκπνοή της προθεσµίας που απειλεί να επιδεινώσει
την εµπορική διαµάχη ΗΠΑ-Κίνας.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερµανία κινείται στο -1,1%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,90%, ο FTSE MIB στην Ιταλία
κινείται στο -0,50%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,75% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο µε απώλειες -1,03%
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται µε οριακή πτώση -0,08%.

Ήπια  κέρδη στις τράπεζες  µε χαµηλές συναλλαγές   

Ήπια άνοδος καταγράφεται στις τραπεζικές µετοχές µε χαµηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την µεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η Eurobank και ακολουθούν οι υπόλοιπες.  
Ο κλάδος χρηµατιστηριακά προσέγγισε τις τιµές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές
αντιστάσεις.
Η Εθνική διαπραγµατεύεται στα 2,8380 ευρώ µε άνοδο +0,96%  µε όγκο 301 χιλ. τεµάχια και
κεφαλαιοποίηση 2,60 δισεκ. ευρώ. 
Σηµειώνουµε ότι ιστορικό χαµηλό κλείσιµο της Εθνικής σηµειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008
ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ µετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαµηλό στο
0,0066 προ RS ή 0,099 µετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεµβρίου 2018 το ιστορικό χαµηλό κλείσιµο
προσαρµόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ 
Ας σηµειωθεί ότι το νέο χαµηλό ιστορικό κλείσιµο της Εθνικής πραγµατοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92
ευρώ µε ενδοσυνεδριακό χαµηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιµή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση µε τα 4,29 ευρώ της αύξησης
του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ µετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε µε τιµή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιµή 0,0010 ευρώ και
τέθηκε εκτός διαπραγµάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,7820 ευρώ µε άνοδο +0,56% µε όγκο 131 χιλ. τεµάχια και κεφαλαιοποίηση 2,75
δισεκ. ευρώ.
Σηµειώνουµε ότι το ιστορικό χαµηλό κλείσιµο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232
ευρώ και σηµειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό
χαµηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 µετά reverse split
Ας σηµειωθεί ότι το νέο χαµηλό ιστορικό κλείσιµο της Alpha Bank πραγµατοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα
0,87 ευρώ και µε ενδοσυνεδριακό χαµηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιµή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιµή της ΑΜΚ
του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ µετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε µε πρώτη τιµή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ
όπου και σταµάτησε πλέον να διαπραγµατεύεται. 
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 2,9420 ευρώ µε άνοδο +1,03% µε όγκο 157 χιλ. τεµάχια και κεφαλαιοποίηση 1,28
δισ. ευρώ.
Σηµειώνουµε ότι ιστορικό χαµηλό της Πειραιώς σηµειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ
προ RS ή 0,081 ευρώ µετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαµηλό ήταν
0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ µετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαµηλό κλείσιµο
προσαρµόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σηµειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαµηλό κλείσιµο της Πειραιώς πραγµατοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57
ευρώ και µε ενδοσυνεδριακό χαµηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιµή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015
στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ µετά RS. 
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιµή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταµάτησε να
διαπραγµατεύεται και είχε τελευταία τιµή στα 0,0010 ευρώ. 
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,8630 ευρώ, µε άνοδο +1,17% µε όγκο 620 χιλ. τεµάχια και κεφαλαιοποίηση 3,20
δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαµηλό στην Eurobank σηµειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα
0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ µετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η µετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,2820 ευρώ, µε πτώση  -0,16% και κεφαλαιοποίηση 572
εκατ. ευρώ. 
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η µετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηµατιστήριο και
διαπραγµατεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,3930 ευρώ, µε άνοδο +0,13% και όγκο 50 χιλ. τεµάχια και κεφαλαιοποίηση 181
εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαµηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ µετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ
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και σηµειώθηκε στις 21 Δεκεµβρίου του 2017.
Η µετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος  στα 14,00 ευρώ, µε πτώση -1,55% και κεφαλαιοποίηση 278 εκατ.
ευρώ.

Μεικτές τάσεις στις µη τραπεζικές µετοχές του FTSE 25 µε χαµηλές συναλλαγές

Μεικτές τάσεις καταγράφονται στις µη τραπεζικές µετοχές του FTSE 25 µε χαµηλή συναλλακτική
δραστηριότητα 
Την µεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν TITC, ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, Jumbo   
Στον αντίποδα, πτωτικά κινούνται ΑΔΜΗΕ, Coca Cola, Motor Oil 
H Coca Cola διαπραγµατεύεται στα 29,20 µε πτώση -1,12% µε την κεφαλαιοποίηση στα 10,78 δισ. ευρώ και
βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηµατιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγµατεύεται στα 13,26 ευρώ, µε πτώση -0,38% και αποτίµηση 6,36 δισ. ευρώ και βρίσκεται
στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων. 
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 3,27 ευρώ µε άνοδο +0,80% και αποτίµηση 759  εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,10 ευρώ, µε πτώση -1,41% και κεφαλαιοποίηση 487 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 10,97 ευρώ µε άνοδο +0,37% και αποτίµηση 3,53 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγµατεύεται στα 18,40 ευρώ, µε άνοδο +1,43% και κεφαλαιοποίηση 1,52
δισ. ευρώ. 
Η µετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,25 ευρώ µε άνοδο +-0,61% και κεφαλαιοποίηση 2,52 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγµατεύεται στα 20,20 ευρώ µε πτώση -0,98% και κεφαλαιοποίηση 2,24 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγµατεύεται στα 9,4150 ευρώ µε πτώση -0,58% και κεφαλαιοποίηση 1,35
 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγµατεύεται στα 18,18 ευρώ µε άνοδο +2,02% και κεφαλαιοποίηση 2,47 δισ. ευρώ.
Η µετοχή της Cenergy  διαπραγµατεύεται στα 1,2580 ευρώ, µε πτώση -0,94% και κεφαλαιοποίηση 239 εκατ.
ευρώ.
Η µετοχή του Fourlis στα 5,39 ευρώ, µε πτώση -0,19% και µε κεφαλαιοποίηση στα 279 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,0847 ευρώ, µε πτώση -0,35% και κεφαλαιοποίηση 80 εκατ.
ευρώ.

Βελτίωση στα  ελληνικά  οµόλογα  µε το 10ετές 1,37%, µε την Ιταλία  1,32% 

Σηµαντική ανάκαµψη σηµειώνεται σήµερα στα ελληνικά οµόλογα απόρροια της διεθνούς αβεβαιότητας. 
Σε γενικές γραµµές µπορεί να ειπωθεί ότι το πάρτι στα ελληνικά οµόλογα έχει τελειώσει θα υπάρχουν
αναλαµπές και κινήσεις κατοχύρωσης κερδών αλλά το µεγάλο ράλι έχει τελειώσει οριστικά. 
Σε γενικές γραµµές τα ελληνικά οµόλογα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 150 οµόλογα της
Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο… ωστόσο εσχάτως σηµειώνονται πωλήσεις. 
Το 10ετές ελληνικό οµόλογο διαπραγµατεύεται σήµερα στο 1,37% από 1,15% πρόσφατα  ενώ το Ιταλικό
10ετές οµόλογο στο 1,32%. 
Να σηµειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,37% µε το αµερικανικό 10ετές 1,81% παρ’ ότι αποτιµώνται σε
διαφορετικό νόµισµα δεν ακολουθούσαν βίους παράλληλους…. η Ελλάδα δανείζεται µε καλύτερους όρους
από τις ΗΠΑ εσχάτως.  
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 5 µονάδες βάσης. 
Έναντι της Πορτογαλίας το spread µε την Ελλάδα διαµορφώνεται στις 98 µονάδες βάσης. 

Η τρέχουσα  εικόνα  της ελληνικής αγοράς οµολόγων 

Το παλαιό 5ετές οµόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει µέση τιµή 110,85 µονάδες βάσης και µέση απόδοση
0,24% µε απόδοση αγοράς 0,26% και απόδοση πώλησης 0,23%. 
Θυµίζουµε ότι το παλαιό 5ετές οµόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές οµόλογο λήξης 30/1/2023 έχει µέση τιµή 109,88 µονάδες βάσης και απόδοση 0,33%.
Το νέο 5ετές οµόλογο λήξης 2/4/2024 έχει µέση τιµή 112,43 µονάδες βάσης και απόδοση 0,52%
είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαµηλό σηµειώθηκε στις 7 Νοεµβρίου 2019 στο 0,38%. 
Το 7ετές οµόλογο λήξης 15/2/2025 έχει µέση τιµή 113,67 µονάδες βάσης και απόδοση 0,68% µε το
ιστορικό χαµηλό 0,52% στις 7 Νοεµβρίου 2019…
Το νέο 7ετές οµόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει µέση τιµή 105,72 µονάδες βάσης και
απόδοση 0,98%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%. 
Το 10ετές οµόλογο λήξης 30/1/2028 έχει µέση τιµή 119,21  µονάδες βάσης και απόδοση 1,25% µε
απόδοση αγοράς 1,27% και απόδοση πώλησης 1,23%. 
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει µέση τιµή 121,75 µονάδες βάσης και απόδοση 1,36% µε
απόδοση αγοράς 1,37% και απόδοση πώλησης 1,35%.
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απόδοση αγοράς 1,37% και απόδοση πώλησης 1,35%.
Να  σηµειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου µε
επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαµηλό σηµειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 στο 1,15% 
Το 15ετές οµόλογο λήξης 30/1/2033 έχει µέση τιµή 123,75 µονάδες βάσης και απόδοση 1,85%
Το 20ετές οµόλογο λήξης 30/1/2037 έχει µέση τιµή 125,89  µονάδες βάσης και απόδοση 2,17% 
Το 25ετές οµόλογο λήξης 30/1/2042 έχει µέση τιµή 131,78 µονάδες βάσης και απόδοση 2,34%.
Το ιστορικό χαµηλό 2,09% σηµειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης µεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερµανικών οµολόγων διαµορφώνεται στις
165 µονάδες βάσης από 170 µονάδες βάσης. 
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήµερα διαµορφώνεται στις 153 µονάδες
βάσης. 
Ως µέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.794 µονάδες βάσης. 
Θυµίζουµε ότι τα επίπεδα ρεκόρ µετά το PSI+ στην Ελλάδα σηµειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700
µ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθµίσει τον
κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήµερα απόδοση 1,53%
ή 153 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Βελτίωση και στα  χρεόγραφα  της Νότιας Ευρώπης και στην Ιταλία   

Βελτίωση σηµειώνεται σήµερα και στις τιµές των οµολόγων της Νοτίου Ευρώπης και στην Ιταλία.  
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαµηλό 0,75% στις 12 Σεπτεµβρίου 2019
για να διαµορφωθεί σήµερα στις 10 Δεκεµβρίου 2019 στο 1,32%. 
Το 10ετές γερµανικό οµόλογο βρίσκεται σήµερα 10/12/2019 στο -0,29% µε υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυµίζουµε ότι το υψηλό ετών 1,02% σηµειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαµηλό
σηµειώθηκε στις 3 Σεπτεµβρίου 2019 στο -0,7450%. 
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών οµολόγων διαµορφώνονται ως εξής…. 
Η Ιρλανδική 10ετία  λήξης 2028 εµφανίζει απόδοση +0,02% µε το ιστορικό χαµηλό -0,16%
σηµειώθηκε στις 16 Αυγούστου  2019. 
Το 10ετές Πορτογαλικό οµόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,39% µε το ιστορικό
χαµηλό στο 0,06% που  σηµειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019. 
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,46% µε το ιστορικό χαµηλό στο 0,02% που σηµειώθηκε στις
16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία  το 10ετές οµόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,32% και µε
ιστορικό χαµηλό 0,75% στις 12 Σεπτεµβρίου του 2019.
Αξίζει να  αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές οµόλογο µε επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα
απόδοση του είναι 0,60% 
Το ιστορικό χαµηλό σηµειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
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Πλακιωτάκης: Κύριος οικονοµικός πυλώνας η ναυτιλία για τη στήριξη νέων
επενδύσεων

 

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία  της
Ελλάδας, παρουσίασε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης
Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα  Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, ο
κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία,
τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία. 

«Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε
διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η ελληνική Ναυτιλία ως πυλώνας ανάπτυξης και επενδύσεων

Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας
µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα
µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και
την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε
υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων
επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».

Οι προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής

Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός σηµείωσε ότι
η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την
ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής εκπαίδευσης.

Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία και στη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις
λιµένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
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Shipping’s spot-rate model could collide with green agenda

The past two months have offered a textbook example of just how much stock investors crave the volatility of ocean
shipping spot markets.

Spot rates for very large crude carriers (VLCCs, tankers designed to carry 2 million barrels of crude oil) skyrocketed
from $50,000 per day at the end of September to around $200,000 per day on Oct. 11, dropped back to $60,000 by
mid-November and have now popped back above $100,000 per day. It’s hard to find other markets to bet on that
gyrate to this extreme. Tanker stocks with exposure to these spot rates have surged in response.

This deep-seated focus on spot rates — not just among public and private investors but also among commodity
charterers — could complicate plans to reduce the shipping industry’s carbon footprint in the years ahead, a move
that will almost certainly require much more time-charter coverage.

Penalizing period charters

Investors react negatively when ship owners do not have enough exposure to soaring spot rates. Case in point: the
stock of Tsakos Energy Navigation or TEN (NYSE: TNP), one of the largest tanker owners in the public market, which
has lagged its compatriots, not just because it focuses on smaller vessel classes, but also because of its higher
time-charter coverage.

The Nikolas Tsakos-led company appeared prescient when it pivoted to a long-term-charter-centric approach in 2016
at a time when competitors remained doggedly focused on the spot market. Spot rates collapsed and in 2018, TEN’s
revenues topped the spot market by 40%. However, its conservative strategy didn’t boost its stock price.

With spot rates now rising, TEN executives went out of their way on the quarterly call on Nov. 26 to emphasize
exposure to future upside as legacy time charters roll off, but their audience had dwindled. One informal test of
investor interest is the Q&A session on quarterly calls. The Q&As on the latest calls for spot-exposed Euronav
(NYSE: EURN) and DHT (NYSE: DHT) were long and heavily attended. The Q&A for TEN was embarrassingly brief.

Stifel analyst Ben Nolan said in a client note that TEN shares are currently trading at just 47% of their estimated net
asset value (NAV), the market-adjusted value of the ships plus cash and contract values, minus liabilities. Nolan
estimated that TEN’s peer group is now trading at 84% of NAV.

https://www.hellenicshippingnews.com/shippings-spot-rate-model-could-collide-with-green-agenda/
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Another example of investors’ spot-centric focus is GasLog Ltd. (NYSE: GLOG), the liquefied natural gas (LNG)
transport company led by shipping titan Peter Livanos.

GasLog previously had spot-market exposure through the so-called “Cool Pool,” a commercial cooperation agreement
with Dynagas LNG and Golar LNG Ltd. (NASDAQ: GLNG). GasLog pulled out of the pool in June and put its ships on
index-linked contracts that effectively capped both highs and lows.

LNG spot rates made headlines by hitting highs of $130,000-$140,000 per day in October as a large number of
vessels were effectively tied up in floating storage. But GasLog executives conceded on a Nov. 5 conference call that
the company’s contract rate ceilings were lower than that, limiting upside. Shares plunged. GasLog’s market
capitalization has declined by $437 million since that call.

There are other examples of an anti-conservatism bias in public shipping stocks. In an interview with FreightWaves,
Carlos Di Mottola, the chief financial officer of Italian-listed D’Amico International Shipping (Borsa Italiana: DIS),
explicitly stated that his company’s stock was trading at a discount to NAV due to its higher period-charter cover
versus its peers.

Period charters and carbon reduction

The issue of spot-versus-period employment should become far more important when shipping carbon-reduction
regulations move forward.

Prior to the 1990s, bulk ocean shipping followed an “industrial” model wherein commodity shippers took vessels on
multi-year long-term charters or owned the ships themselves. Since then, commodity shippers have primarily opted
for spot voyage deals instead (albeit adding more long-term coverage when markets are sustainably frothy).

Martin Stopford, one of the leading intellectuals of the industry and the author of the industry bible “Maritime
Economics,” has repeatedly argued at public events over recent years that shipping must revert to its industrial-
shipping roots to take advantage of new technologies and tackle environmental challenges.

Michael Parker, global head of shipping and logistics at Citi, has voiced a similar argument in respect to pending
carbon-emission requirements.

Parker is the chairman of the drafting committee of the Poseidon Principles. Under the Poseidon Principles, shipping
banks handling around 20% of the industry’s senior-debt needs have agreed to benchmark their loan portfolio carbon
intensities versus the targeted reduction trajectory endorsed by the International Maritime Organization (IMO). The
IMO’s target is to cut shipping’s carbon intensity by at least 40% from 2008 levels by 2030 and to reduce its
greenhouse-gas (GHG) emissions by 50% by 2050.

During the Capital Link event in New York on Oct. 15, Parker said the industry faces “the total re-engineering of the
global fleet. The whole of the world fleet is going to change based on decisions to be made in the next three to five
years by bodies like the IMO.”

Parker believes this will provide “oil companies with opportunities to enable the transition [to cleaner fuel] in the
context of financing the shipping industry.” In other words, public oil companies could burnish their tarnished
reputation with investors by doing so. Asked by FreightWaves after the panel whether he was implying a shift back to
industrial shipping underpinned by long-term charters, he nodded in the affirmative.

At the Marine Money forum in New York on Nov. 13. Jeff Pribor, chief financial officer of tanker company International
Seaways (NYSE: INSW), commented, “One thing that’s sort of quasi-insane about both dry bulk and tankers is that
it’s an entirely speculative business in respect to newbuildings. As owners, we don’t have any choice but to make
speculative orders if we’re to build new ships because we’re not offered the kind of long-term contracts that give a
return on capital you would take.

“If this technological risk were to lead to someone like Shell or BP offering a sensible long-term contract for a
newbuilding, it might be a move towards maturity for our industry,” Pribor added.

Resurrecting long-term charters

Long-term charters are commonplace in LNG and container shipping because new ships are very expensive and the
cargo commitments are lengthy, in the case of LNG shipping, to serve liquefaction projects, and in the case of
container lines, for provision of scheduled service.

Commodity shippers in the dry bulk and tanker markets have much more flexible requirements and are much more
prone to spot deals. Dry and wet bulk shippers have largely turned away from the industrial shipping model over the
past three decades because spot vessels have been overabundant amidst highly fragmented vessel ownership.
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If commodity shippers are to someday commit to lengthy period charters or shared ownership to underpin expensive
low-GHG newbuilding designs, it logically follows that long-term rates would have to be substantially higher to
compensate ship owners for the risk, and in the case of public owners, to compensate investors (through, for
example, a sustainably high dividend that offers better returns than competing non-shipping investments).

Long-term charter rates could not go higher to compensate for ownership risk until older on-the-water spot ships were
removed from the market by future regulations. It they weren’t, older spot ships would undercut the pricing of newly
built chartered ships.

The removal of on-the-water spot bulkers and tankers would only be possible in practice if the major nations of the
world agreed to enforce IMO regulations that required these removals, despite the fact that this capacity reduction
would significantly increase their economies’ cost of ocean transport.

Ironically, given current stock performance on Wall Street, the hypothetical low-GHG shipping model envisioned for
the future would look more like Tsakos’ long-term employment model in 2016-18 and the conservative approach of
GasLog, and less like the model of today’s high flyers DHT and Euronav.
Source: Freight Waves by Greg Miller (https://www.freightwaves.com/news/wall-street-spot-rate-bias-could-collide-
with-green-agenda)
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Επενδυτική ώθηση για την Ελλάδα στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη
Με κεντρικό θέµα «Greece is Back» άνοιξε τις πόρτες του για 21η συνεχόµενη χρονιά το Ετήσιο Ελληνικό
Επενδυτικό Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», το οποίο πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 9
Δεκεµβρίου 2019 στη Νέα Υόρκη, µε µεγάλη επιτυχία προσελκύοντας για ακόµη µία φορά περισσότερους
από 1.000 συµµετέχοντες.  

Επιπλέον, ο Υφυπουργός... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο https://www.cnn.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.
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ΔΕΗ: Οι βασικοί άξονες του επιχειρηµατικού σχεδίου

Εως το τέλος του χρόνου αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα των νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ. Το
εν λόγω σχέδιο περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά
τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε
τίτλο «21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum».

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

 

Οι άλλοι τρεις άξονες του επιχειρηµατικού σχεδίου

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι «Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ την
ψηφιοποίηση των δικτύων και την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη».

 

Τι περιλαµβάνει το σχέδιο της ΔΕΗ για τις ανανεώσιµες πηγές

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η νέα εµπορική πολιτική θα περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές
(π.χ. για επισκευές – συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους
καταναλωτές που θα δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην
επιχείρηση.

https://www.sbctv.gr/2019/12/10/%ce%b4%ce%b5%ce%b7-%ce%bf%ce%b9-%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af-%ce%ac%ce%be%ce%bf%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84/
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Μ. Τζάννε: ΔΕΗ - Τη Δευτέρα τα αποκαλυπτήρια για το νέο business plan

Αντίστροφα µετρά για την ΔΕΗ η ανακοίνωση του στρατηγικού της σχεδιασµού πάνω στον οποίο θα
χαραχθεί η πορεία της επόµενης µέρας που θα θέσει ισχυρά θεµέλια ώστε η επιχείρηση να γυρίσει
οριστικά σελίδα και να βγει από το βαθύ τούνελ των ζηµιών.

Την προσεχή Παρασκευή αναµένεται να εγκριθεί από το διοικητικό συµβούλιο της ΔΕΗ το business plan της
επιχείρησης που κατήρτισε η McKinsey, το οποίο αναµένεται να αποκαλυφθεί επισήµως από τον πρόεδρο
και διευθύνοντα σύµβουλο κ. Γιώργο Στάσση, την επόµενη Δευτέρα. Θα ακολουθήσει έκτακτη γενική
συνέλευση των µετόχων προκειµένου να εγκρίνει τις µεγάλες αλλαγές στον τοµέα των προσλήψεων και
της στελέχωσης της εταιρείας που έφερε πρόσφατα ο νόµος που ψηφίστηκε από την Βουλή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε πρώτη φάση ο επικεφαλής της ΔΕΗ έχει επιλέξει να παρουσιάσει τις
στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας καθώς το σχέδιο θα αναλυθεί µε κάθε λεπτοµέρεια στους
αναλυτές περί τα τέλη Ιανουαρίου. Για την περίοδο αυτή προγραµµατίζεται ένα «investor day», το οποίο θα
αποτελέσει ένα πρώτο βήµα  προετοιµασίας για την προσέλκυση ξένων επενδυτών αλλά και για τη µεγάλη
έξοδο στις αγορές που προετοιµάζεται για αργότερα µε την έκδοση οµολογιακού δανείου.

Στόχος της νέας διοίκησης είναι να πείσει τους επενδυτές για τις µεγάλες αλλαγές στην λειτουργία της
εταιρείας αλλά και να άρει τις αβεβαιότητες που κρατούσαν µακριά από την Επιχείρηση και την µετοχή
της τα µεγάλα θεσµικά χαρτοφυλάκια, αποκτώντας όλα εκείνα τα εργαλεία που θα την βοηθήσουν να
αναπτυχθεί µε ένα υγιή τρόπο και να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις τους ιδιώτες προµηθευτές.

Χθες µιλώντας στο συνέδριο της Capital Link στην Ν. Υόρκη ο κ. Στάσσης επισήµανε ότι η ΔΕΗ έχει
επεξεργαστεί ένα σχέδιο, το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και το οποίο έχει τέσσερις βασικούς άξονες:

– την απολιγνιτοποίηση της εταιρείας, η οποία θα κινηθεί στις κυβερνητικές εξαγγελίες για οριστική
απεξάρτηση από το λιγνίτη έως το 2028 αλλά θα περιλαµβάνει αναλυτικό και πλήρες χρονοδιάγραµµα
απόσυρσης των 14 µονάδων της ΔΕΗ.

– την µετεξέλιξή της Επιχείρησης από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
ΑΠΕ, σχέδιο το οποίο η ΔΕΗ θα υπηρετήσει µέσα από την ανάπτυξη νέων πρότζεκτ αλλά και µε
στρατηγικές συµµαχίες µε έλληνες και διεθνείς παίκτες.

– την ψηφιοποίηση του δικτύου διανοµής, το οποίο θα υλοποιηθεί µε την πώληση (εκτός απροόπτου
πλειοψηφικού πακέτου µετοχών) του ΔΕΔΔΗΕ µε στόχο την άντληση σηµαντικών εσόδων για την ΔΕΗ.

– την αντεπίθεση της εταιρείας στην αγορά ενέργειας  µε νέα εµπορική πολιτική που θα έχει ως βάση της
τον πελάτη και θα δίνει επιλογές µε βάση την κατανάλωση στα πρότυπα των προγραµµάτων της κινητής
τηλεφωνίας.

(newmoney.gr)
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Ξεκίνησε η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδοµών
Ξεκίνησε η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδοµών- Εκδόθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το
ΤΑΙΠΕΔ

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε ανακοίνωση του αναφέρει: ''Στη γραµµή της αφετηρίας
εισέρχεται η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, µε τη δηµοσίευση σήµερα από το ΤΑΙΠΕΔ της πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 100% της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που θα προκύψει από την
µερική διάσπαση του κλάδου Υποδοµών της ΔΕΠΑ. Το Ελληνικό Δηµόσιο –που µέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το
65% της ΔΕΠΑ και κατ’ επέκταση της ΔΕΠΑ Υποδοµών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -που κατέχουν το
υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν ως από κοινού πωλητές.'' Ο υφυπουργός Ενέργειας κ. Γεράσιµος Θωµάς –που
ανακοίνωσε την έναρξη της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in
Greece της Capital Link- δήλωσε σχετικά: «Είµαι πολύ χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ,
στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας εµβληµατικής ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση συνολικά. Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ
ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 28 Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα»
ο διεθνής, ανοιχτός, πλειοδοτικός διαγωνισµός. Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού
ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο
από τη ΡΑΕ Έσοδο που καλείται να υλοποιήσει επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την
επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και
παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους καταναλωτές σε όλη τη χώρα. Το επόµενο βήµα προς τον
µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Εµπορίας, η έναρξη της
οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων ιδιωτικών κεφαλαίων και το
άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας δέσµευση και την υλοποιούµε µε
ταχύτητα και αποφασιστικότητα».

� Δείτε όλο το άρθρο

★ Πηγή: http://feedproxy.google.com
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Γεωργιάδης σε Αµερικάνους: Τώρα είναι η ευκαιρία να επενδύσετε στην
Ελλάδα

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε
λόγο για την αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα .

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός. 

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

Κατά τη διάρκεια των κατ' ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι' αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων. 

«Ο "Ηρακλής" ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ 
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ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ: Ξεκίνησε η ιδιωτικοποίηση της

Το Ελληνικό Δηµόσιο –που µέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ’ επέκταση της
ΔΕΠΑ Υποδοµών- και τα  Ελληνικά  Πετρέλαια  -που κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα  ενεργήσουν
ως από κοινού πωλητές.

Στην έναρξη διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για  την από κοινού πώληση µε τα  ΕΛΠΕ
του 100% του µετοχικού

Σήµερα το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% και τα ΕΛΠΕ το υπόλοιπο 35% του µετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ.
Κατόπιν της µερικής διάσπασης της, οι δύο µέτοχοι θα κατέχουν τα ανάλογα ποσοστά στη ΔΕΠΑ Υποδοµών
(65% το ΤΑΙΠΕΔ και 35% τα ΕΛΠΕ) και θα ενεργήσουν ως από κοινού πωλητές.

    Στη ΔΕΠΑ Υποδοµών θα  περιλαµβάνονται:

-Το 100% του µετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου
Αττικής (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ- ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ), 51% του µετοχικού κεφαλαίου στην
εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ- ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ) και 100% του
µετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου λοιπής Ελλάδας
(ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕ- ΔΕΔΑ ΑΕ).

-Η κυριότητα της ΔΕΠΑ επί των παγίων των δικτύων διανοµής

-Το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ

-Τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ αναφορικά µε την ανάπτυξη, τον σχεδιασµό και την υλοποίηση
των έργων υποδοµής δικτύων διανοµής, συµπεριλαµβανοµένων έργων υποδοµής συµπιεσµένου φυσικού
αερίου ή µικρής κλίµακας Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), εξαιρουµένων των δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων της εταιρείας σε διεθνή έργα, όπως δεσµεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό
Ελλάδας- Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερµατικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

Όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ, η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: φάση προεπιλογής
(α’ φάση) και φάση υποβολής δεσµευτικών προσφορών (β’ φάση). Στην α’ φάση, το ΤΑΙΠΕΔ προσκαλεί τους
επενδυτές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύµφωνα µε τους όρους της πρόσκλησης, στις 14
Φεβρουαρίου 2020.

Οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές που θα πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής (προεπιλεγέντες) θα κληθούν να
συµµετάσχουν στη β’ Φάση, όπου θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό σχετικά µε τη ΔΕΠΑ
Υποδοµών µέσω εικονικής αίθουσας τεκµηρίωσης (Virtual Data Room-VDR), και στη συνέχεια θα κληθούν να
υποβάλουν δεσµευτικές οικονοµικές προσφορές.

Γ. Θωµάς: Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την
Ελλάδα  και το εξωτερικό για  την ΔΕΠΑ Υποδοµών

«Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα».

Αυτό µεταξύ άλλων επεσήµανε ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς που ανακοίνωσε την έναρξη
της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link στη
Νέα Υόρκη. Σηµειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε νωρίτερα την προκήρυξη του διαγωνισµού για το 100%
της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που θα προκύψει από την µερική διάσπαση του κλάδου Υποδοµών της
ΔΕΠΑ. Το Ελληνικό Δηµόσιο -που µέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ’ επέκταση της ΔΕΠΑ
Υποδοµών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -που κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν ως από κοινού
πωλητές.

«Είµαι πολύ χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας
εµβληµατικής ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση
συνολικά. Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο στις 28 Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός,
πλειοδοτικός διαγωνισµός», τόνισε ο υφυπουργός και κατέληξε:
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πλειοδοτικός διαγωνισµός», τόνισε ο υφυπουργός και κατέληξε:

«Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».

Tags : ΔΕΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΔΗΜΌΣΙΟ ΤΑΙΠΕΔ
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Ηµέρα Ελλάδος - Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης - [Epixeiro]

Στο πλαίσιο του "21ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum", το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση µε τίτλο, "Ηµέρα Ελλάδος - Αµερικής στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης", την Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, 2019. Ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος
Σταϊκούρας και ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Πρόεδρος & CEO, Tsakos Energy Navigation (NYSE: TNP); Chairman,
INTERTANKO 2014-2018, χτύπησαν το "Closing Bell", το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 10
Δεκεµβρίου 2019 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωµένοι από τους κκ. Άδωνι Γεωργιάδη,
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό Τουρισµού, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη,
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και εκπροσώπους από το ανώτατο management των
ακολούθων εταιριών που είναι εισηγµένες στο NYSE LISTED : AMERESCO (Mr. George Sakellaris, CEO)-
AVIS BUDGET GROUP(Mr. David Blaskey, Senior Vice President) - DIANA...

Epixeiro   ·    πριν από  18 λεπτά  ·    

Στο πλαίσιο του "21ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum", το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση µε τίτλο, "Ηµέρα Ελλάδος - Αµερικής στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης", την Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, 2019. Ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος
Σταϊκούρας και ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Πρόεδρος & CEO, Tsakos Energy Navigation (NYSE: TNP); Chairman,
INTERTANKO 2014-2018, χτύπησαν το "Closing Bell", το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 10
Δεκεµβρίου 2019 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωµένοι από τους κκ. Άδωνι Γεωργιάδη,
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό Τουρισµού, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη,
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και εκπροσώπους από το ανώτατο management των
ακολούθων εταιριών που είναι εισηγµένες στο NYSE LISTED : AMERESCO (Mr. George Sakellaris, CEO)-
AVIS BUDGET GROUP(Mr. David Blaskey, Senior Vice President) - DIANA...
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To υπουργικό «µετακόµισε» στις ΗΠΑ – 7 µέλη της κυβέρνησης πήγαν ταξιδάκι
στη Χριστουγεννιάτικη Νέα Υόρκη

«Παγκράτι – Κολιάτσου» έχουν κάνει το ταξίδι Αθήνα  – Αµερική οι κυβερνώντες, οι οποίοι
κάθε λίγο και λιγάκι και µε την παραµικρή αφορµή διοργανώνουν πολυπληθείς αποστολές µια στην
Ουάσινγκτον και µια στη Νέα Υόρκη.

Με αφορµή το 21ο Ετήσιο Forum «Invest in Greece» του Capital Link, επτά µελή της κυβέρνησης έφτιαξαν
βαλίτσες για τη χριστουγεννιάτικη Νέα Υόρκη. Οι υπουργοί Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης και
Ναυτιλίας, Γιάννης Πλακιωτάκης και οι υφυπουργοί Οικονοµικών, Γιώργος Ζαββός,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης και Περιβάλλοντος, Γεράσιµος Θωµάς θα
αναπτύξουν σε περισσότερα  από 1.000 κορυφαία  στελέχη επιχειρήσεων, επενδυτικών οίκων
και τραπεζών (Citi, AXIA Ventures, BNP Paribas, Goldman Sachs International, Nomura International κ.ά.) τις
κεντρικές προτεραιότητες και τους στόχους της κυβέρνησης στους τοµείς της
αρµοδιότητάς τους.

Επιπλέον, τόσο η κυβερνητική αποστολή όσο και τα στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που µετέχουν στο
συνέδριο θα έχουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας,
προκειµένου να τους αποδείξουν ότι «η Ελλάδα επέστρεψε» («Greece is back»), όπως είναι ο τίτλος του
φετινού συνεδρίου.

Το 21ο ετήσιο φόρουµ του Capital Link πραγµατοποιείται σε συνεργασία  µε το χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Στην έναρξή του θα προβληθεί µήνυµα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους επενδυτές.

Εκτός από την κυβερνητική αποστολή, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού βρίσκονται για το 21ο ετήσιο
συνέδριο του Capital Link οι διευθύνοντες σύµβουλοι της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, της Εθνικής
Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, και της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, ο πρόεδρος της Eurobank,
Γιώργος Ζανιάς, οι διευθύνοντες σύµβουλοι του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), Μάρτιν
Τσούρντα, και του Ταµείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ), Ριχάρδος Λαµπίρης, ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής, και ο γενικός διευθυντής του Οργανισµού Διαχείρισης
Δηµόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), Δηµήτρης Τσάκωνας.

Ο υπουργός Οικονοµικών θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών,
όπως οι PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.
Επίσης, θα έχει συνάντηση µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής Ελπιδοφόρο, ενώ σήµερα θα παρευρεθεί στην
Ηµέρα της Ελλάδας στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE), όπου η ελληνική κυβερνητική
αποστολή και στελέχη των εταιριών ελληνικών συµφερόντων, οι οποίες είναι εισηγµένες στο
χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, θα χτυπήσουν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της συνεδρίασης.

Η ελληνική αντιπροσωπεία θα έχει επίσης την ευκαιρία να συζητήσει µε τον υπουργό Εµπορίου των ΗΠΑ,
Ουίλµπουρ Ρος.

Το «παρών» θα δώσουν επίσης υψηλόβαθµα στελέχη κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων, µεταξύ των
οποίων οι Aegean Airlines, ΕΥΔΑΠ, Avis Ελλάς, Eldorado Gold, EY, Grant Thornton, ΕΛ.ΠΕ., Lamda
Development, McKinsey & Company, Οµιλος Μυτιληναίος, NN Hellas, ΟΠΑΠ, Prodea Investments, ΔΕΗ,
Reed Smith, Shaner Hotel Group, ΤΕΜΕΣ, The Wall Street Journal, ΤΙΤΑΝ, Värde Global Real Estate, Zeus
Group, Diana Shipping, Eurodry, Euroseas, Tsakos Energy Navigation και Performance Shipping.
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Αδωνις: Τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα
newsroom

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο
για την αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

· Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

· Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

· Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

· Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

· Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

· Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον

· Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

· Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
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τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο «Ηρακλής» ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.
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Το επενδυτικό προσκλητήριο στη Νέα Υόρκη και τα funds που
ανταποκρίθηκαν

Ανοικτή πρόσκληση στη διεθνή επενδυτική κοινότητα να επενδύσει στη χώρα, απηύθυναν οι υπουργοί της
ελληνικής κυβέρνησης από το βήµα του 21ου Ετήσιου Επενδυτικού Forum της Capital Link που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη. Το κάλεσµα βρήκε ισχυρή ανταπόκριση µέσα από τη συµµετοχή στο
Forum εκπροσώπων Funds, ξένων επιχειρηµατιών και τραπεζικών ιδρυµάτων αλλά και από τις κατ’ ιδίαν
επαφές µε εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης.

Το forum, στο οποίο έδωσε το παρών η ελίτ της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, “άνοιξε” µε τον Έλληνα
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, να καλεί, µέσω βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος τους Αµερικανούς
επενδυτές να βάλουν στην “ατζέντα” τους την ελληνική οικονοµία. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης “το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µια συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις”. Τόνισε δε πως “σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή
κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό
σώµα. Αντίθετα εστίασε στο να παρουσιάσει µια ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο”.

Στο ίδιο µήκος κύµατος και οι οµιλίες των υπουργών Οικονοµικών Χρ. Σταϊκούρα, Ανάπτυξης, Αδ.
Γεωργιάδη, Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη και Τουρισµού Χ. Θεοχάρη και των υφυπουργών. Απευθυνόµενοι
στους εκπροσώπους των funds µίλησαν για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας
στέλνοντας το µήνυµα στην διεθνή επενδυτική κοινότητα ότι η “Ελλάδα επανήλθε”.

Μεταξύ των επενδυτικών funds που συµµετείχαν στο Forum µέσω εκπροσώπων τους ήταν και τα εξής:
Athanor Capital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Asset management, Consilience Capital,
Eaton Vance, Fir Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm, Morgan Stanley, MSK Capital Partners,
Nomura, Third Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead, Stonehill, Olympus Peak, Citi, Aberdeen,
Helm, East Rock, Centerbridge, Beachpoint και Weterwheel.

Η ελληνική κυβερνητική αποστολή στη Νέα Υόρκη αλλά και οι Έλληνες επιχειρηµατίες είχαν την ευκαιρία
για απευθείας επαφές µε τους επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, µέσα από
περισσότερα από 100 one-to-one συναντήσεις. Ειδικότερα σε συνεργασία µε τις επενδυτικές τράπεζες που
υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν δύο group sessions για τον υπουργό Οικονοµικών, κ. Χρήστο
Σταϊκούρα και τον υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Ο καθένας αναφέρθηκε σε
θέµατα του χαρτοφυλακίου του και του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Επιπλέον, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης και ο υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Ιωάννης Πλακιωτάκης, πραγµατοποίησαν σειρά από one-to-one συναντήσεις µε επενδυτές και  υψηλόβαθµα
στελέχη της αγοράς.

Επίσης οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των εταιρειών, είχαν επαφή µε όλα τα οµογενειακά MME  που
κάλυψαν το Συνέδριο καθώς και µε Διεθνή Μέσα όπως η Wall Street Journal, το Bloomberg, το
YAHOOFinance, το Reuters, η New York Times, η Tradewinds.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Αδ. Γεωργιάδης µετέβη και έδωσε τηλεοπτική συνέντευξη στο YAHOOFinance, στη
κυρία Alexis Christoforou  η οποία αναµεταδόθηκε live όχι µόνο στην ιστοσελίδα της Yahoo Finance αλλά και
σε πληθώρα άλλων συνεργαζόµενων καναλιών : Apple TV, ROKU κα.

Από το βήµα του 21ου Capital Link Forum ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σηµείωσε πως η
κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς
βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα. Τονίζοντας παράλληλα ότι “η εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία
αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική
αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα”.

Ο υπουργός Οικονοµικών σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές πολιτικές
προτεραιότητες: η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων, η διασφάλιση της σταθερότητας
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία, η
προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων και η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη
διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

“Το πρώην µαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα από την κρίση χώρα η οποία έχει
χάσει το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία δεκαετία, µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο
hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες
παγκοσµίως”, είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδ. Γεωργιάδης.
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Ο υπουργός Ανάπτυξης σηµείωσε πως το µήνυµά, προς τους Αµερικανούς επενδυτές, µέσω του 21ου
Ετήσιου Φόρουµ της Capital Link, είναι το εξής: “τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτοί που
δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας ακόµη και εν µέσω της χειρότερης οικονοµικής µας
κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν έχουν επενδύσει τώρα είναι
η ώρα να επωφεληθούν της δυνατότητας ανάπτυξης και των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται
στην χώρα µας και οι οποίοι πρώτοι θα ανταµειφθούν µε τα µεγαλύτερα κέρδη”.

Στο σχέδιο “Ηρακλής” το οποίο αποτελεί µια καινοτόµο και συστηµική λύση η οποία, µέσω της χρήσης
κρατικών εγγυήσεων, θα βοηθήσει τις ελληνικές τράπεζες, να µειώσουν το βουνό των κόκκινων δανείων
κατά 40%, να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους βάση και να βελτιώσουν την κερδοφορία τους, αναφέρθηκε
ο υφυπουργός Οικονοµικών, κ. Γιώργος Ζαββός.

Ο υφυπουργός ο οποίος είχε συνάντηση µε τους εκπροσώπους της Citibank, κατά τη διάρκεια της οµιλίας
του στο Forum τόνισε πως υπάρχει µια ολοκληρωµένη στρατηγική, επισηµαίνοντας παράλληλα πως “σκοπός
είναι να καταστεί η Ελλάδα το Χρηµατοοικονοµικό κέντρο της ΝΑ Μεσογείου”.

Ο κ. Ζαββός επεσήµανε πως είναι η ιδανική στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία γίνεται το νέο
“παιδί θαύµα” της Ευρωζώνης. Το σχέδιο “Ηρακλής” προσφέρει ένα ελκυστικό οµόλογο υψηλών αποδόσεων
σε ένα περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων και αποδόσεων. Η αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης
να προχωρήσει σε διαρθρωτικές και φορολογικές µεταρρυθµίσεις και στην επανεκκίνηση του ελληνικού
τραπεζικού συστήµατος και του χρηµατιστηρίου σηµατοδοτεί µια νέα εποχή ανάπτυξης, προσφέροντας
νέες ευκαιρίες τους επενδυτές, ανέφερε ο ίδιος.

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης.

Ο υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές να επωφεληθούν από τις
επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα. “Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της
χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε
πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν”, τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Τις προοπτικές και τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η ναυτιλιακή, παραναυτιλιακή και λιµενική
βιοµηχανία της Ελλάδος, υπό το πρίσµα της συνεχούς βελτίωσης των οικονοµικών δεικτών της εθνικής
οικονοµίας που έχει επιτύχει η κυβέρνηση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσίασε ο υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης.

Ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική της ναυτιλίας των Ελλήνων, της ισχυρότερης ναυτιλίας του
πλανήτη, στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει, αλλά και στην πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο
εµπόριο και την παγκόσµια οικονοµία.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, µεταξύ άλλων τόνισε ότι
η Ελλάδα αναδύεται από τη δεκαετή οικονοµική και κοινωνική κρίση ακόµη πιο δυνατή οικονοµικά και πιο
ώριµη. Το µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: βρισκόµαστε
στην αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός
επενδυτικός προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια.

Πηγή: Capital.gr
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Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ
Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος
του χρόνου, περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων  σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος
Στάσσης, στην  Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε
τίτλο "21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum".

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι "Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη".

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές -
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.

http://ered.gr/el/sustainable/To_neo_epicheirimatiko_schedio_tis_DEI_/
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To υπουργικό «µετακόµισε» στις ΗΠΑ – 7 µέλη της κυβέρνησης πήγαν ταξιδάκι
στη Χριστουγεννιάτικη Νέα Υόρκη

«Παγκράτι – Κολιάτσου» έχουν κάνει το ταξίδι Αθήνα  – Αµερική οι κυβερνώντες, οι οποίοι
κάθε λίγο και λιγάκι και µε την παραµικρή αφορµή διοργανώνουν πολυπληθείς αποστολές µια στην
Ουάσινγκτον και µια στη Νέα Υόρκη.

Με αφορµή το 21ο Ετήσιο Forum «Invest in Greece» του Capital Link, επτά µελή της κυβέρνησης έφτιαξαν
βαλίτσες για τη χριστουγεννιάτικη Νέα Υόρκη. Οι υπουργοί Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης και
Ναυτιλίας, Γιάννης Πλακιωτάκης και οι υφυπουργοί Οικονοµικών, Γιώργος Ζαββός,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης και Περιβάλλοντος, Γεράσιµος Θωµάς θα
αναπτύξουν σε περισσότερα  από 1.000 κορυφαία  στελέχη επιχειρήσεων, επενδυτικών οίκων
και τραπεζών (Citi, AXIA Ventures, BNP Paribas, Goldman Sachs International, Nomura International κ.ά.) τις
κεντρικές προτεραιότητες και τους στόχους της κυβέρνησης στους τοµείς της
αρµοδιότητάς τους.

Επιπλέον, τόσο η κυβερνητική αποστολή όσο και τα στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που µετέχουν στο
συνέδριο θα έχουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας,
προκειµένου να τους αποδείξουν ότι «η Ελλάδα επέστρεψε» («Greece is back»), όπως είναι ο τίτλος του
φετινού συνεδρίου.

Το 21ο ετήσιο φόρουµ του Capital Link πραγµατοποιείται σε συνεργασία  µε το χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Στην έναρξή του θα προβληθεί µήνυµα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους επενδυτές.

Εκτός από την κυβερνητική αποστολή, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού βρίσκονται για το 21ο ετήσιο
συνέδριο του Capital Link οι διευθύνοντες σύµβουλοι της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, της Εθνικής
Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, και της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, ο πρόεδρος της Eurobank,
Γιώργος Ζανιάς, οι διευθύνοντες σύµβουλοι του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), Μάρτιν
Τσούρντα, και του Ταµείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ), Ριχάρδος Λαµπίρης, ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής, και ο γενικός διευθυντής του Οργανισµού Διαχείρισης
Δηµόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), Δηµήτρης Τσάκωνας.

Ο υπουργός Οικονοµικών θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών,
όπως οι PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.
Επίσης, θα έχει συνάντηση µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής Ελπιδοφόρο, ενώ σήµερα θα παρευρεθεί στην
Ηµέρα της Ελλάδας στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE), όπου η ελληνική κυβερνητική
αποστολή και στελέχη των εταιριών ελληνικών συµφερόντων, οι οποίες είναι εισηγµένες στο
χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, θα χτυπήσουν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της συνεδρίασης.

Η ελληνική αντιπροσωπεία θα έχει επίσης την ευκαιρία να συζητήσει µε τον υπουργό Εµπορίου των ΗΠΑ,
Ουίλµπουρ Ρος.

Το «παρών» θα δώσουν επίσης υψηλόβαθµα στελέχη κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων, µεταξύ των
οποίων οι Aegean Airlines, ΕΥΔΑΠ, Avis Ελλάς, Eldorado Gold, EY, Grant Thornton, ΕΛ.ΠΕ., Lamda
Development, McKinsey & Company, Οµιλος Μυτιληναίος, NN Hellas, ΟΠΑΠ, Prodea Investments, ΔΕΗ,
Reed Smith, Shaner Hotel Group, ΤΕΜΕΣ, The Wall Street Journal, ΤΙΤΑΝ, Värde Global Real Estate, Zeus
Group, Diana Shipping, Eurodry, Euroseas, Tsakos Energy Navigation και Performance Shipping.
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Γεωργιάδης σε Αµερικανούς επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο Αδωνις Γεωργιάδης από τη Νέα Υόρκη,
κάνοντας λόγο για την αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα. Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η
κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ. Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό
Συνέδριο της Capital Link κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την
αναπτυξιακή δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της
χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

Εχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ' ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι' αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

Εχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον

Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

Εχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη
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Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Οπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο Ηρακλής ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της εβδοµάδας
θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ. Γεωργιάδης.
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Στροφή στις ΑΠΕ, νέα εµπορική πολιτική, οι προτεραιότητες της ΔΕΗ
Aπολιγνιτοποίηση, στροφή στις ΑΠΕ, ψηφιοποίηση δικτύου και νέα εµπορική πολιτική περιλαµβάνει το νέο
επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης,
Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link.

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο "21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum".

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη.

Όπως ανέφερε εν συνεχεία, σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη
ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της
«πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι πρακτικά µηδενική.

Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ και αποσκοπεί στη
βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την υποστήριξη της
απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η νέα εµπορική πολιτική θα περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές
(π.χ. για επισκευές - συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους
καταναλωτές που θα δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην
επιχείρηση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Γεωργιάδης σε Αµερικανούς επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε
Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο Αδωνις Γεωργιάδης από τη Νέα Υόρκη,
κάνοντας λόγο για την αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα. Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η
κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ. Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό
Συνέδριο της Capital Link κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την
αναπτυξιακή δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της
χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

Εχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ' ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι' αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

Εχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον

Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

Εχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη
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Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Οπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο Ηρακλής ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της εβδοµάδας
θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ. Γεωργιάδης.
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Προσκλητήριο από τη Νέα Υόρκη για επενδύσεις στην Ελλάδα

Τέσσερις υπουργοί, τρεις υφυπουργοί καθώς και επικεφαλής τραπεζών και επιχειρήσεων
στέλνουν µήνυµα  στις αγορές ότι η χώρα  ανακάµπτει και διαθέτει επενδυτικές ευκαιρίες σε
τράπεζες, ακίνητα , ενέργεια , τουρισµό, υποδοµές, οµόλογα . Μεταξύ των επιχειρήσεων που
θα  έχουν παρουσία  στο φετινό συνέδριο περιλαµβάνεται και η Eldorado Gold.

Κάλεσµα προς την αµερικανική αλλά και τη διεθνή επενδυτική κοινότητα να τοποθετήσουν κεφάλαια στην
Ελλάδα, που ανακάµπτει δυναµικά και προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις στον τραπεζικό
τοµέα, στην αγορά ακινήτων, στην ενέργεια, στον τουρισµό, στις υποδοµές και στα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, θα απευθύνει σήµερα το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης στο πλαίσιο του 21ου Ετήσιου
Forum «Invest in Greece» του Capital Link.

Οι υπουργοί Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, Τουρισµού
Χάρης Θεοχάρης και Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης και οι υφυπουργοί Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης και Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς, θα αναπτύξουν σε
περισσότερα από 1.000 κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων, επενδυτικών οίκων και τραπεζών (Citi, AXIA
Ventures, BNP Paribas, Goldman Sachs International, Nomura International κ.ά.) τις κεντρικές προτεραιότητες
και τους στόχους της κυβέρνησης στους τοµείς της αρµοδιότητάς τους. Επιπλέον, τόσο η κυβερνητική
αποστολή όσο και τα κορυφαία στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που µετέχουν στο συνέδριο θα έχουν κατ’
ιδίαν συναντήσεις µε σηµαντικούς εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, προκειµένου να
τους αποδείξουν ότι «η Ελλάδα επέστρεψε» («Greece is back»), όπως είναι ο τίτλος του φετινού συνεδρίου.

Το 21ο ετήσιο Φόρουµ του Capital Link πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Στην έναρξή του
θα προβληθεί µήνυµα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους επενδυτές.

Η προσέλκυση επενδύσεων αποτελεί κεντρικό στοίχηµα για την κυβέρνηση, προκειµένου να ενισχυθούν οι
ρυθµοί ανάπτυξης. Ο κρατικός προϋπολογισµός του 2020 προβλέπει ανάπτυξη 2,8% το 2020 µε όχηµα,
µεταξύ άλλων, την αύξηση του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου, δηλαδή των επενδύσεων,
κατά 13,4%.

Ευνοϊκή συγκυρία

Οι επαφές θα πραγµατοποιηθούν σε µια ιδιαιτέρως ευνοϊκή για την κυβέρνηση συγκυρία, καθώς:

1. Εντός της εβδοµάδος κατατίθεται στη Βουλή η συστηµική λύση αντιµετώπισης των κόκκινων
δανείων µε βάση το σχέδιο «Ηρακλής», η οποία εκτιµάται ότι θα οδηγήσει σε αλλαγή σελίδας στην
ελληνική οικονοµία.

2. Το Eurogroup επισφράγισε την περασµένη Τετάρτη την επιτυχή ολοκλήρωση της 4ης µεταµνηµονιακής
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αξιολόγησης, εγκρίνοντας την εκταµίευση των 767 εκατ. ευρώ από τα κέρδη των ελληνικών
οµολόγων, αναγνώρισε τη µεταρρυθµιστική δυναµική της κυβέρνησης και άνοιξε τον δρόµο για να
εξεταστεί η αξιοποίηση των κερδών των οµολόγων σε επενδύσεις.

3. Τα νεότερα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) έδειξαν την περασµένη Πέµπτη ότι η
ανάπτυξη τρέχει µε ρυθµό 2,2% στο 9µηνο του έτους, ξεπερνώντας τις προβλέψεις εγχώριων και
ξένων φορέων.

4. Την Παρασκευή ψηφίστηκε στη Βουλή το φορολογικό νοµοσχέδιο, που περιλαµβάνει
φοροελαφρύνσεις και άλλα θετικά µέτρα συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ για το 2020, τα οποία
επικροτήθηκαν από τους ευρωπαϊκούς θεσµούς και το τελευταίο Eurogroup.

5. Ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) προετοιµάζει το δανειακό πρόγραµµα του 2020
µε τον «αέρα» του «µαξιλαριού» διαθεσίµων ύψους 35 δισ. ευρώ, των ιδιαιτέρως επιτυχηµένων
φετινών εκδόσεων οµολόγων 5ετούς, 7ετούς και 10ετούς διάρκειας, που του απέφεραν συνολικά 9
δισ. ευρώ, και της πρόωρης αποπληρωµής των 2,7 δισ. ευρώ προς το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο,
ύστερα από την οποία η Ελλάδα µπορεί να καλύψει τα τοκοχρεολύσια που λήγουν την ερχόµενη
χρονιά (περίπου 8,2 δισ. ευρώ) χωρίς καµία νέα έκδοση και χωρίς να πειράξει το «µαξιλάρι».
Εντούτοις, επειδή πρέπει να διατηρηθεί η τακτή επαφή του Ελληνικού Δηµοσίου µε τις αγορές, ο
ΟΔΔΗΧ σχεδιάζει τα επόµενα βήµατά του και προσανατολίζεται στην αναζήτηση κεφαλαίων ύψους
έως 9 δισ. ευρώ το 2020.

Με εφαλτήριο τις εξελίξεις αυτές, ο κ. Σταϊκούρας στην εναρκτήρια οµιλία του συνεδρίου θα παρουσιάσει
τους επόµενους στόχους της οικονοµικής πολιτικής της κυβέρνησης, δίνοντας έµφαση στη δέσµευση για
επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων, στη συνέχιση των µεταρρυθµίσεων και στις πρωτοβουλίες για
διευκόλυνση των επενδύσεων και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας.

Οι επαφές Σταϊκούρα

Ο υπουργός Οικονοµικών θα συναντηθεί µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών,
όπως οι PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.ά.
Επίσης, θα έχει συνάντηση µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής Ελπιδοφόρο, ενώ αύριο θα παρευρεθεί στην
«Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE), όπου η ελληνική
κυβερνητική αποστολή και στελέχη των εταιριών ελληνικών συµφερόντων οι οποίες είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης θα χτυπήσουν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της συνεδρίασης.

Η ελληνική αντιπροσωπεία θα έχει επίσης την ευκαιρία να συζητήσει µε τον υπουργό Εµπορίου των ΗΠΑ
Ουίλµπουρ Ρος, ο οποίος θα είναι κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο δείπνο του συνεδρίου και θα προλογίσει
τον επικεφαλής της Paulson & Co. Inc, Τζον Πόλσον, ο οποίος θα τιµηθεί µε το «2019 Capital Link Hellenic
Leadership Award» για την εξαιρετική συµβολή του στην Ελλάδα.

Τα  πάνελ

Κεντρικός οµιλητής στο µεσηµεριανό γεύµα του Forum θα είναι ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης,
ενώ κεντρικές οµιλίες σε ενότητες που αφορούν αντιστοίχως τις επενδυτικές ευκαιρίες στον τουρισµό, τον
ρόλο της χώρας µας ως διαµετακοµιστικού και µεταφορικού κόµβου και ως παγκόσµιας δύναµης στη
ναυτιλία θα απευθύνουν οι υπουργοί Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης και Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης.
Επιπλέον, ο υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός θα παρουσιάσει τον νέο χάρτη στον τραπεζικό
τοµέα µετά την ενεργοποίηση του σχεδίου «Ηρακλής» στις αρχές του 2020, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης θα αναφερθεί στα µεγάλα σχέδια που θα µεταµορφώσουν την Ελλάδα και
θα αποτελέσουν επενδυτικές ευκαιρίες και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς θα µιλήσει για
το καινούργιο τοπίο στην αγορά ενέργειας.

Επιχειρηµατικές αποστολές

Εκτός από την κυβερνητική αποστολή, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού βρίσκονται για το 21ο ετήσιο
συνέδριο του Capital Link οι διευθύνοντες σύµβουλοι της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, της Εθνικής
Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς και της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, ο πρόεδρος της Eurobank
Γιώργος Ζανιάς, οι διευθύνοντες σύµβουλοι του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) Μάρτιν
Τσούρντα και του Ταµείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) Ριχάρδος Λαµπίρης, ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής και ο γενικός διευθυντής του Οργανισµού Διαχείρισης
Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης Τσάκωνας.

Το «παρών» θα δώσουν επίσης υψηλόβαθµα στελέχη κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων, δικηγορικών
γραφείων που ειδικεύονται σε επιχειρηµατικές συµφωνίες, ιδιωτικοποιήσεις κ.λπ., καθώς και ο συντονιστής
των κλιµακίων της Κοµισιόν για την Ελλάδα Πολ Κούτος µε τον επικεφαλής των τεχνοκρατών της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τη χώρα µας Φραντσέσκο Ντρούντι.
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Μεταξύ των επιχειρήσεων που θα έχουν παρουσία στο φετινό συνέδριο περιλαµβάνονται οι: Aegean
Airlines, η ΕΥΔΑΠ, Avis Ελλάς, Eldorado Gold, EY, Grant Thornton, ΕΛΠΕ, Lamda Development, McKinsey &
Company, Όµιλος Μυτιληναίος, NN Hellas, ΟΠΑΠ, Prodea Investments, ΔΕΗ, Reed Smith, Shaner Hotel Group,
ΤΕΜΕΣ, The Wall Street Journal, ΙΤΑΝ, Värde Global Real Estate, Zeus Group, Diana Shipping, Eurodry, Euroseas,
Tsakos Energy Navigation, Performance Shipping.

[ΠΗΓΗ: https://www.newmoney.gr/, του Μάριου Ροζάκου, 9/12/2019]
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Οι βασικοί άξονες του νέου επιχειρηµατικού σχεδίου της ΔΕΗ
Επιχειρήσεις

10 Δεκεµβρίου 2019

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο
"21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum".Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των
λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα
να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος
της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των
δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Το µήνυµα
του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν, σύµφωνα µε το ΑΠΕ-
ΜΠΕ, ότι: «Η ΔΕΗ έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την
απολιγνιτοποίηση έχει άλλους τρεις βασικούς άξονες: -τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή
στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ -την ψηφιοποίηση των δικτύων και -την εµπορική πολιτική
µε επίκεντρο τον πελάτη». Το πλάνο για τις ανανεώσιµες πηγές περιλαµβάνει, κατά τον ίδιο, αυτόνοµη
ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της
«πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι πρακτικά µηδενική. Παράλληλα, η ψηφιοποίηση των δικτύων
συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης
των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς
τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές - συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και
εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την
παραµονή τους στην επιχείρηση.ΔΕΗΓιώργος ΣτάσσηςCapital Link
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Χάρης Θεοχάρης: 'Ανάδειξη της ποιοτικής υπεροχής του εγχώριου τουριστικού
προϊόντος'

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδήσεις
»
Τουριστικοί Φορείς
»
Ελληνικοί

Τουριστική πολιτική

Χάρης Θεοχάρης: 'Ανάδειξη της ποιοτικής υπεροχής του
εγχώριου τουριστικού προϊόντος'

Βίκυ Καραντζαβέλου - 10 December 2019, 10:36

Οι πολιτικές της ελληνικής κυβέρνησης στοχεύουν στο άνοιγµα νέων αγορών,
στην ενίσχυση του µεριδίου και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των
εναλλακτικών µορφών τουρισµού.

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο, αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης.

Ο υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link
Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που
υπάρχουν στην Ελλάδα.

”Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν”, τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως ”το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι
µόνο τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια
αγορά, η οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για
τους δε επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον”. “Και αυτό για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο”, συµπλήρωσε ο υπουργός Τουρισµού.
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Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: ”Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει
περαιτέρω”.

Ο υπουργός Τουρισµού  αναφέρθηκε στα 14 έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. Δώδεκα τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track ενώ η  Εταιρεία
Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά
ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο
και από την φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση,
7 Μαρίνες, 31 εµβληµατικά ξενοδοχεία “Ξενία”, 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων και
τις ιαµατικές πηγές Καϊάφα.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο υπουργός Τουρισµού σηµείωσε: ”Για το 2020
σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της ποιοτικής
υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα
νέων αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των
εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως ‘City Breaks’, ‘Silver Tourism’, ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό
τουρισµό και τουρισµό ευεξίας”.

10 December 2019, 10:36 | Ετικέτες: Capital Link Forum, Θεοχάρης,
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Αδ. Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν οι Αµερικανοί στην Ελλάδα
«Το  πρώην µαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα από την κρίση χώρα η οποία έχει
χάσει το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία δεκαετία, µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο
hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες
παγκοσµίως» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, κεντρικός οµιλητής κατά
τη διάρκεια του γεύµατος  στο πλαίσιο του 21ο ετήσιου φόρουµ της Capital Link µε θέµα «Επενδύστε στην
Ελλάδα», στη Νέα Υόρκη.

Σύµφωνα µε τον υπουργό, παγκόσµιοι κι ευρωπαϊκοί θεσµοί, ξένες κυβερνήσεις, η διεθνής επιχειρηµατική
κοινότητα και διεθνή µέσα µαζικής ενηµέρωσης µεγάλης επιρροής «εξυµνούν τη δυναµική αναπτυξιακή και
επενδυτική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη», καθώς, «αν και είναι µόνο πέντε µήνες στην
εξουσία, έχει ήδη αποδώσει συγκεκριµένα αποτελέσµατα: Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια
επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων ευρώ της παραλιακής περιοχής του πρώην
Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνας, το Ελληνικό - µάλιστα δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν
υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του καζίνο».

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράµµισε πως ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει
το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15
εκατοµµυρίων ευρώ.

«Έτσι, λοιπόν, σήµερα η Ελλάδα προσφέρει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα στους διεθνείς
επενδυτές: 

- Μέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά.

- Μηδενικός επενδυτικός κίνδυνος στη χώρα µε την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της τελευταίας
δεκαετίας.

- Φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των επενδυτών, έτσι ώστε να
ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί η τεχνολογία και η
καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και τα δίκτυα και, εν γένει, να δηµιουργηθεί ένα φιλικό προς τον
επενδυτή περιβάλλον.

- Εργατικό δυναµικό το οποίο συνδυάζει µοναδικά την υψηλή ποιότητα, την µεγάλη διαθεσιµότητα και την
αποδοτικότητα.

- Επιτόκια σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα.

Η αγορά ακινήτων, ο τουρισµός, η ενέργεια, τα logistics, οι υποδοµές, η βιοτεχνολογία, η
φαρµακοβιοµηχανία, τα ΙΤ, τα R&D, τα τρόφιµα, ακόµη και η βαριά βιοµηχανία, είναι πολλά υποσχόµενοι
τοµείς της ελληνικής οικονοµίας» τόνισε ο υπουργός.

Ο ίδιος έστειλε µήνυµα προς τους Αµερικανούς επενδυτές, ότι «τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν στην
Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της χειρότερης
οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Κι αυτοί που δεν έχουν
επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν της δυνατότητας ανάπτυξης και των µοναδικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται στη χώρα µας και οι οποίοι πρώτοι θα ανταµειφθούν µε τα µεγαλύτερα κέρδη».
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Κατατίθεται σήµερα στη Βουλή το σχέδιο «Ηρακλής» για τη µείωση των NPLs
Έφη Καραγεώργου

Σήμερα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για το APS του Ηρακλή και θα συζητηθεί την Πέμπτη με
τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Ο Ηρακλής έρχεται να καθαρίσει τους ισολογισμούς των τραπεζών από κόκκινα  δάνεια  30 δισ. ευρώ
προσφέροντας κρατικές εγγυήσεις 12 δισ. ευρώ.

Μάλιστα χθες στο δείπνο που παρατέθηκε κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του Capital Link 21 στην Νέα
Υόρκη, ο ομιλητής Υπουργός Εμπορίου κ Wilbur Ross μίλησε με εξαιρετικά ευνοϊκά σχόλια για όλο το εύρος
των πρόσφατων κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων και των επιπτώσεων που θα έχουν για την προσέλκυση
των επενδυτών.

Πιο συγκεκριμένα αναφερόμενος στις πρόσφατες τραπεζικές μεταρρυθμίσεις είπε ότι «η μέρα -Τρίτη – που
η ελληνική κυβέρνηση θα καταθέσει στη Βουλή για ψήφιση τον νόμο για την μείωση των κόκκινων δανείων
θα είναι μια μεγάλη μέρα για την Ελλάδα, καθώς ο Ηρακλής, θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα μπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία .

Να σημειωθεί ότι στα διάφορα πάνελ του συνεδρίου συζητήθηκε ξένοι και Έλληνες τραπεζίτες καθώς και
άλλοι διεθνείς επενδυτές, αναφέρθηκαν με πολύ ευνοϊκά σχόλια για το σχέδιο Ηρακλής το οποίο
σηματοδοτεί πλέον την νέα περίοδο αυτοπεποίθησης και κυρίως προσέλκυσης των επενδυτών για το
τραπεζικό σύστηµα.

Αυτό που προκύπτει από τις διαβουλεύσεις που έγιναν στη ΝΥ είναι ότι ο Ηρακλής αποτελεί πλέον το
πρόσημο με το οποίο η Ελλάδα σηματοδοτεί την νέα περίοδο των εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων βάσει των
οποίων απευθύνεται για άντληση κεφαλαίων στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.
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Ξεκίνησε η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδοµών

Στη γραµµή της αφετηρίας εισέρχεται η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, µε τη δηµοσίευση χθες
από το ΤΑΙΠΕΔ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  το 100% της εταιρείας «ΔΕΠΑ
Υποδοµών ΑΕ» που θα  προκύψει από την µερική διάσπαση του κλάδου Υποδοµών της ΔΕΠΑ.

Το Ελληνικό Δηµόσιο –που µέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ’ επέκταση της ΔΕΠΑ
Υποδοµών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -που  κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν ως από κοινού
πωλητές.

Ο υφυπουργός Ενέργειας κ. Γεράσιµος Θωµάς –που ανακοίνωσε την έναρξη της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ
από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link- δήλωσε σχετικά: «Είµαι πολύ
χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας εµβληµατικής
ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση συνολικά.  

Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 28
Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός, πλειοδοτικός διαγωνισµός.  

Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ Έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα. 

Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».
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Οι τρεις βασικοί άξονες του business plan της ΔΕΗ

Τις προτεραιότητες της ΔΕΗ αλλά  και τους βασικούς άξονες του business plan της
Επιχείρησης παρουσίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος Γιώργος Στάσσης κατά  την
συµµετοχή του στο Capital Link Invest in Greece Forum µε τίτλο “Greece is Back” .

Τα τρία βασικά µηνύµατα που θέλει να περάσει η ΔΕΗ είναι πως επιθυµεί:

Να γίνει πρωταγωνιστής στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, ξεφεύγοντας από τη θέση
του ουραγού που βρίσκεται τώρα
Να ψηφοποιηθούν τα δίκτυα
Να υιοθετήσει εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη

Μέσω του συνεδρίου ο κ. Στάσσης θέλησε να απευθυνθεί στους Αµερικανούς επενδυτές προσκαλώντας
τους να επενδύσουν στη µετοχή της ΔΕΗ, αλλά και ενηµερώνοντας τους για τις προοπτικές που
διανοίγονται µέσω του προγράµµατος ιδιωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ. Επίσης στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος βρίσκονται τα προτζεκτ που σχεδιάζει να αναπτύξει σε συνεργασία µε άλλους παρτενέρ η
ΔΕΗ στον τοµέα της πράσινης ενέργειας.

Το κλίµα ήταν πολύ θετικό καθώς ο κ. Στάσσης κατάφερε να δηµιουργήσει για πρώτη φορά µια σιγουριά
στους επενδυτές, οι οποίοι βλέπουν ότι υπάρχει µια στρατηγική µε επίκεντρο τον εκσυγχρονισµό και την
ανταγωνιστικότητα της ΔΕΗ

Σύµφωνα µε πληροφορίες την προσεχή Παρασκευή 13 Δεκεµβρίου, το Διοικητικό Συµβούλιο της ΔΕΗ θα
κληθεί να εγκρίνει τον προϋπολογισµό της εταιρίας για το 2020, καθώς και τις στρατηγικές
προτεραιότητες του νέου business plan που εκπονεί η εταιρία συµβούλων McKinsey.

Τη Δευτέρα, 16 Δεκεµβρίου ο κ. Στάσσης σχεδιάζει να παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία του
επιχειρηµατικού πλάνου σε συνέντευξη Τύπου.

https://energyin.gr/2019/12/10/%ce%bf%ce%b9-%cf%84%cf%81%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af-%ce%ac%ce%be%ce%bf%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-business-plan-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%b5%ce%b7/
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Capital Link: «Εκστρατεία» συναντήσεων της κυβέρνησης µε σειρά επενδυτών
Με κεντρικό θέµα «Greece is Back» άνοιξε τις πόρτες του για 21η συνεχόµενη χρονιά το Ετήσιο Ελληνικό
Επενδυτικό Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», το οποίο πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 9
Δεκεµβρίου, 2019 στη Νέα Υόρκη, µε µεγάλη επιτυχία προσελκύοντας για ακόµη µία φορά περισσότερους
από 1,000 συµµετέχοντες.

Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσµό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εµφανίζονται
στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηµατικού κόσµου, καθώς
έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηµατιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών και
πολιτικών αξιωµατούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.

Το φετινό «Capital Link», όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, «πραγµατοποιήθηκε σε µια ιδιαίτερα
κρίσιµη χρονική συγκυρία όπου η χώρα µας µπαίνει σε τροχιά ταχύτατης και ουσιαστικής ανάπτυξης και οι
επενδύσεις αποτελούν το βασικό πυλώνα και µοχλό επανεκκίνησης της εθνικής οικονοµίας. Η απλοποίηση
των διαδικασιών και η µείωση της γραφειοκρατίας έχουν ενισχύσει την προσπάθεια της εξωστρέφειας και
έχουν προσδώσει εγκυρότητα και φερεγγυότητα στις σχέσεις του κράτους µε τους διεθνείς επενδυτές,
των οποίων η ενεργή παρουσία στη χώρα θα διευρύνει και θα τονώσει την αγορά. Το Συνέδριο στη Νέα
Υόρκη παρουσίασε στο διεθνές κοινό τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας και λειτούργησε ξανά ως
αρωγός στην προσπάθεια ανάκαµψης της οικονοµίας».

Ειδικότερα, οι διεθνείς επενδυτές είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις εξελίξεις και τις
µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, καθώς και για το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο που στοχεύει στην
παροχή κινήτρων και στη δοµική βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, οι επενδυτές
ενηµερώθηκαν για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά, ενώ ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε σε
επιµέρους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας που αφορούν θέµατα όπως η µακροοικονοµική εικόνα
στην µετα-Brexit εποχή, η διαχείριση του δηµοσίου χρέους, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η
αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων
και η παγκόσµια ναυτιλία.

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία απαρτίστηκε από υψηλόβαθµα στελέχη της νέας Κυβέρνησης, καθώς και από
τους µεγαλύτερους και σηµαντικότερους επιχειρηµατίες της αγοράς, οι οποίοι παρουσίασαν στους
Αµερικάνους Επενδυτές τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις που αφορούν στην Ελληνική Οικονοµία καθώς
και τις ευκαιρίες του µέλλοντος. Στο Συνέδριο επίσης συµµετείχαν υψηλόβαθµα στελέχη από τις
µεγαλύτερες επενδυτικές Τράπεζες οι οποίες υποστηρίζουν το Συνέδριο, καθώς και άλλοι
εµπειρογνώµονες της αγοράς.

Όπως και τα προηγούµενα χρόνια, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές µια µοναδική δυνατότητα
δικτύωσης µέσα από περισσότερα από 100 one-to-one meetings µε Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν
µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µε εισηγµένες και µη εισηγµένες εταιρείες,
καθώς και µε µέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης. Σε συνεργασία µε τις επενδυτικές
τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν δύο group sessions για τον Υπουργό
Οικονοµικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Ο
καθένας αναφέρθηκε σε θέµατα του χαρτοφυλακίου του και του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Όπως και τα προηγούµενα χρόνια, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές µια µοναδική δυνατότητα
δικτύωσης µέσα από περισσότερα από 100 one-to-one meetings µε Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν
µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µε εισηγµένες και µη εισηγµένες εταιρείες,
καθώς και µε µέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης. Σε συνεργασία µε τις επενδυτικές
τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν δύο group sessions για τον Υπουργό
Οικονοµικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Ο
καθένας αναφέρθηκε σε θέµατα του χαρτοφυλακίου του και του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Επιπλέον, ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης και ο Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κ.
Ιωάννης Πλακιωτάκης, πραγµατοποίησαν µια σειρά από one-to-one meetings µε επενδυτές και υψηλόβαθµα
στελέχη της αγοράς.

Ενδεικτικά funds που συµµετείχαν : Athanor Capital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield
Asset management, Consilience Capital, Eaton Vance, Fir Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm,
Morgan Stanley, MSK Capital Partners, Nomura, Third Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead,
Stonehill, Olympus Peak, Citi, Aberdeen, Helm, East Rock, Centerbridge, Beachpoint, Weterwheel
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Ηµέρα Ελλάδος - Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
Στο πλαίσιο του “21ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος – Αµερικής στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”, την Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, 2019.

Ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας και ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Πρόεδρος & CEO, Tsakos Energy
Navigation (NYSE: TNP); Chairman, INTERTANKO 2014-2018, χτύπησαν το “Closing Bell”, το καµπανάκι της
λήξης των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου 2019 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωµένοι
από τους κκ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό
Τουρισµού, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και εκπροσώπους
από το ανώτατο management των ακολούθων εταιριών που είναι εισηγµένες στο NYSE LISTED :
AMERESCO (Mr. George Sakellaris, CEO)- AVIS BUDGET GROUP(Mr. David Blaskey, Senior Vice President) -
DIANA SHIPPING INC. (Ms. Semiramis Paliou, Deputy CEO) - DORIAN LPG (Ms Marina Hadjipateras) - MISTRAS
GROUP, INC. (Mr. Dennis Bertolotti – CEO), NAVIOS GROUP (Mr. Ted Petrone, Vice Chairman)- NEW YORK
COMMUNITY BANK (parent of Atlantic Bank of New York) (Mr. Joseph Ficalora, CEO), τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη,
Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.

Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων
Πολιτειών και του εξωτερικού καθώς αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο
επίπεδο.
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ΔΕΗ: Επενδυτική αντεπίθεση σε τέσσερις άξονες
Την ερχόµενη Δευτέρα αναµένεται η ανακοίνωση του στρατηγικού σχεδιασµού της ΔΕΗ ώστε η
επιχείρηση να ανακάµψει και να αφήσει πίσω της τα αρνητικά αποτελέσµατα και τις ζηµιές.

Θα προηγηθεί την Παρασκευή η έγκριση του business plan που κατήρτισε η McKinsey. Θα ακολουθήσει
έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων προκειµένου να εγκρίνει τις αλλαγές στον τοµέα των προσλήψεων
και της στελέχωσης της εταιρείας που έφερε πρόσφατα ο νόµος που ψηφίστηκε από την βουλή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε πρώτη φάση ο επικεφαλής της ΔΕΗ κ. Στάσσης έχει επιλέξει να
παρουσιάσει τις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας καθώς το σχέδιο θα αναλυθεί µε κάθε
λεπτοµέρεια περί τα τέλη Ιανουαρίου. Για την περίοδο αυτή προγραµµατίζεται ένα «investor day», το οποίο
θα αποτελέσει ένα πρώτο βήµα προετοιµασίας για την προσέλκυση ξένων επενδυτών αλλά και για τη
µεγάλη έξοδο στις αγορές αργότερα µε την έκδοση οµολογιακού δανείου.

Στόχος της νέας διοίκησης είναι να άρει τις αβεβαιότητες που κρατούσαν µακριά από την Επιχείρηση και
την µετοχή της τους επενδυτές και να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις τους ιδιώτες προµηθευτές.

Χθες µιλώντας στο συνέδριο της Capital Link στην Ν. Υόρκη ο κ. Στάσσης επισήµανε ότι η ΔΕΗ έχει
επεξεργαστεί ένα σχέδιο, το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και το οποίο έχει τέσσερις βασικούς άξονες:

– Την απολιγνιτοποίηση της εταιρείας, η οποία θα κινηθεί στις κυβερνητικές εξαγγελίες για οριστική
απεξάρτηση από το λιγνίτη έως το 2028 αλλά θα περιλαµβάνει αναλυτικό και πλήρες χρονοδιάγραµµα
απόσυρσης των 14 µονάδων της ΔΕΗ.

– Την µετεξέλιξή της Επιχείρησης από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από ΑΠΕ, σχέδιο το οποίο η ΔΕΗ θα υπηρετήσει µέσα από την ανάπτυξη νέων πρότζεκτ αλλά και µε
στρατηγικές συµµαχίες.

– Την ψηφιοποίηση του δικτύου διανοµής, το οποίο θα υλοποιηθεί µε την πώληση του ΔΕΔΔΗΕ µε
στόχο την άντληση σηµαντικών εσόδων για την ΔΕΗ.

– Την αντεπίθεση της εταιρείας στην αγορά  ενέργειας µε νέα εµπορική πολιτική που θα έχει ως
βάση της τον πελάτη και θα δίνει επιλογές µε βάση την κατανάλωση στα πρότυπα των προγραµµάτων της
κινητής τηλεφωνίας.
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ΕΚΑΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – ΚΑΥΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Εκατό ραντεβού για  συµφωνίες στη Νέα  Υόρκη – Καυτό παρασκήνιο από τις συναντήσεις
των υπουργών µε τους ισχυρούς παίκτες της αγοράς. 

Διήµερο εξαντλητικών επαφών και ζυµώσεων από τους υπουργούς της κυβέρνησης µε περισσότερους από
100 επιχειρηµατίες της διεθνούς κοινότητας

Με υποσχέσεις από τα µεγάλα θεσµικά χαρτοφυλάκια και τους ισχυρούς παίκτες της διεθνής αγοράς, ότι η
Ελλάδα θα είναι ένας από τους επόµενους επενδυτικούς προορισµούς για τα κεφάλαια τους, επιστρέφει η
ελληνική αποστολή από το Μανχάταν της Νέας Υόρκης.

Είχε προηγηθεί ένα διήµερο εξαντλητικών επαφών και ζυµώσεων από τους υπουργούς της κυβέρνησης µε
περισσότερους από 100 επιχειρηµατίες της διεθνούς κοινότητας, οι οποίοι πήγαν στο Metropolitan Club όπου
λαµβάνει χώρα το συνέδριο του Capital Link, γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο.

Τα περισσότερα ραντεβού των µελών της ελληνικής οµάδας µε τους εκπροσώπους της αγοράς ήταν
προσωπικά και εκτυλίχτηκαν µέσα από ένα πυκνό πρόγραµµα συναντήσεων λόγω των υπολοίπων ραντεβού
που έπρεπε να χωρέσουν στην ίδια ατζέντα.

Πρόκειται για τα δύο «group sessions» που έστησαν για τους υπουργούς Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούρα
και Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη οι διοργανώτριες επενδυτικές τράπεζες σε συνεργασία µε εισηγµένες
εταιρείες.

Το πρόγραµµα του Χρήστου Σταικούρα περιελάµβανε και κάποιες επιπλέον συναντήσεις  µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest,
Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α., αλλά και µε αξιωµατούχους των θεσµών: µε τον συντονιστή
των κλιµακίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, Πολ Κούτος, και µε τον επικεφαλής των
τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη χώρα µας, Φραντσέσκο Ντρούντι.

Έντονο ήταν το ενδιαφέρον των επενδυτών ειδικά για τις εξελίξεις στο εγχώριο τραπεζικό σύστηµα,
καθώς πέρα από τον «Ηρακλή», η αγορά περίµενε και περιµένει λεπτοµέρειες τόσο από τις τράπεζες όσο κι
από το υπουργείο Οικονοµικών, για τις επόµενες κινήσεις που θα γίνουν µε στόχο την περαιτέρω µείωση
των «κόκκινων» δανείων και ακολούθως  την απελευθέρωση κεφαλαίων για την ενίσχυση της οικονοµίας.
Με αυτό το δεδοµένο, το ειδικό πάνελ στο οποίο συµµετείχαν ο υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός,
οι επικεφαλής των συστηµικών τραπεζών και ο Φραντσέσκο Ντρούντι της ΕΚΤ συγκέντρωσε και τα
περισσότερα βλέµµατα από την πλευρά των νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται.
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«Αυτή είναι η ιδανική στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα» σηµείωσε ο υφυπουργός Οικονοµικών,
αναπτύσσοντας τις βασικές πτυχές του σχεδίου «Ηρακλής» που έχει ως στόχο τη µείωση του όγκου των
«κόκκινων» δανείων κατά 40%.

«Ο Ηρακλής προσφέρει ένα ελκυστικό οµόλογο υψηλών αποδόσεων, σε ένα περιβάλλον αρνητικών
επιτοκίων κι αποδόσεων», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ζαββός εστιάζοντας στα senior (υψηλής
εξασφάλισης) οµόλογα, που θα τελούν υπό την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου και είναι ουσιαστικά το
«κλειδί» για να ξεφορτωθούν οι τράπεζες 30 δισ. ευρώ προβληµατικών δανείων.

Το συνέδριο του Capital Link ξεκίνησε µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα του πρωθυπουργού, ο οποίος κάλεσε την
επιχειρηµατική κοινότητα να βάλει µεταξύ των άλλων επενδυτικών της προορισµών και την Ελλάδα.

«Το σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µια συντριπτική υποστήριξη για τις
ξένες επενδύσεις.

Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά έγκρισης για
τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος.

Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παραδίδοντας τη σκυτάλη στον
υπουργό Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούρα, ο οποίος στη βασική του οµιλία εστίασε στη δυναµική της
ελληνικής οικονοµίας.

Η προσέλκυση επενδύσεων αποτελεί κεντρικό στοίχηµα για την κυβέρνηση, προκειµένου να ενισχυθούν οι
ρυθµοί ανάπτυξης.

Ο προϋπολογισµός του 2020 προβλέπει ρυθµό µεγέθυνσης 2,8% µε όχηµα, µεταξύ άλλων, την αύξηση του
ακαθάριστου σχηµατισµού πάγιου κεφαλαίου, δηλαδή των επενδύσεων, κατά 13,4%.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που έδωσαν παρουσία στο συνέδριο είναι οι: Aegean Airlines, ΕΥΔΑΠ, Avis Ελλάς,
Eldorado Gold, EY, Grant Thornton, ΕΛΠΕ, Lamda Development, McKinsey & Company, Οµιλος Μυτιληναίος, NN
Hellas, ΟΠΑΠ, Prodea Investments, ΔΕΗ, Reed Smith, Shaner Hotel Group, ΤΕΜΕΣ, The Wall Street Journal, ΤΙΤΑΝ,
Värde Global Real Estate, Zeus Group, Diana Shipping, Eurodry, Euroseas, Tsakos Energy Navigation, Performance
Shipping.

 

[ΠΗΓΗ: https://bankingnews.gr/, του Μάριου Χριστοδούλου, 10/12/2019]
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Άδωνις Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα
Άδωνις Γεωργιάδης: Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων έκανε λόγο για την αρχή µιας νέας εποχής
στην οικονοµία της Ελλάδας.

Άδωνις Γεωργιάδης: Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να
µεταµορφωθεί σε µια από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα. Εκπέµποντας το µήνυµα πως
τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε τους
Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες
που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8
δισεκατοµµυρίων ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.
Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια
του καζίνο.
Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο,
µειώνει τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων
ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα. «Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε.
Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι
θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο
και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά
Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα
της τελευταίας δεκαετίας
Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να
υποστηριχθεί η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να
δηµιουργηθεί ένα φιλικό προς το επιχειρείν περιβάλλον
Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα
Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο «Ηρακλής» ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.
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Γεωργιάδης.
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Άδωνις Γεωργιάδης σε Αµερικανούς: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην
Ελλάδα

Η χώρα  που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να  µεταµορφωθεί
σε µια  από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα  οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της
Capital Link στη Νέα  Υόρκη και έκανε λόγο για  την αρχή µιας νέας εποχής για  την Ελλάδα .

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη
στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να
σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται
λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς
επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να
επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν
σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν
µέσω της χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα
είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και
αυτοί που δεν έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να
επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που
παρουσιάζονται στην χώρα µας», σηµείωσε ο
υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

-Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια
επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8
δισεκατοµµυρίων ευρώ, της παραλιακής περιοχής του
πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

– Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν
υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την
άδεια του καζίνο.

– Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην
Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές
επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που
είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει
την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα

αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

-Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

https://www.pentapostagma.gr/2019/12/%ce%ac%ce%b4%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%ac%ce%b4%ce%b7%cf%82-%cf%83%ce%b5-%ce%b1%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%8d%cf%82-%cf%84%cf%8e%cf%81.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+pentapostagma+%28%CE%A0%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%93%CE%9C%CE%91%29


https://www.pentapostagma.gr/

 Publication date: 10/12/2019 11:25

 Alexa ranking (Greece): 110

 https://www.pentapostagma.gr/2019/12/%ce%ac%ce%b4%cf%89%ce%bd%ce%b9%...

– Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

-Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον

– Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

– Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο «Ηρακλής» ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Γεωργιάδης προς Αµερικανούς επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε
Newsroom , CNN Greece

Για την «αρχή µιας νέας εποχής» για την Ελλάδα έκανε λόγο ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα  Υόρκη, τονίζοντας
παράλληλα πως «η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να
µεταµορφωθεί σε µια από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες».

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα  είναι η ώρα  να
επενδύσουν στην Ελλάδα . Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν
µέσω της χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί
που δεν έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που
παρουσιάζονται στην χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά  υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο
κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα.

Όπως εξήγησε:

Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8
δισεκατοµµυρίων ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.
Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια
του καζίνο.
Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο,
µειώνει τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων
ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ' ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να  κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι' αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας

Αναφορικά µε τα συγκριτικά  πλεονεκτήµατα  που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά
Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα
της τελευταίας δεκαετίας
Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να
υποστηριχθεί η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να
δηµιουργηθεί ένα φιλικό προς το επιχειρείν περιβάλλον
Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα
Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα
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Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο "Ηρακλής" ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.
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Ξεκίνησε η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδοµών
Ξεκίνησε η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδοµών- Εκδόθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το
ΤΑΙΠΕΔ

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε ανακοίνωση του αναφέρει: ''Στη γραµµή της αφετηρίας
εισέρχεται η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, µε τη δηµοσίευση σήµερα από το ΤΑΙΠΕΔ της πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 100% της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που θα προκύψει από την
µερική διάσπαση του κλάδου Υποδοµών της ΔΕΠΑ. Το Ελληνικό Δηµόσιο –που µέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το
65% της ΔΕΠΑ και κατ’ επέκταση της ΔΕΠΑ Υποδοµών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -που κατέχουν το
υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν ως από κοινού πωλητές.''

Ο υφυπουργός Ενέργειας κ. Γεράσιµος Θωµάς –που ανακοίνωσε την έναρξη της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ
από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link- δήλωσε σχετικά: «Είµαι πολύ
χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας εµβληµατικής
ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση συνολικά. 

Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 28
Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός, πλειοδοτικός διαγωνισµός. 

Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ Έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα.

Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».
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Άδωνις Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα
Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την
αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Τα  πεπραγµένα  των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα.

Όπως εξήγησε:

· Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα. 
· Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο. 
· Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά  πλεονεκτήµατα  της ελληνικής οικονοµίας

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

· Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά
· Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας
· Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον
· Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα 
· Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα 
Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
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σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο “ Ηρακλής” ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ξεκίνησε η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδοµών- Εκδόθηκε η πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το ΤΑΙΠΕΔ

Στη γραμμή της αφετηρίας εισέρχεται η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, με τη δημοσίευση τη Δευτέρα από το
ΤΑΙΠΕΔ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 100% της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ» που
θα προκύψει από την μερική διάσπαση του κλάδου Υποδομών της ΔΕΠΑ. Το Ελληνικό Δημόσιο –που μέσω
του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ’ επέκταση της ΔΕΠΑ Υποδομών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -
που κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν ως από κοινού πωλητές.

Ο υφυπουργός Ενέργειας κ. Γεράσιμος Θωμάς –που ανακοίνωσε την έναρξη της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ
από το βήμα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link- δήλωσε σχετικά: «Είμαι πολύ
χαρούμενος που είμαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση μιας εμβληματικής
ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση συνολικά. 

Οι ρυθμίσεις για τον εταιρικό μετασχηματισμό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 28
Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός, πλειοδοτικός διαγωνισµός. 

Προσβλέπουμε στην εκδήλωση σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδομών, μιας εταιρείας με Ρυθμιζόμενο από τη ΡΑΕ Έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραμμα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόμενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραμμα
που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα.

Το επόμενο βήμα προς τον μετασχηματισμό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εμπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραμματική μας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».
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Α. Γεωργιάδης: Είναι η ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα
Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την
αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Τα  πεπραγµένα  των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

· Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

· Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

· Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά  πλεονεκτήµατα  της ελληνικής οικονοµίας

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

· Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

· Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

· Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον

· Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

· Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα  Υόρκη
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Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο «Ηρακλής» ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.

Σχολιάστε
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Θεοχάρης: Εξήρε 277 δηµόσια ακίνητα σε ξένους επενδυτές
Να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα κάλεσε τους ξένους επενδυτές
ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης, µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, το οποίο
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.

 

Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε στην προοπτική που υπάρχει για το ελληνικό τουριστικό προϊόν, τους στόχους
που έχει θέσει η ελληνική κυβέρνηση ενώ παρουσίασε και το χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται η  Εταιρεία
Ακινήτων του Δηµοσίου που αποτελείται από 277 τουριστικά ακίνητα.

 

Συγκεκριµένα υπουργός Τουρισµού  αναφέρθηκε στα 14 έργα  που βρίσκονται σε εξέλιξη  στο πλαίσιο της
πράσινης ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα  και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς.

 

Επιπλέον, 12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track ενώ η Εταιρεία Ακινήτων του
Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά ακίνητα σε
όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο και από την
φυσική τους οµορφιά.

 

Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση, 7 Μαρίνες, 31 εµβληµατικά
ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων και  τις ιαµατικές πηγές
Καϊάφα.

 

Ο κ. Θεοχάρης απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link Forum,
να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα.

 

Οι στόχοι της κυβέρνησης

 

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς για τον ελληνικό τουρισµό, ο υπουργός Τουρισµού
σηµείωσε:

 

«Για το 2020 σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της
ποιοτικής υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος.

 

Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα νέων αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και
στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver
Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό τουρισµό και τουρισµό ευεξίας».

 

Καθοριστική η συµβολή του τουρισµού στο ΑΕΠ της Ελλάδας

 

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω».
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Μήνυµα Γεωργιάδη σε Αµερικανούς επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να
επενδύσετε στην Ελλάδα

Ο κύριος Γεωργιάδης προτίµησε να µιλήσει για όσα έχουν
ήδη κάνει, αντί όσων θα κάνουν
Στέλνοντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Α. Γεωργιάδης, στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link,
κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή δυναµική, αλλά και
τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

ADMAN
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ADMAN

O υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας
ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

'Εχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.
Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.
Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.
Κατά τη διάρκεια των κατ' ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι' αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά
Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας
Εχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον
Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα
Εχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα
Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Οπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο Ηρακλής ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της εβδοµάδας
θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ. Γεωργιάδης.
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Γ. Πλακιωτάκης Κύριος οικονοµικός πυλώνας η ναυτιλία για τη στήριξη νέων
επενδύσεων

Ναυτιλία

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς επενδυτές στη
Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, ο
κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία,
τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία.

«Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά

Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε
διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η ελληνική Ναυτιλία  ως πυλώνας ανάπτυξης και επενδύσεων

Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας
µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα
µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και
την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε
υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων
επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».

Οι προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής

Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός σηµείωσε ότι
η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την
ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής εκπαίδευσης.

Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία και στη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις
λιµένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!
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Χάρης Θεοχάρης : Επενδυτικές ευκαιρίες στον Τουρισµό, η Ελλάδα γυρίζει
σελίδα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΙΣ

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά  και στις προοπτικές
του ελληνικού τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο  ετήσιο  Capital 
Link Forum, απευθυνόµενος σε εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο Υπουργός
Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης.

Ο Υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν
στο Capital Link Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές
ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα.

«Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως «το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι µόνο
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η
οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε
επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον». «Και αυτό για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο», συµπλήρωσε ο Υπουργός Τουρισµού.

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω».

Ο υπουργός Τουρισµού  αναφέρθηκε στα 14 έργα  που βρίσκονται σε εξέλιξη  στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα  και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. 12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track ενώ η  Εταιρεία
Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά
ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο
και από την φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση,
7 Μαρίνες, 31 εµβληµατικά ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων
και  τις ιαµατικές πηγές Καϊάφα.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο Υπουργός Τουρισµού σηµείωσε: «Για το 2020
σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της ποιοτικής
υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα νέων
αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών
µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό τουρισµό και
τουρισµό ευεξίας».
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Γεωργιάδης: Είναι ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα

Τι κάνει τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της διεθνούς
επενδυτικής κοινότητας
Στη Νέα Υόρκη στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link βρέθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

«Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες» τόνισε και έκανε λόγο για την αρχή µιας νέας εποχής
για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα σύµφωνα µε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως εξήγησε:

Κατά τη διάρκεια των κατ' ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι' αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας.

Όπως µάλιστα είπε, το σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους
εκπροσώπους των τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην
εκκαθάριση των κόκκινων δανείων.

«Ο "Ηρακλής" ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέβασε την οµιλία του στο Facebook.

21st annual capital link Invest in Greece Forum

Posted by Άδωνις Γεωργιάδης - Adonis Georgiadis on Monday, 9 December 2019
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ΔΕΗ: Τους βασικούς άξονες του business plan παρουσίασε ο Γ. Στάσσης στην
Capital Link

Στο Δ.Σ. της Παρασκευής και οι στρατηγικές προτεραιότητες του νέου business plan
Το στίγµα  των νέων στρατηγικών στόχων της ΔΕΗ για  το µέλλον σε συνδυασµό µε το
πρόγραµµα  απολιγνιτοποίησης έδωσε από τη Νέα  Υόρκη και  το βήµα  της εκδήλωσης Invest
in Greece Capital Link  o πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης Γιώργος
Στάσσης.
Όπως είπε «η ΔΕΗ έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο, το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και εκτός από την
απολιγντιτοποίηση έχει τρεις ακόµα βασικούς άξονες:
-την µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρισµού από ΑΠΕ,
-την ψηφιοποίηση των δικτύων και
-την διαµόρφωση εµπορικής πολιτικής µε βάση τον πελάτη».
Μέσω του συνεδρίου ο κ. Στάσσης θέλησε να απευθυνθεί στους Αµερικανούς επενδυτές προσκαλώντας
τους να επενδύσουν στη µετοχή της ΔΕΗ, αλλά και ενηµερώνοντας τους για τις προοπτικές που
διανοίγονται µέσω του προγράµµατος ιδιωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ.  
Τα ερωτήµατα που δέχτηκε ήταν πολλά και κυρίως έχουν να κάνουν µε την ταχεία στροφή της ΔΕΗ σε µια
πράσινη εταιρία, όταν µάλιστα οι πληροφορίες µιλούν για ένα στόχο 1GW στην πενταετία.
Γιατί αυτό θα απαιτηθούν κεφάλαια και κάτα συνέπεια έρχεται στο προσκήνιο η οµολογιακή έκδοση, που
σε πρώτη φάση θα µειώσει το χρηµατοοικονοµικό κόστος της Επιχείρησης, µετά την κοινοποίηση του
business plan την προσεχή εβδοµάδα.
Η ΔΕΗ υπολογίζει ότι θα έχει σηµαντική ενίσχυση από την πώληση του 49% του αναµορφωµένου ΔΕΔΔΗΕ,
ενώ µε µια σειρά κινήσεων που θα περιορίσουν τις ζηµίες από τους λιγνίτες και τα ΝΟΜΕ, παράλληλα µε
τιτλοποίηση, ΥΚΩ και όφελος από την έµµεση αύξηση τιµολογίων, εκτιµάται ότι θα έχει EBITDA 800 εκατ
ευρώ το 2020 και άνω του 1 δισ το 2021.
Άρα το ζητούµενο είναι η ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα του µετασχηµατισµού.
Ο κ.Στάσσης για πρώτη φορά δηµιούργησε µια σιγουριά στους επενδυτές, οι οποίοι βλέπουν ότι υπάρχει
µια στρατηγική µε επίκεντρο τον εκσυγχρονισµό και την ανταγωνιστικότητα της ΔΕΗ, σε σχέση µε
ελλειµµατικές πολιτικές που εφαρµόστηκαν, όπως αυτή της περιόδου 2014 αλλά και αυτή της περιόδου
2018.
Μέτα από όλα αυτά αναµένεται τεράστιο ενδιαφέρον για το business plan που θα δηµοσιοποιηθεί την
προσεχή Δευτέρα 16/12.

Στο Δ.Σ. της Παρασκευής και οι στρατηγικές προτεραιότητες του νέου business plan

Σύµφωνα µε πληροφορίες την Παρασκευή 13 Δεκεµβρίου, το Διοικητικό Συµβούλιο της ΔΕΗ θα κληθεί να
εγκρίνει τον προϋπολογισµό της εταιρίας για το 2020, καθώς και τις στρατηγικές προτεραιότητες του νέου
business plan που εκπονεί η εταιρία συµβούλων McKinsey.
Τη Δευτέρα, 16 Δεκεµβρίου ο κ. Στάσσης  σχεδιάζει να παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία του
επιχειρηµατικού πλάνου σε συνέντευξη Τύπου.
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Νευρικότητα και συνεχείς εναλλαγές προσήµου στο Χρηµατιστήριο
Της Αλεξάνδρας Τόµπρα

Έντονη νευρικότητα και αρκετές εναλλαγές τίτλων εμφανίζει σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο
αν και επιχειρεί να ανακόψει την πτωτική πορεία του Δεκεμβρίου, το αρνητικό διεθνές κλίμα, αλλά και η
συγκυρία του κλεισίµατος έτους δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για την ανάκαµψη της αγοράς.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,08% στις 864,39 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 5,3
εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 1,8 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,04% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 2.173,84
µονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σηµειώνει κέρδη 0,53% στις 828,94 µονάδες.

Εκτός των κινήσεων που υποδηλώνουν αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων ενόψει του κλεισίματος του έτους,
η εστίαση της αγοράς παραμένει στη Νέα Υόρκη, όπου οι υπουργοί της κυβέρνησης απευθύνουν ανοικτή
πρόσκληση στη διεθνή επενδυτική κοινότητα να επενδύσει στη χώρα, στο πλαίσιο του 21ου Ετήσιου
Επενδυτικού Forum της Capital Link. Στο forum έδωσε το παρών η ελίτ της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας.

Η ελληνική αποστολή είχε την ευκαιρία για απευθείας επαφές με τους επικεφαλής funds, διεθνών
τραπεζών και επιχειρήσεων, μέσα από περισσότερες από 100 one-to-one συναντήσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
υπήρξε για τα επόμενα βήματα του οικονομικού επιτελείου, ειδικά στο μέτωπο των δημοσιονομικών
στόχων, τη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, την ενίσχυση της
ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, την προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων
και την εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Πάντως, αυτό που θα κρίνει το τέλος του έτους αλλά και την πορεία της αγοράς από το νέο είναι το κατά
πόσο και το κατά πώς η κυβέρνηση θα προωθήσει δύο μεγάλους πολιτικούς στόχους που προωθεί: την
χρηματοδότηση πρόσθετων επενδύσεων μέσα από τα κέρδη ομολόγων και τη μείωση των πρωτογενών
πλεονασμάτων στο 2% του ΑΕΠ. Αυτά τα δύο, σύμφωνα με τους εγχώριους αναλυτές θα μονοπωλήσουν το
ενδιαφέρον της αγοράς και θα κρίνουν τις θέσεις τους από τη νέα χρονιά.

Οι δύο αυτοί στόχοι εντούτοις δεν θα ξεκαθαρίσουν άμεσα. Και αυτό διότι θα κριθούν τόσο από την
πορεία της ανάπτυξης όσο και από τις μεταρρυθμιστικές επιδόσεις της κυβέρνησης. Η έλευση των θεσμών
αναμένεται μέσα στον Ιανουάριο στην Αθήνα για την 5η αξιολόγηση και θα συνδεθεί με τις εν λόγω
πολιτικές αποφάσεις. Για να διατηρηθεί λοιπόν το θετικό κλίμα έως τότε θα πρέπει να έχουν λήξει τα 9
προαπαιτούµενα που έχουν ορόσηµο στο τέλος του έτους.

Στο ταμπλό τώρα, άνω του 1% είναι τα κέρδη σε Titan, Ελληνικά Πετρέλαια και ΔΕΗ, ενώ ήπια ανοδικά
κινούνται οι Jumbo, Εθνική, ΓΕΚ Τέρνα, Eurobank, Τέρνα Ενεργειακή, Alpha Bank και ΟΠΑΠ. Χωρίς μεταβολή
οι Λάµδα, Βιοχαλκο και ΟΛΠ.

Στον αντίποδα, ΑΔΜΗΕ, Motor Oil και Coca Cola ασκούν πιέσεις στον γενικό δείκτη, καθώς σημειώνουν
απώλειες άνω του 1%, με τις Φουρλής, Ελλάκτωρ, ΕΧΑΕ, Μυτιληναίος, Σαράντης, Aegean, ΟΤΕ και Cenergy
να ακολουθούν µε µικρή πτώση.
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Επαφές στη Μαδρίτη για  υδρογονάνθρακες

Συναντήσεις µε τον υπουργό Ενέργειας του Ισραήλ, Yuval Steinitz, καθώς και µε υψηλόβαθµα στελέχη της
ισπανικής πετρελαϊκής εταιρείας Repsol, που έχει αποκτήσει δικαιώµατα για έρευνα και εκµετάλλευση
υδρογονανθράκων σε τρεις περιοχές της δυτικής Ελλάδας θα έχει, µεταξύ άλλων, στη Μαδρίτη ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης.

Ο υπουργός µεταβαίνει στη Μαδρίτη για να συµµετάσχει στις εργασίες της 25ης Διάσκεψης του ΟΗΕ για
την Κλιµατική Αλλαγή, στο περιθώριο της οποίας θα συναντηθεί επίσης µε τον υπουργό Γεωργίας, Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου, Κώστα Καδή, και τον επικεφαλής της Διακυβερνητικής
Επιστηµονικής Επιτροπής για την Κλιµατική Αλλαγή του ΟΗΕ, δρα Hoesung Lee. Επιπλέον, ο Κωστής
Χατζηδάκης θα συµµετάσχει σε εκδήλωση του Powering Past Coal Alliance –πρωτοβουλία του Καναδά και
του Ηνωµένου Βασιλείου– στην οποία θα ανακοινώσει τη συµµετοχή της Ελλάδας στην εν λόγω διεθνή
συµµαχία για τη µετάβαση στην εποχή µετά τον άνθρακα.

Παλιό εργοστάσιο γίνεται Πολιτεία  Καινοτοµίας

Σε ένα εγκαταλελειµµένο κτίριο 17.893 τ.µ. επί της οδού Πειραιώς θα δηµιουργηθεί για πρώτη φορά στη
χώρα µια Πολιτεία Καινοτοµίας. Πρόκειται για το ακίνητο της ΧΡΩΠΕΙ στο Νέο Φάληρο, το οποίο
µεταβιβάζεται από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκου στο υπουργείο Ανάπτυξης. Σύµφωνα µε τον
σχεδιασµό, υπεύθυνος του οποίου είναι ο υφυπουργός Ανάπτυξης Χρ. Δήµας, το ακίνητο θα αξιοποιηθεί
µέσω ΣΔΙΤ για να φιλοξενήσει ερευνητικά κέντρα, νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά και τµήµατα έρευνας και
ανάπτυξης επιχειρήσεων, µε σκοπό να ενισχυθούν οι συνέργειες εντός του εγχώριου οικοσυστήµατος
έρευνας και καινοτοµίας.

Το fund M&G παραµένει στη διεκδίκηση της Notos

Οι συζητήσεις που έχει στην Ελλάδα το επενδυτικό fund M&G µε την Pillarstone και τις τράπεζες για την
εξαγορά της συµµετοχής τους στη Notos Com συνεχίζονται κανονικά. Αυτό αναφέρουν πηγές µε γνώση
του θέµατος µε αφορµή την απόφαση του βρετανικού fund ακινήτων M&G Investments να αναστείλει επ’
αόριστον το δικαίωµα ρευστοποίησης από τους µεριδιούχους στη Μεγάλη Βρετανία σε µια προσπάθεια να
ανακόψει τις εκροές λόγω Brexit. Στην Ελλάδα, η M&G έχει αποκτήσει και το 50% της Grivalia Hospitality,
του τουριστικού «βραχίονα» της Grivalia, µέλους του οµίλου Eurobank.

Οι µεταρρυθµίσεις φέρνουν επενδύσεις

Η Ελλάδα προσφέρει σήµερα επενδυτικές ευκαιρίες και έχει τη δυνατότητα, αν συνεχίσει σε βάθος τη
µεταρρυθµιστική ατζέντα, να προσελκύσει ξένα κεφάλαια απελευθερώνοντας την αναπτυξιακή δυναµική
της οικονοµίας, τόνισε ο Νίκος Καραµούζης (φωτ.) από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα
Υόρκη. Ο γνωστός τραπεζίτης ανέλυσε τη σηµασία της συνέχισης των µεταρρυθµίσεων αλλά και της
επίλυσης των προβληµάτων που δηµιουργούν τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες. Αναφερόµενος στους
τοµείς όπου υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις, ανέφερε τον χώρο των κόκκινων δανείων, τη φιλοξενία,
τις υπηρεσίες υγείας, τον ασφαλιστικό κλάδο, τις υποδοµές (λιµάνια, σιδηρόδροµος, αεροδρόµια), τα
logistics, τη βιοµηχανία τροφίµων και τα φαρµακευτικά προϊόντα.

Ερχονται στην Αθήνα  στελέχη της Fitch

Στην Αθήνα θα βρεθούν στις 28 Ιανουαρίου στελέχη και κορυφαίοι αναλυτές του οίκου αξιολόγησης Fitch
Ratings, στο πλαίσιο της εκδήλωσης που θα διοργανώσει το επόµενο έτος (όπως και το 2019) σε κεντρικό
ξενοδοχείο της Αθήνας µε τίτλο «Credit Outlook 2020». Στο µονοήµερο συνέδριο θα παρουσιαστούν, µεταξύ
άλλων, οι µακροοικονοµικές προοπτικές της διεθνούς οικονοµίας και της Ελλάδας ειδικότερα, οι
σοβαρότεροι κίνδυνοι για τις πιστωτικές αγορές, καθώς και οι εκτιµήσεις για τον τραπεζικό κλάδο και τις
«υπεύθυνες» επενδύσεις (ESG/Environment-Social-Governance Investments). Αξίζει να σηµειώσουµε πως η
Fitch διατηρεί από τον Αύγουστο του 2018 την αξιολόγηση της Ελλάδας στο «ΒΒ-» µε σταθερές
προοπτικές, τρία σκαλοπάτια κάτω από την επενδυτική βαθµίδα, και η επόµενη αξιολόγησή της αναµένεται
στις αρχές του α΄ τριµήνου του 2020. Οι δηλώσεις των στελεχών της στο προσεχές συνέδριο αναµένεται
να δώσουν µια γεύση για το πώς θα κινηθεί η βαθµολογία της Ελλάδας το αµέσως επόµενο διάστηµα.
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Χρηµατιστήριο Αθηνών: Με οριακή άνοδο το άνοιγµα εν µέσω πτώσης της
Ευρώπης

Η Αθήνα είναι ζωντανή αντιδρά και ο τζίρος είναι κατά τι υψηλότερος σήµερα. Οι αγοραστές, σήµερα,
πιο προσεκτικοί έχουν τα ηνία και οδηγούν την αγορά µε ήπια κέρδη, τόσο στις τραπεζικές µετοχές, όσο
και στις υπόλοιπες µετοχές.

Εν τω µεταξύ, το συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη µε τις εισηγµένες εταιρείες απέκτησε
περισσότερο ενδιαφέρον καθώς εκδηλώνονται προθέσεις για επενδύσεις στην Ελλάδα, τόσο στη ενέργεια,
όσο και στα κόκκινα δάνεια. Η συµµετοχή περισσότερων funds και απο τις ΗΠΑ, αλλά και απο την Ευρώπη
µαρτυρά αυτή την προοπτική.

Με πτώση της τάξεως του 0,50-0,60% ξεκίνησαν οι ευρωπαϊκές αγορές και η Γερµανία καταγράφει
απώλειες. Πριν απο λίγο ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν στις 864,89 µονάδες σηµειώνοντας άνοδο 0,15%. Η
µετοχή της Εθνικής Τράπεζας κερδίζει 1% στα 2,832 ευρώ. Με άνοδο 0,53% η Eurobank στα 0,859 ευρώ.
Κέρδη 0,45% στην Alpha bank στα 1,78 ευρώ και άνοδος 0,48% στην Τραπεζα Πειραιώς. Με άνοδο 0,46% ο
ΟΠΑΠ στα 10,97 ευρώ. Αµετάβλητος ο ΟΤΕ στα 13,31 ευρώ. Κέρδη 0,92% για την ΔΕΗ στα 3,274 ευρώ.
Άνοδος 1,52% για την Μπέλα στα 18,09 ευρώ. Με άνοδο 0,73% τα Ελληνικά Πετρέλαια. Οι συναλλαγές
ξεπέρασαν τα 4 εκατ. ευρώ.
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Οριακή άνοδος εν µέσω πτώσης στην Ευρώπη
Οι αγοραστές, σήµερα, έχουν τα ηνία και οδηγούν την αγορά µε ήπια κέρδη, τόσο στις τραπεζικές
µετοχές, όσο και στις υπόλοιπες µετοχές

Η Αθήνα είναι ζωντανή αντιδρά και ο τζίρος είναι κατά τι υψηλότερος σήµερα. Οι αγοραστές, σήµερα,
πιο προσεκτικοί, έχουν τα ηνία και οδηγούν την αγορά µε ήπια κέρδη, τόσο στις τραπεζικές µετοχές, όσο
και στις υπόλοιπες µετοχές.

Εν τω µεταξύ, το συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη µε τις εισηγµένες εταιρείες απέκτησε
περισσότερο ενδιαφέρον, καθώς εκδηλώνονται προθέσεις για επενδύσεις στην Ελλάδα, τόσο στη ενέργεια,
όσο και στα κόκκινα δάνεια. Η συµµετοχή περισσότερων funds και από τις ΗΠΑ, αλλά και από την Ευρώπη
µαρτυρά αυτή την προοπτική.

Με πτώση της τάξεως του 0,50-0,60% ξεκίνησαν οι ευρωπαϊκές αγορές και η Γερµανία καταγράφει
απώλειες. Πριν απο λίγο ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν στις 864,89 µονάδες σηµειώνοντας άνοδο 0,15%. Η
µετοχή της Εθνικής Τράπεζας κερδίζει 1% στα 2,832 ευρώ. Με άνοδο 0,53% η Eurobank στα 0,859 ευρώ.
Κέρδη 0,45% στην Alpha bank στα 1,78 ευρώ και άνοδος 0,48% στην Τράπεζα Πειραιώς. Με άνοδο 0,46% ο
ΟΠΑΠ στα 10,97 ευρώ. Αµετάβλητος ο ΟΤΕ στα 13,31 ευρώ. Κέρδη 0,92% για την ΔΕΗ στα 3,274 ευρώ.
Άνοδος 1,52% για την Μπέλα στα 18,09 ευρώ. Με άνοδο 0,73% τα Ελληνικά Πετρέλαια. Οι συναλλαγές
ξεπέρασαν τα 4 εκατ. ευρώ.
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Ξεκινά ο διαγωνισµός για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδοµών
Στη γραµµή της αφετηρίας εισέρχεται η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, µε τη πρόσκληση από το ΤΑΙΠΕΔ για την
εκδήλωση εκδήλωση ενδιαφέροντος για το 100% της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που θα προκύψει από
την µερική διάσπαση του κλάδου Υποδοµών της ΔΕΠΑ. 

Το Ελληνικό Δηµόσιο – που µέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ’ επέκταση της ΔΕΠΑ
Υποδοµών - και τα Ελληνικά Πετρέλαια - που κατέχουν το υπόλοιπο 35% - θα ενεργήσουν ως από κοινού
πωλητές.

Ο υφυπουργός Ενέργειας κ. Γεράσιµος Θωµάς –που ανακοίνωσε την έναρξη της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ
από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link- δήλωσε σχετικά: «Είµαι πολύ
χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας εµβληµατικής
ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση συνολικά. Οι
ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 28
Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός, πλειοδοτικός διαγωνισµός.

Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ Έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα.

Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».

Η ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ;

Στην έναρξη διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την από κοινού πώληση µε την Ελληνικά Πετρέλαια
ΑΕ του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ», η οποία θα δηµιουργηθεί µετά
την µερική διάσπαση του κλάδου των υποδοµών της ΔΕΠΑ, προχωρά το ΤΑΙΠΕΔ.

Σήµερα το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% και τα Ελληνικά Πετρέλαια το υπόλοιπο 35% του µετοχικού κεφαλαίου
της ΔΕΠΑ. Κατόπιν της µερικής διάσπασης της, οι δύο µέτοχοι θα κατέχουν τα ανάλογα ποσοστά στη
ΔΕΠΑ Υποδοµών (65% το ΤΑΙΠΕΔ και 35% τα ΕΛΠΕ) και θα ενεργήσουν ως από κοινού πωλητές.

Στην ΔΕΠΑ Υποδοµών θα περιλαµβάνονται:

100% του µετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου
Αττικής (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ - ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ), 51% του µετοχικού κεφαλαίου
στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας
(ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ - ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΕ) και 100% του µετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανοµής φυσικού
αερίου λοιπής Ελλάδας (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕ - ΔΕΔΑ ΑΕ),
η κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. επί των παγίων των δικτύων διανοµής,
το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε.,
τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε. αναφορικά µε την ανάπτυξη, το σχεδιασµό και την
υλοποίηση των έργων υποδοµής δικτύων διανοµής συµπεριλαµβανοµένων έργων υποδοµής
συµπιεσµένου φυσικού αερίου ή µικρής κλίµακας Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ),
εξαιρουµένων των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας σε διεθνή έργα, όπως δεσµεύσεις
ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερµατικό
αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

Διαγωνιστική διαδικασία

Η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδοµών θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: φάση
προεπιλογής (Α΄ Φάση) και φάση υποβολής δεσµευτικών προσφορών (Β΄ Φάση). Στην Α΄ Φάση το ΤΑΙΠΕΔ
προσκαλεί τους επενδυτές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύµφωνα µε τους όρους της Πρόσκλησης,
στις 14 Φεβρουαρίου 2020.

Οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές που θα πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής (προεπιλεγέντες) θα κληθούν να
συµµετάσχουν στη Β΄ Φάση, όπου θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό σχετικά µε τη ΔΕΠΑ
Υποδοµών µέσω εικονικής αίθουσας τεκµηρίωσης (Virtual Data Room - VDR), και στη συνέχεια θα κληθούν
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να υποβάλουν δεσµευτικές οικονοµικές προσφορές.

Λεπτοµέρειες του διαγωνισµού περιγράφονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ.
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Γεωργιάδης σε Αµερικανούς Επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην
Ελλάδα

«Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για
την αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά  µε τα  συγκριτικά  πλεονεκτήµατα  που καθιστούν τη χώρα  µας ελκυστική στα
µάτια  της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο “Ηρακλής” ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.

Άδωνις Γεωργιάδης Νέα Υόρκη
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Η συνάντηση της Νέας Υόρκης: Αυτά είναι τα µεγάλα funds που
ανταποκρίθηκαν στο ελληνικό κάλεσµα για επενδύσεις

Ανοικτή πρόσκληση στη διεθνή επενδυτική κοινότητα να επενδύσει στη χώρα, απηύθυναν οι υπουργοί της
ελληνικής κυβέρνησης από το βήµα του 21ου Ετήσιου Επενδυτικού Forum της Capital Link που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη. Το κάλεσµα βρήκε ισχυρή ανταπόκριση µέσα από τη συµµετοχή στο
Forum εκπροσώπων Funds, ξένων επιχειρηµατιών και τραπεζικών ιδρυµάτων αλλά και από τις κατ’ […]
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Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την
αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα. 

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας. 
«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.  
Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία. 

Τα  πεπραγµένα  των πρώτων πέντε µηνών 
Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:
·    Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων,  όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα. 
·    Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο. 
·    Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο,
µειώνει τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ. 

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα. 
«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά  πλεονεκτήµατα  της ελληνικής οικονοµίας 

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
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διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:
·    Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά
·    Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας
·    Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον
·    Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα 
·    Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα 
Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε  µπαράζ επαφών µε  επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.  

«Ο “ Ηρακλής” ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.
 

Το πλήρες τηλεγράφηµα του Π. Κασφίκη στη συνδροµητική ιστοσελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.
Tweets από ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Χρηµατιστήριο Αθηνών: Με οριακή άνοδο το άνοιγµα εν µέσω πτώσης της
Ευρώπης

Με πτώση της τάξεως του 0,50-0,60% ξεκίνησαν οι ευρωπαϊκές αγορές και η
Γερµανία καταγράφει απώλειες

Η Αθήνα  είναι ζωντανή αντιδρά και ο τζίρος είναι κατά τι υψηλότερος σήµερα. Οι αγοραστές, σήµερα,
πιο προσεκτικοί έχουν τα ηνία και οδηγούν την αγορά µε ήπια κέρδη, τόσο στις τραπεζικές µετοχές, όσο
και στις υπόλοιπες µετοχές. 

Εν τω µεταξύ, το συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη µε τις εισηγµένες εταιρείες απέκτησε
περισσότερο ενδιαφέρον καθώς εκδηλώνονται προθέσεις για επενδύσεις στην Ελλάδα, τόσο στη ενέργεια,
όσο και στα κόκκινα δάνεια. Η συµµετοχή περισσότερων funds και απο τις ΗΠΑ, αλλά και απο την Ευρώπη
µαρτυρά αυτή την προοπτική.

Με πτώση της τάξεως του 0,50-0,60% ξεκίνησαν οι ευρωπαϊκές αγορές και η Γερµανία καταγράφει
απώλειες. Πριν απο λίγο ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν στις 864,89 µονάδες σηµειώνοντας άνοδο 0,15%. Η
µετοχή της Εθνικής Τράπεζας κερδίζει 1% στα 2,832 ευρώ. Με άνοδο 0,53% η Eurobank στα 0,859 ευρώ.
Κέρδη 0,45% στην Alpha bank στα 1,78 ευρώ και άνοδος 0,48% στην Τραπεζα Πειραιώς. Με άνοδο 0,46% ο
ΟΠΑΠ στα 10,97 ευρώ. Αµετάβλητος ο ΟΤΕ στα 13,31 ευρώ. Κέρδη 0,92% για την ΔΕΗ στα 3,274 ευρώ.
Άνοδος 1,52% για την Μπέλα στα 18,09 ευρώ. Με άνοδο 0,73% τα Ελληνικά Πετρέλαια. Οι συναλλαγές
ξεπέρασαν τα 4 εκατ. ευρώ.

https://www.protothema.gr/economy/article/953932/hrimatistirio-athinon-me-oriaki-anodo-to-anoigma-en-meso-ptosis-tis-europis/
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Γεωργιάδης σε αµερικανούς επενδυτές: Αξιοποιήστε τις ευκαιρίες στην
Ελλάδα

Follow @report247gr

Δηµοσιεύθηκε: 10 Δεκεµβρίου 2019 – 09:46

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο
για την αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα  είναι η ώρα  να
επενδύσουν στην Ελλάδα . Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν
µέσω της χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί
που δεν έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που
παρουσιάζονται στην χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

· Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

· Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

· Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

· Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

· Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

· Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον
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· Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

· Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο “Ηρακλής” ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.

-

Follow @report247gr
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Δηµοσιεύθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδοµών Α.Ε

Στη γραµµή της αφετηρίας εισέρχεται η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, µε τη δηµοσίευση από το ΤΑΙΠΕΔ της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 100% της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που θα προκύψει
από την µερική διάσπαση του κλάδου Υποδοµών της ΔΕΠΑ.

Το Ελληνικό Δηµόσιο –που µέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ’ επέκταση της ΔΕΠΑ
Υποδοµών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -που κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν ως από κοινού
πωλητές.

Ο υφυπουργός Ενέργειας κ. Γεράσιµος Θωµάς –που ανακοίνωσε την έναρξη της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ
από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link- δήλωσε σχετικά: «Είµαι πολύ
χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας εµβληµατικής
ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση συνολικά.

Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 28
Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός, πλειοδοτικός διαγωνισµός.

Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ Έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα.

Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».

Πηγή:newsit.gr
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Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ αποκαλύφθηκε στους επενδυτές στη
Νέα Υόρκη

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης περιέγραψε το νέο επιχειρηµατικό
σχέδιο της Επιχείρησης στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη.

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής, που
θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας. Αυτό δεδοµένου ότι η
παραγωγή ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του
άνθρακα που έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

«Η ΔΕΗ έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την
απολιγνιτοποίηση έχει άλλους τρεις βασικούς άξονες» ήταν το µήνυµα του κ. Στάσση.

Οι τρεις άξονες είναι σύµφωνα µε τον πρόεδρο της ΔΕΗ:

Η µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
Η ψηφιοποίηση των δικτύων και
Η εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη.

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική.

Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ και αποσκοπεί στη
βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την υποστήριξη της
απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα περιλαµβάνει εξάλλου την
παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές – συντήρηση οικιακών συσκευών και
εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα δεσµευτούν µε συµβόλαιο
ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.

Πηγή: newsbeast.gr
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Αποκαλυπτήρια του νέου επιχειρηµατικού σχεδίου της ΔΕΗ

Την 10η Φεβρουαρίου 2019 η AcroBase έγινε 31 χρόνων! Χρόνια
Πολλά AcroBase!

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link µε κεντρικό θέµα
«Επενδύστε στην Ελλάδα». 

Περισσότερα στην Ναυτεµπορική...

http://www.acrobase.eu/showthread.php?s=eb3418b69da099168225b2acd08857fc&p=993142
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Γιάννης Πλακιωτάκης στη Νέα Υόρκη : "Η Ναυτιλία πυλώνας ανάπτυξης και
επενδύσεων"

Τις επενδυτικές ευκαιρίες στη ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία
της Ελλάδας είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει ο υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης στο ...
21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link της Νέας Υόρκης.

Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο, ο κ.
Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που
αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία, τονίζοντας την πολυεπίπεδη
προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια
οικονοµία. «Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο
οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία κατάφερε να διατηρήσει τη
διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν
τη λειτουργία της ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη
έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η
προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και η προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Πλακιωτάκης: Η Ναυτιλία πυλώνας ανάπτυξης και επενδύσεων

Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική

http://www.reportaznet.gr/2019/12/blog-post_203.html
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Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική
ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης
επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας µεταβάλλεται
σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής µας
οικονοµίας που θα µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που
µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και την ευηµερία. Από
αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως
άλλωστε υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος
οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων επενδύσεων, της ανάπτυξης
και της εξέλιξης».

Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής
πολιτικής, ο υπουργός σηµείωσε ότι η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον
αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική
τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής
εκπαίδευσης.

Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία και στη
γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις λιµένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια
της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
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Γεωργιάδης στο Capital Link: "Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα"
Η

χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις πιο
φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την
αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα. 
Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας. 
«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός. 
Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία. 
Τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών 
Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε: 
Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα. 
Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο. 
Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ. 
Κατά τη διάρκεια των κατ' ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα. 
«Δεν µίλησα γι' αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά. 
Συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας 
Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα: 
Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά 
Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας 
Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον 
Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα 
Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα 
Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη 
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων. 
«Ο "Ηρακλής" ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.
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Πλακιωτάκης: Κύριος οικονοµικός πυλώνας η ναυτιλία για τη στήριξη νέων
επενδύσεων

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς επενδυτές στη
Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, ο
κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία,
τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία.

«Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά

Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε
διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η ελληνική Ναυτιλία ως πυλώνας ανάπτυξης και επενδύσεων

Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας
µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα
µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και
την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε
υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων
επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».

Οι προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής

Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός σηµείωσε ότι
η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την
ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής εκπαίδευσης.

Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία και στη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις
λιµένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
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Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ παρουσίασε ο Γ. Στάσσης στην Capital
Link

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο “21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum”.

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι “Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη”.

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές –
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.
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Χάρης Θεοχάρης : Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε μιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόμενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης.

Ο Υπουργός Τουρισμού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συμμετέχουν στο Capital Link
Forum, το οποίο πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που
υπάρχουν στην Ελλάδα.

«Από τον Ιούλιο που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουμε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως «το μέλλον της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι μόνο
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, αλλά και την προσαρμοστικότητα σε μια παγκόσμια αγορά, η
οποία αλλάζει και απαιτεί για τους μεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε
επενδυτές φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον». «Και αυτό για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο», συµπλήρωσε ο Υπουργός Τουρισµού.

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόμενος στη συμβολή του κλάδου στην εθνική οικονομία, είπε: «Ο τουρισμός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συμβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγματος, στη δημιουργία
προστιθέμενης αξίας και στην προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω».

Ο υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε στα 14 έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τομέα και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισμούς. 12 τουριστικά έργα έχουν συμπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track ενώ η Εταιρεία Ακινήτων
του Δημοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαμβάνει 277 τουριστικά ακίνητα
σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο και από την
φυσική τους ομορφιά. Αυτό περιλαμβάνει 27 μεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εμπορική χρήση, 7 Μαρίνες,
31 εμβληματικά ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών μεταξύ των οποίων και τις
ιαµατικές πηγές Καϊάφα.

Αναφερόμενος στον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς, ο Υπουργός Τουρισμού σημείωσε: «Για το 2020
σχεδιάζουμε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουμε στην ανάδειξη της ποιοτικής
υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές μας στοχεύουν στο άνοιγμα νέων
αγορών, στην ενίσχυση του μεριδίου μας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών
μορφών τουρισμού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισμό, αναρριχητικό τουρισμό και
τουρισµό ευεξίας».

http://www.prismanews.gr/index.php/ellada/item/18808-theoxaris-omilia-capital-link-selida-ependyseis
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Ξεκίνησε η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδοµών

Στη γραµµή της αφετηρίας εισέρχεται η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, µε τη δηµοσίευση από το ΤΑΙΠΕΔ της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 100% της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που θα προκύψει
από την µερική διάσπαση του κλάδου Υποδοµών της ΔΕΠΑ.

Το Ελληνικό Δηµόσιο –που µέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ’ επέκταση της ΔΕΠΑ
Υποδοµών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -που κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν ως από κοινού
πωλητές.

Ο υφυπουργός Ενέργειας κ. Γεράσιµος Θωµάς –που ανακοίνωσε την έναρξη της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ
από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link- δήλωσε σχετικά: «Είµαι πολύ
χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας εµβληµατικής
ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση συνολικά.

Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 28
Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός, πλειοδοτικός διαγωνισµός.

Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ Έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα.

Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».

https://www.tromaktiko.gr/260108/xekinise-i-idiotikopoiisi-tis-depa-ypodomon/
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Αποκαλυπτήρια για το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ: Νέες υπηρεσίες και
εκπτωτικά πακέτα προς τους καταναλωτές

Parapolitika Newsroom Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως
το τέλος του χρόνου, περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος
Στάσσης, κατά τις επαφές που είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου
της Capital Link, µε τίτλο «21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum». Ο επικεφαλής της ΔΕΗ
αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα ολοκληρωθεί σταδιακά
έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή ρεύµατος από
λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που έχει
πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο
συνέδριο της Capital link ήταν ότι «Η ΔΕΗ έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα
και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει άλλους τρεις βασικούς άξονες: -τη µετεξέλιξή της από ουραγό
σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ -την ψηφιοποίηση των δικτύων και -την
εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη». Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει
αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο
της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και
µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των
καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς
τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές – συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και
εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την
παραµονή τους στην επιχείρηση.
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δηµοκρατική Θεοχάρης προς επενδυτές στις ΗΠΑ: Ευκαιρίες σε 277 δηµόσια
τουριστικά ακίνητα

Το χαρτοφυλάκιο περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική, 7 Μαρίνες, 31 εµβληµατικά ξενοδοχεία
«Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, το οποίο
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη απευθυνόµενος σε εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο Υπουργός
Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης.

Ο υπουργός Τουρισµού  αναφέρθηκε στα 14 έργα   που βρίσκονται σε εξέλιξη  στο πλαίσιο της
πράσινης ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα  και τα οποία στοχεύουν σε
κύριους προορισµούς. Επιπλέον, 12 τουριστικά  έργα  έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία  Fast-
Track ενώ η Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο
περιλαµβάνει 277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και
πολιτιστική τους αξία όσο και από την φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα  οικόπεδα
στην Αττική για  εµπορική χρήση, 7 Μαρίνες, 31 εµβληµατικά  ξενοδοχεία  «Ξενία», 20
εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων και  τις ιαµατικές πηγές Καϊάφα .

Ο κ. Θεοχάρης απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link Forum,
να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς για τον ελληνικό τουρισµό, ο υπουργός Τουρισµού
σηµείωσε:

«Για το 2020 σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της
ποιοτικής υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο
άνοιγµα νέων αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των
εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό
τουρισµό και τουρισµό ευεξίας».

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει
περαιτέρω».

https://www.dimokratiki.gr/10-12-2019/theocharis-pros-ependytes-stis-ipa-eykairies-se-277-dimosia-toyristika-akinita/
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Γεωργιάδης: Είναι ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα
Στη Νέα Υόρκη στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link βρέθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

«Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες» τόνισε και έκανε λόγο για την αρχή µιας νέας εποχής
για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα σύµφωνα µε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως εξήγησε:

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας.

Όπως µάλιστα είπε, το σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους
εκπροσώπους των τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην
εκκαθάριση των κόκκινων δανείων.

«Ο “Ηρακλής” ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέβασε την οµιλία του στο Facebook.

http://sofokleous10.gr/2019/12/10/%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%ac%ce%b4%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%8e%cf%81%ce%b1-%ce%bd%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%8d%cf%83%ce%b5%cf%84%ce%b5-%cf%83%cf%84/
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Το νέο επιχειρησιακό σχεδιο της ΔΕΗ
Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link µε κεντρικό θέµα
«Επενδύστε στην Ελλάδα».

Ο κ. Στάσσης αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

 

Το µήνυµα του προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι «η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:
-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
-την ψηφιοποίηση των δικτύων και
-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη".

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές -
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κέρδος online   10/12/2019 10:46
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Γεωργιάδης σε Αµερικανούς επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην
Ελλάδα

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο Αδωνις Γεωργιάδης από τη Νέα Υόρκη,
κάνοντας λόγο για την αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να
σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της
νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

Κατά τη διάρκεια των κατ' ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι' αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Οπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο Ηρακλής ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της εβδοµάδας
θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ. Γεωργιάδης.

https://www.iefimerida.gr/politiki/georgiadis-amerikanoys-ependytes-ora-na-ependysete-ellada
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ΔΕΗ: Η απολιγνιτοποίηση και οι τρεις βασικοί άξονες του επιχειρηµατικού
σχεδίου

Εως το τέλος του χρόνου αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα των νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ.

Το εν λόγω σχέδιο περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης,
κατά τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link,
µε τίτλο «21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum».

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι «Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές -
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.

https://www.iefimerida.gr/oikonomia/dei-shedio-apolignitopoiisi-treis-basikoi-axones
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Θεοχάρης: Στρατηγικής σηµασίας ο τουριστικός τοµέας για επενδύσεις

Τη στρατηγική σηµασία του τουριστικού τοµέα για την προσέλκυση
επενδύσεων, την τόνωση της απασχόλησης και την ενίσχυση της
περιφερειακής ανάπτυξης υπογράµµισε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης
Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό
Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

«Ο τουρισµός έχει αναγνωριστεί ότι διαδραµατίζει βασικό ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και ως πηγή εσόδων από εξαγωγές. Οι υψηλότερες
επενδύσεις θα ενισχύσουν την οικονοµική ανάπτυξη το επόµενο έτος, καθώς η χώρα ανακάµπτει από µια
δεκάχρονη κρίση χρέους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο κ. Θεοχάρης υπενθύµισε ότι ο τουριστικός τοµέας ήταν ένα βασικό αντίβαρο που
κατάφερε να µετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης. «Είναι ο πρωταθλητής της
Ελλάδας και ένας από τους λίγους κλάδους στην Ελλάδα, που κατάφερε να συνεχίσει να αναπτύσσεται»,
σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε έργα τουριστικών ακινήτων,
λέγοντας ότι «η Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαµβάνει
277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική
τους αξία όσο και από την φυσική τους οµορφιά».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για τη διαµόρφωση ενός
φίλο-επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο λειτουργεί ως εχέγγυο για ανθεκτικές µακροοικονοµικές και
επιχειρηµατικές επιδόσεις.

«Εκτός από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η κυβέρνησή µας θέλει να µειώσει τους φόρους για τις
επιχειρήσεις και να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες το επόµενο έτος. Οι πολιτικές που σχεδιάζουµε
ανέρχονται σε 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ και αυτό θα συµβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης και στην
επιτάχυνση της οικονοµικής δραστηριότητας… Το µέλλον της τουριστικής βιοµηχανίας φαίνεται πολύ
ελπιδοφόρo, αντανακλώντας τις µεγάλες δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας. Η αυξανόµενη τάση του
παγκόσµιου τουρισµού, σε συνδυασµό µε το συγκριτικό πλεονέκτηµα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος,
προσφέρει µια εξαιρετική ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη της βιοµηχανίας», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Τέλος, ο υπουργός Τουρισµού ανακοίνωσε ότι υπάρχει σχεδιασµός για επέκταση της τουριστικής περιόδου
το 2020 µέσω του ανοίγµατος σε νέες αγορές και της στρατηγικής διείσδυσης στον τοµέα του
αγροτουρισµού.
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“Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα”

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την
αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Τα  πεπραγµένα  των πρώτων πέντε µηνών 
Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:
·    Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων,  όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.
·    Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.
·    Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο,
µειώνει τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.
«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά  πλεονεκτήµατα  της ελληνικής οικονοµίας 

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:
·    Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά
·    Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
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τελευταίας δεκαετίας
·    Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον
·    Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα
·    Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα
Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε  µπαράζ επαφών µε  επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο “ Ηρακλής” ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.
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Οι βασικοί άξονες του νέου επιχειρηµατικού σχεδίου της ΔΕΗ
Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν, σύµφωνα
µε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι:

«Η ΔΕΗ έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την
απολιγνιτοποίηση έχει άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη».

Το πλάνο για τις ανανεώσιµες πηγές περιλαµβάνει, κατά τον ίδιο, αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και
συνεργασίες µε τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που
σήµερα είναι πρακτικά µηδενική.

Παράλληλα, η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ και
αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η νέα εµπορική πολιτική θα περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές
(π.χ. για επισκευές - συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους
καταναλωτές που θα δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην
επιχείρηση.
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Θεοχάρης: “Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα”

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουρισμού αναφέρθηκε, απευθυνόμενος σε εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο υπουργός
Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης.

Μιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, το οποίο πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη, ο κ. Θεοχάρης
απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συμμετέχουν στο Capital Link Forum να επωφεληθούν
από τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα.

«Από τον Ιούλιο που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουμε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως «το μέλλον της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι μόνο
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, αλλά και την προσαρμοστικότητα σε μια παγκόσμια αγορά, η
οποία αλλάζει και απαιτεί για τους μεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε
επενδυτές φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον». «Και αυτό για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο», προόσθεσε ο υπουργός Τουρισµού.

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόμενος στη συμβολή του κλάδου στην εθνική οικονομία, είπε: «Ο τουρισμός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συμβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγματος, στη δημιουργία
προστιθέμενης αξίας και στην προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω».

Ο υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε στα 14 έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τομέα και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισμούς. 12 τουριστικά έργα έχουν συμπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track ενώ η Εταιρεία Ακινήτων
του Δημοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαμβάνει 277 τουριστικά ακίνητα
σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο και από την
φυσική τους ομορφιά. Αυτό περιλαμβάνει 27 μεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εμπορική χρήση, 7 Μαρίνες,
31 εμβληματικά ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών μεταξύ των οποίων και τις
ιαµατικές πηγές Καϊάφα.

Αναφερόμενος στον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς, ο κ. Θεοχάρης σημείωσε: «Για το 2020 σχεδιάζουμε
την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουμε στην ανάδειξη της ποιοτικής υπεροχής του
εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές μας στοχεύουν στο άνοιγμα νέων αγορών, στην
ενίσχυση του μεριδίου μας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού,
όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό τουρισµό και τουρισµό ευεξίας».
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Το Νέο Επιχειρηµατικό Σχέδιο της ΔΕΗ στο Συνέδριο Capital Link στη Ν. Υόρκη
Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο "21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum".

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι "Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
την ψηφιοποίηση των δικτύων και
την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη".

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές -
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.

(Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την
αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα. 

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας. 
«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
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χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.  
Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία. 

Τα  πεπραγµένα  των πρώτων πέντε µηνών 
Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:
·    Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων,  όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα. 
·    Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο. 
·    Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο,
µειώνει τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ. 

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα. 
«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά  πλεονεκτήµατα  της ελληνικής οικονοµίας 

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:
·    Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά
·    Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας
·    Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον
·    Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα 
·    Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα 
Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε  µπαράζ επαφών µε  επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.  

«Ο “ Ηρακλής” ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.
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Γ. Θωµάς Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού
ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την ΔΕΠΑ Υποδοµών

«Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα».

Αυτό µεταξύ άλλων επεσήµανε ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς που ανακοίνωσε την έναρξη
της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link στη
Νέα Υόρκη. Σηµειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε νωρίτερα την προκήρυξη του διαγωνισµού για το 100%
της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που θα προκύψει από την µερική διάσπαση του κλάδου Υποδοµών της
ΔΕΠΑ. Το Ελληνικό Δηµόσιο -που µέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ' επέκταση της ΔΕΠΑ
Υποδοµών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -που κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν ως από κοινού
πωλητές.

«Είµαι πολύ χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας
εµβληµατικής ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση
συνολικά. Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο στις 28 Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός,
πλειοδοτικός διαγωνισµός», τόνισε ο υφυπουργός και κατέληξε:

«Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Η συνάντηση της Νέας Υόρκης: Αυτά είναι τα µεγάλα funds που
ανταποκρίθηκαν στο ελληνικό κάλεσµα για επενδύσεις

από newsroom

Ανοικτή πρόσκληση στη διεθνή επενδυτική κοινότητα να επενδύσει στη χώρα, απηύθυναν οι υπουργοί της
ελληνικής κυβέρνησης από το βήµα του 21ου Ετήσιου Επενδυτικού Forum της Capital Link που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη. Το κάλεσµα βρήκε ισχυρή ανταπόκριση µέσα από τη συµµετοχή στο
Forum εκπροσώπων Funds, ξένων επιχειρηµατιών και τραπεζικών ιδρυµάτων αλλά και από τις κατ’ ιδίαν
επαφές µε εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης.

Το forum, στο οποίο έδωσε το παρών η ελίτ της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, «άνοιξε» µε τον Έλληνα
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, να καλεί, µέσω βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος τους Αµερικανούς
επενδυτές να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης «το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µια συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις». Τόνισε δε πως «σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή
κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό
σώµα. Αντίθετα εστίασε στο να παρουσιάσει µια ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο».

Στο ίδιο µήκος κύµατος και οι οµιλίες των υπουργών Οικονοµικών Χρ. Σταϊκούρα, Ανάπτυξης, Αδ.
Γεωργιάδη, Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη και Τουρισµού Χ. Θεοχάρη και των υφυπουργών. Απευθυνόµενοι
στους εκπροσώπους των funds µίλησαν για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας
στέλνοντας το µήνυµα στην διεθνή επενδυτική κοινότητα ότι η «Ελλάδα επανήλθε».

Tα Funds

Μεταξύ των επενδυτικών funds που συµµετείχαν στο Forum µέσω εκπροσώπων τους ήταν και τα εξής:
Athanor Capital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Asset management, Consilience Capital,
Eaton Vance, Fir Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm, Morgan Stanley, MSK Capital Partners,
Nomura, Third Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead, Stonehill, Olympus Peak, Citi, Aberdeen,
Helm, East Rock, Centerbridge, Beachpoint και Weterwheel.

Μπαράζ επαφών µε τους ξένους επενδυτές

Η ελληνική κυβερνητική αποστολή στη Νέα Υόρκη αλλά και οι Έλληνες επιχειρηµατίες είχαν την ευκαιρία
για απευθείας επαφές µε τους επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, µέσα από
περισσότερα από 100 one-to-one συναντήσεις. Ειδικότερα σε συνεργασία µε τις επενδυτικές τράπεζες που
υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν δύο group sessions για τον υπουργό Οικονοµικών, κ. Χρήστο
Σταϊκούρα και τον υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Ο καθένας αναφέρθηκε σε
θέµατα του χαρτοφυλακίου του και του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Επιπλέον, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης και ο υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Ιωάννης Πλακιωτάκης, πραγµατοποίησαν σειρά από one-to-one συναντήσεις µε επενδυτές και  υψηλόβαθµα
στελέχη της αγοράς.

Επίσης οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των εταιρειών, είχαν επαφή µε όλα τα οµογενειακά MME  που
κάλυψαν το Συνέδριο καθώς και µε Διεθνή Μέσα όπως η Wall Street Journal, το Bloomberg, το
YAHOOFinance, το Reuters, η New York Times, η Tradewinds.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Αδ. Γεωργιάδης µετέβη και έδωσε τηλεοπτική συνέντευξη στο YAHOOFinance, στη
κυρία Alexis Christoforou  η οποία αναµεταδόθηκε live όχι µόνο στην ιστοσελίδα της Yahoo Finance αλλά και
σε πληθώρα άλλων συνεργαζόµενων καναλιών : Apple TV, ROKU κα.
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Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα
Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την
αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα. 

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας. 
«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.  
Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία. 

Τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών 
Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:
·    Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων,  όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα. 
·    Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο. 
·    Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο,
µειώνει τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ. 

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα. 
«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας 

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:
·    Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά
·    Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας
·    Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον
·    Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα 
·    Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα 
Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε  µπαράζ επαφών µε  επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.  

«Ο “ Ηρακλής” ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.
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Γεωργιάδης σε Αµερικανούς επενδυτές: τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην
Ελλάδα!

Γεωργιάδης σε Αµερικανούς επενδυτές: τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα!

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων συνεχίζει το µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών
τραπεζών και επιχειρήσεων στη Νέα Υόρκη.

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την
αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Τα  πεπραγµένα  των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8
δισεκατοµµυρίων ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.
Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια
του καζίνο.
Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο,
µειώνει τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων
ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ' ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι' αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά  πλεονεκτήµατα  της ελληνικής οικονοµίας

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά
Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα
της τελευταίας δεκαετίας
Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να
υποστηριχθεί η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να
δηµιουργηθεί ένα φιλικό προς το επιχειρείν περιβάλλον
Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα
Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα
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Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα  Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο "Ηρακλής" ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.
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Το business plan για τη ΔΕΗ παρουσίασε στη Νέα Υόρκη ο Γ. Στάσσης
Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές
που είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο
«21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum».

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι «Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη».

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές –
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.
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Μήνυµα Γεωργιάδη: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα
Σε αµερικανούς επενδυτές

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε
να µεταµορφωθεί σε µια από τις πιο φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την αρχή µιας νέας
εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε τους
Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας
επενδυτικής πολιτικής της χώρας. 
«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής:
τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν
σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους
καρπούς τους. Και αυτοί που δεν έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να
επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην χώρα
µας», σηµείωσε ο υπουργός. 

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της
ελληνικής οικονοµίας, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην
αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα συστήµατα
τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη
βιοτεχνολογία.

Τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων απαρίθµησε τα πεπραγµένα των
πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. 
Όπως εξήγησε:

· Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η
ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων ευρώ, της παραλιακής περιοχής του
πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

· Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και
διαγωνίζονται για την άδεια του καζίνο.

· Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει
το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει
στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.
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Κατά τη διάρκεια των κατ ' ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους
της επενδυτικής κοινότητας, ο Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε
να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του, παρουσιάζοντας
συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι' αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι
καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που γίνεται, παρά αυτό που του
υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς
τους πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα
που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού του έργου», τόνισε
χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας
ελκυστική στα µάτια της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ.
Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

· Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

· Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο
δυνατή πολιτική σταθερότητα της τελευταίας δεκαετίας

· Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων,
προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των επενδυτών έτσι ώστε να
ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να
υποστηριχθεί η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές
και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό προς το επιχειρείν
περιβάλλον

· Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την
υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

· Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα
της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds,
διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία να
συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα
µας. Όπως µάλιστα είπε, το σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο
των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των τραπεζών, καθώς
δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση
των κόκκινων δανείων.

«Ο "Ηρακλής" ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα
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«Ο "Ηρακλής" ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα
στο κλείσιµο αυτής της εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους
για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ. Γεωργιάδης.
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Γεωργιάδης σε Αµερικανούς επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην
Ελλάδα

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την
αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Τα  πεπραγµένα  των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ' ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι' αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά  πλεονεκτήµατα  της ελληνικής οικονοµίας

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον

Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
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διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο "Ηρακλής" ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.
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ΔΕΗ: Οι βασικοί άξονες του επιχειρηµατικού σχεδίου Προτεινόµενο
Πως θα  γίνει η απολιγνιτοποίηση της επιχείρησης

 

Εως το τέλος του χρόνου αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα των νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ.

 

Το εν λόγω σχέδιο περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης,
κατά τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link,
µε τίτλο «21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum».

 

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

 

Οι άλλοι τρεις άξονες του επιχειρηµατικού σχεδίου

 

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι «Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

 

τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

 

την ψηφιοποίηση των δικτύων και

 

την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη».

 

Τι περιλαµβάνει το σχέδιο της ΔΕΗ για τις ανανεώσιµες πηγές

 

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Η νέα εµπορική πολιτική θα περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές
(π.χ. για επισκευές - συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους
καταναλωτές που θα δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην
επιχείρηση.
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Κάλεσµα Γεωργιάδη στους Αµερικανούς επενδυτές
Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο
για την αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να  σπεύσουν να  αξιοποιήσουν την
αναπτυξιακή δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής
της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να
επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν
µέσω της χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και
αυτοί που δεν έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που
παρουσιάζονται στην χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Τι συνέβη τους πρώτους πέντε µήνες

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί
συγκεκριµένα αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8
δισεκατοµµυρίων ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.
Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια
του καζίνο.
Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο,
µειώνει τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων
ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ' ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι' αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς
τους πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το
αποτέλεσµα αυτού του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τα πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά
Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική
σταθερότητα της τελευταίας δεκαετίας
Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα  µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες
των επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να
υποστηριχθεί η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να
δηµιουργηθεί ένα φιλικό προς το επιχειρείν περιβάλλον
Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα
Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη
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Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την
ευκαιρία να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας.

Όπως µάλιστα είπε, το σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους
εκπροσώπους των τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην
εκκαθάριση των κόκκινων δανείων.

«Ο "Ηρακλής" ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο
κ. Γεωργιάδης.
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Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ αποκαλύφθηκε στους επενδυτές στη
Νέα Υόρκη

Related Articles

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης περιέγραψε το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο
της Επιχείρησης στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «21st Annual
Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη.

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής, που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας. Αυτό δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

«Η ΔΕΗ έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την
απολιγνιτοποίηση έχει άλλους τρεις βασικούς άξονες» ήταν το µήνυµα του κ. Στάσση.

Οι τρεις άξονες είναι σύµφωνα µε τον πρόεδρο της ΔΕΗ:

    Η µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
    Η ψηφιοποίηση των δικτύων και
    Η εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη.

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική.

Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ και αποσκοπεί στη
βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την υποστήριξη της
απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα περιλαµβάνει εξάλλου την
παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές - συντήρηση οικιακών συσκευών και
εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα δεσµευτούν µε συµβόλαιο
ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.
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Γεωργιάδης σε Αµερικανούς Επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην
Ελλάδα Κύριο

Γεωργιάδης σε Αµερικανούς Επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα - Έκανε λόγο για
την αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο
για την αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός. 

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

   · Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

   · Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

   · Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο,
µειώνει τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

   · Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

   · Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

   · Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον
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   · Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

   · Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

   Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων. 

«Ο ‘’Ηρακλής’’ ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.
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Γεωργιάδης σε Αµερικανούς επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην
Ελλάδα - Μπαράζ επαφών

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την
αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Τώρα  είναι η κατάλληλη στιγµή για  να  επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός. 

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά  ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια , στα
συστήµατα τεχνολογία  της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία  και στη βιοτεχνολογία .

Τα  πεπραγµένα  των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8
δισεκατοµµυρίων ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.
Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια
του καζίνο.
Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο,
µειώνει τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων
ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ' ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι' αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά  πλεονεκτήµατα  της ελληνικής οικονοµίας

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά
Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα
της τελευταίας δεκαετίας
Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να
υποστηριχθεί η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να
δηµιουργηθεί ένα φιλικό προς το επιχειρείν περιβάλλον
Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα
Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα  Υόρκη
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Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων. 

«Ο "Ηρακλής" ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.
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Οι βασικοί άξονες του νέου επιχειρηµατικού σχεδίου της ΔΕΗ
Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο "21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum".

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που
θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η
παραγωγή ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του
άνθρακα που έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι "Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση
έχει άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
-την ψηφιοποίηση των δικτύων και 
-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη".

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες
µε τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που
σήµερα είναι πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική
ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την
παροχή νέων υπηρεσιών και την υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας.

Η νέα εµπορική πολιτική θα περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους
καταναλωτές (π.χ. για επισκευές - συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά
πακέτα  για  τους καταναλωτές που θα  δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς
την παραµονή τους στην επιχείρηση.
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Εκατό ραντεβού για επιχειρηµατικές συµφωνίες στη Νέα Υόρκη
Διήµερο εξαντλητικών επαφών και ζυµώσεων από τους υπουργούς της κυβέρνησης µε περισσότερους από
100 επιχειρηµατίες της διεθνούς κοινότητας
Με υποσχέσεις από τα  µεγάλα  θεσµικά  χαρτοφυλάκια  και τους ισχυρούς παίκτες της
διεθνής αγοράς, ότι η Ελλάδα  θα  είναι ένας από τους επόµενους επενδυτικούς προορισµούς
για  τα  κεφάλαια  τους, επιστρέφει η ελληνική αποστολή από το Μανχάταν της Νέας Υόρκης.
Είχε προηγηθεί ένα διήµερο εξαντλητικών επαφών και ζυµώσεων από τους υπουργούς της κυβέρνησης µε
περισσότερους από 100 επιχειρηµατίες της διεθνούς κοινότητας, οι οποίοι πήγαν στο Metropolitan Club όπου
λαµβάνει χώρα το συνέδριο του Capital Link, γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο. 
Τα περισσότερα ραντεβού των µελών της ελληνικής οµάδας µε τους εκπροσώπους της αγοράς ήταν
προσωπικά και εκτυλίχτηκαν µέσα από ένα πυκνό πρόγραµµα συναντήσεων λόγω των υπολοίπων ραντεβού
που έπρεπε να χωρέσουν στην ίδια ατζέντα. 
Πρόκειται για τα δύο «group sessions» που έστησαν για τους υπουργούς Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούρα
και Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη οι διοργανώτριες επενδυτικές τράπεζες σε συνεργασία µε εισηγµένες
εταιρείες.
Το πρόγραµµα του Χρήστου Σταικούρα περιελάµβανε και κάποιες επιπλέον συναντήσεις  µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest,
Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α., αλλά και µε αξιωµατούχους των θεσµών: µε τον συντονιστή
των κλιµακίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, Πολ Κούτος, και µε τον επικεφαλής των
τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη χώρα µας, Φραντσέσκο Ντρούντι.
Έντονο ήταν το ενδιαφέρον των επενδυτών ειδικά για τις εξελίξεις στο εγχώριο τραπεζικό σύστηµα,
καθώς πέρα από τον «Ηρακλή», η αγορά περίµενε και περιµένει λεπτοµέρειες τόσο από τις τράπεζες όσο κι
από το υπουργείο Οικονοµικών, για τις επόµενες κινήσεις που θα γίνουν µε στόχο την περαιτέρω µείωση
των «κόκκινων» δανείων και ακολούθως  την απελευθέρωση κεφαλαίων για την ενίσχυση της οικονοµίας.
Με αυτό το δεδοµένο, το ειδικό πάνελ στο οποίο συµµετείχαν ο υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός,
οι επικεφαλής των συστηµικών τραπεζών και ο Φραντσέσκο Ντρούντι της ΕΚΤ συγκέντρωσε και τα
περισσότερα βλέµµατα από την πλευρά των νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται.
«Αυτή είναι η ιδανική στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα» σηµείωσε ο υφυπουργός Οικονοµικών,
αναπτύσσοντας τις βασικές πτυχές του σχεδίου «Ηρακλής» που έχει ως στόχο τη µείωση του όγκου των
«κόκκινων» δανείων κατά 40%. 
«Ο Ηρακλής προσφέρει ένα ελκυστικό οµόλογο υψηλών αποδόσεων, σε ένα περιβάλλον αρνητικών
επιτοκίων κι αποδόσεων», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ζαββός εστιάζοντας στα senior (υψηλής
εξασφάλισης) οµόλογα, που θα τελούν υπό την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου και είναι ουσιαστικά το
«κλειδί» για να ξεφορτωθούν οι τράπεζες 30 δισ. ευρώ προβληµατικών δανείων.
Το συνέδριο του Capital Link ξεκίνησε µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα του πρωθυπουργού, ο οποίος κάλεσε την
επιχειρηµατική κοινότητα να βάλει µεταξύ των άλλων επενδυτικών της προορισµών και την Ελλάδα.
«Το σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µια συντριπτική υποστήριξη για τις
ξένες επενδύσεις. 
Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά έγκρισης για
τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος. 
Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παραδίδοντας τη σκυτάλη στον
υπουργό Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούρα, ο οποίος στη βασική του οµιλία εστίασε στη δυναµική της
ελληνικής οικονοµίας.
Η προσέλκυση επενδύσεων αποτελεί κεντρικό στοίχηµα για την κυβέρνηση, προκειµένου να ενισχυθούν οι
ρυθµοί ανάπτυξης.
Ο προϋπολογισµός του 2020 προβλέπει ρυθµό µεγέθυνσης 2,8% µε όχηµα, µεταξύ άλλων, την αύξηση του
ακαθάριστου σχηµατισµού πάγιου κεφαλαίου, δηλαδή των επενδύσεων, κατά 13,4%.
Μεταξύ των επιχειρήσεων που έδωσαν παρουσία στο συνέδριο είναι οι: Aegean Airlines, ΕΥΔΑΠ, Avis Ελλάς,
Eldorado Gold, EY, Grant Thornton, ΕΛΠΕ, Lamda Development, McKinsey & Company, Οµιλος Μυτιληναίος, NN
Hellas, ΟΠΑΠ, Prodea Investments, ΔΕΗ, Reed Smith, Shaner Hotel Group, ΤΕΜΕΣ, The Wall Street Journal, ΤΙΤΑΝ,
Värde Global Real Estate, Zeus Group, Diana Shipping, Eurodry, Euroseas, Tsakos Energy Navigation, Performance
Shipping.
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Αυτό είναι το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο "21st Annual
Capital Link Invest in Greece Forum".

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι "Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη".

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές -
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.

#ΔΕΗ #ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ #ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΣΣΗΣ
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Γεωργιάδης: Είναι ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα
Στη Νέα Υόρκη στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link βρέθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

«Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες» τόνισε και έκανε λόγο για την αρχή µιας νέας εποχής
για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα σύµφωνα µε το -.

Όπως εξήγησε:

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας.

Όπως µάλιστα είπε, το σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους
εκπροσώπους των τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην
εκκαθάριση των κόκκινων δανείων.

«Ο “Ηρακλής” ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέβασε την οµιλία του στο Facebook.
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Γεωργιάδης σε Αµερικανούς Επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην
Ελλάδα

Πολιτική

Γεωργιάδης σε Αµερικανούς Επενδυτές: Τώρα
είναι η ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα
10.12.2019 - 10:07

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την
αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός. 

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:
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· Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

· Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

· Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ' ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι' αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας

   Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

· Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

· Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

· Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον

· Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

· Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων. 

«Ο "Ηρακλής" ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.
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Ξεκίνησε η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδοµών
Στη γραµµή της αφετηρίας εισέρχεται η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, µε τη δηµοσίευση από το ΤΑΙΠΕΔ της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 100% της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που θα προκύψει
από την µερική διάσπαση του κλάδου Υποδοµών της ΔΕΠΑ.

Το Ελληνικό Δηµόσιο –που µέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ’ επέκταση της ΔΕΠΑ
Υποδοµών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -που κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν ως από κοινού
πωλητές.

Ο υφυπουργός Ενέργειας κ. Γεράσιµος Θωµάς –που ανακοίνωσε την έναρξη της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ
από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link- δήλωσε σχετικά: «Είµαι πολύ
χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας εµβληµατικής
ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση συνολικά.

Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 28
Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός, πλειοδοτικός διαγωνισµός.

Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ Έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα.

Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».

Πηγή: www.newsit.gr
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Γεωργιάδης στο Capital Link: "Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα"

Στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη βρέθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, που µίλησε και
παρέθεσε λόγους για τους οποίους αξίζει κανείς να
επενδύσει στην Ελλάδα.

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την
αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών
Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8
δισεκατοµµυρίων ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.
Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια
του καζίνο.
Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο,
µειώνει τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων
ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ' ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι' αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας
Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά 
Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα
της τελευταίας δεκαετίας
Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να
υποστηριχθεί η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να
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δηµιουργηθεί ένα φιλικό προς το επιχειρείν περιβάλλον
Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα
Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο "Ηρακλής" ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.

Τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών

Συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας

Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη
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Γεωργιάδης σε Αµερικανούς επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην
Ελλάδα

ΚΕΙΜΕΝΟ: FORTUNEGREECE.COM

Ο υπουργός κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη και έκανε λόγο για την αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα. Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα
είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε τους
Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες
που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Τα  πεπραγµένα  των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

· Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

· Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

· Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά  πλεονεκτήµατα  της ελληνικής οικονοµίας

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

· Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

· Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

· Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον

· Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
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διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

· Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα  Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων. «Ο “Ηρακλής” ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.
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Στη γραµµή εκκίνησης ο διαγωνισµός για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Υποδοµών
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Στη γραμμή της αφετηρίας εισέρχεται η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, με τη δημοσίευση σήμερα από το
ΤΑΙΠΕΔ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 100% της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ» που
θα προκύψει από την µερική διάσπαση του κλάδου Υποδοµών της ΔΕΠΑ.

Το Ελληνικό Δημόσιο –που μέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ’ επέκταση της ΔΕΠΑ
Υποδομών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -που  κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν ως από κοινού
πωλητές.

Ο υφυπουργός Ενέργειας κ. Γεράσιμος Θωμάς –που ανακοίνωσε την έναρξη της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ
από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link- δήλωσε σχετικά:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση μιας
εμβληματικής ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση
συνολικά.

Οι ρυθμίσεις για τον εταιρικό μετασχηματισμό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 28
Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός, πλειοδοτικός διαγωνισµός.

Προσβλέπουμε στην εκδήλωση σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδομών, μιας εταιρείας με Ρυθμιζόμενο από τη ΡΑΕ Έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραμμα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόμενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραμμα
που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα.

Το επόμενο βήμα προς τον μετασχηματισμό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εμπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραμματική μας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».

Αναλυτικά  η ανακοίνωση ΤΑΙΠΕΔ για  την έναρξη της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας:

Στην έναρξη διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την από κοινού πώληση με την Ελληνικά Πετρέλαια
ΑΕ του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ», η οποία θα δημιουργηθεί μετά
την µερική διάσπαση του κλάδου των υποδοµών της ΔΕΠΑ, προχωρά το ΤΑΙΠΕΔ.

Σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% και τα Ελληνικά Πετρέλαια το υπόλοιπο 35% του μετοχικού κεφαλαίου
της ΔΕΠΑ. Κατόπιν της μερικής διάσπασης της, οι δύο μέτοχοι θα κατέχουν τα ανάλογα ποσοστά στη
ΔΕΠΑ Υποδοµών (65% το ΤΑΙΠΕΔ και 35% τα ΕΛΠΕ) και θα ενεργήσουν ως από κοινού πωλητές.

Στην ΔΕΠΑ Υποδοµών θα  περιλαµβάνονται:

– 100% του μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου
Αττικής (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ – ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ), 51% του μετοχικού κεφαλαίου στην
εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ – ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ) και 100% του
μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου λοιπής Ελλάδας
(ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕ – ΔΕΔΑ ΑΕ),

https://ypodomes.com/sti-grammi-ekkinisis-o-diagonismos-gia-tin-idiotikopoiisi-tis-depa-ypodomon/


https://www.ypodomes.com/

 Publication date: 10/12/2019 10:13

 Alexa ranking (Greece): 1325

 https://ypodomes.com/sti-grammi-ekkinisis-o-diagonismos-gia-tin-idiotikopoiisi-tis-...

– Η κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. επί των παγίων των δικτύων διανοµής,

– Το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε.,

– Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε. αναφορικά με την ανάπτυξη, το σχεδιασμό και την
υλοποίηση των έργων υποδομής δικτύων διανομής συμπεριλαμβανομένων έργων υποδομής συμπιεσμένου
φυσικού αερίου ή μικρής κλίμακας Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), εξαιρουμένων των δικαιωμάτων
και υποχρεώσεων της εταιρείας σε διεθνή έργα, όπως δεσμεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό
Ελλάδας–Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερµατικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

Διαγωνιστική διαδικασία

Η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: φάση
προεπιλογής (Α΄ Φάση) και φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών (Β΄ Φάση). Στην Α΄ Φάση το ΤΑΙΠΕΔ
προσκαλεί τους επενδυτές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης,
στις 14 Φεβρουαρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές που θα πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής (προεπιλεγέντες), θα κληθούν να
συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση, όπου θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό σχετικά με τη ΔΕΠΑ
Υποδομών μέσω εικονικής αίθουσας τεκμηρίωσης (Virtual Data Room-VDR), και στη συνέχεια θα κληθούν να
υποβάλουν δεσµευτικές οικονοµικές προσφορές.
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Γεωργιάδης σε Αµερικανούς Επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην
Ελλάδα

«Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική
κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις πιο φιλικές
προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες»

«Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για
την αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

 Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8
δισεκατοµµυρίων ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.
 Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια
του καζίνο.
 Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο,
µειώνει τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων
ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ' ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι' αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας

Αναφορικά  µε τα  συγκριτικά  πλεονεκτήµατα  που καθιστούν τη χώρα  µας ελκυστική στα
µάτια  της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

 Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά
 Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα
της τελευταίας δεκαετίας
 Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να
υποστηριχθεί η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να
δηµιουργηθεί ένα φιλικό προς το επιχειρείν περιβάλλον
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 Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα
 Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο "Ηρακλής" ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.

Σχετικά  Tags

Άδωνις Γεωργιάδης Νέα Υόρκη
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Ξεκίνησε η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδοµών
Στη γραµµή της αφετηρίας εισέρχεται η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, µε τη δηµοσίευση σήµερα από το
ΤΑΙΠΕΔ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 100% της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που
θα προκύψει από την µερική διάσπαση του κλάδου Υποδοµών της ΔΕΠΑ. Το Ελληνικό Δηµόσιο –που µέσω
του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ’ επέκταση της ΔΕΠΑ Υποδοµών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -
που  κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν ως από κοινού πωλητές.

Ο υφυπουργός Ενέργειας κ. Γεράσιµος Θωµάς –που ανακοίνωσε την έναρξη της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ
από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link- δήλωσε σχετικά: «Είµαι πολύ
χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας εµβληµατικής
ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση συνολικά.

Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 28
Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός, πλειοδοτικός διαγωνισµός.

Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ Έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα.

Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».
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Ξεκίνησε η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδοµών

Στη γραµµή της αφετηρίας εισέρχεται η ιδιωτικοποίηση της
ΔΕΠΑ, µε τη δηµοσίευση από το ΤΑΙΠΕΔ της πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 100% της εταιρείας «ΔΕΠΑ
Υποδοµών ΑΕ» που θα προκύψει από την µερική διάσπαση
του κλάδου Υποδοµών της ΔΕΠΑ.

Το Ελληνικό Δηµόσιο –που µέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ’ επέκταση της ΔΕΠΑ
Υποδοµών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -που κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν ως από κοινού
πωλητές.

Ο υφυπουργός Ενέργειας κ. Γεράσιµος Θωµάς –που ανακοίνωσε την έναρξη της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ
από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link- δήλωσε σχετικά: «Είµαι πολύ
χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας εµβληµατικής
ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση συνολικά.

Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 28
Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός, πλειοδοτικός διαγωνισµός.

Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ Έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα.

Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».
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«Τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν οι Αµερικανοί στην Ελλάδα»
Από A. A.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, µιλώντας στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη, έκανε λόγο για την αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Παράλληλα κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή δυναµική,
αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών
Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

· Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

· Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

· Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

“Συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας”
Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

· Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

· Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

· Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον

· Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

· Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

https://www.iapopsi.gr/tora-einai-i-ora-na-ependysoyn-oi-amerikanoi-stin-ellada/
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Οι τρεις πυλώνες του επιχειρηµατικού σχεδίου της ΔΕΗ

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της ΔΕΗ,
Γιώργος Στάσσης, στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη.

Σύµφωνα µε τον κ. Στάσση, η απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής, θα ολοκληρωθεί
σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας. Αυτό δεδοµένου ότι η παραγωγή ρεύµατος από
λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που έχει
πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

 

Οι τρεις άξονες είναι σύµφωνα  µε τον πρόεδρο της ΔΕΗ:

Η µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
Η ψηφιοποίηση των δικτύων και
Η εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη.

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει

αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της
ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι πρακτικά µηδενική.

Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ και αποσκοπεί

στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών,
την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η νέα εµπορική πολιτική θα περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές
(π.χ. για επισκευές – συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους
καταναλωτές που θα δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην
επιχείρηση.
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Συνέδριο Capital Link: Αποκαλυπτήρια του νέου επιχειρηµατικού σχεδίου της
ΔΕΗ

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum».

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι «Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη».

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές –
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.
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Οι βασικοί άξονες του νέου επιχειρησιακού σχεδίου της ΔΕΗ
Τους βασικούς άξονες του νέου επιχειρηµατικού σχεδίου της ΔΕΗ, το οποίο αναµένεται να
παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου, περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης.

Ειδικότερα, κατά τις επαφές που είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου
της Capital Link µε κεντρικό θέµα «Επενδύστε στην Ελλάδα», ο κ. Στάσσης αναφέρθηκε στην απόσυρση των
λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα
να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος
της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των
δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι «η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη.

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές -
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.
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Γεωργιάδης σε Αµερικανούς επενδυτές: «Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε
στην Ελλάδα»

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την
αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Τα  πεπραγµένα  των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

· Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

· Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

· Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ' ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι' αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά  πλεονεκτήµατα  της ελληνικής οικονοµίας

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

· Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

· Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

· Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον

· Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

· Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

http://www.matrix24.gr/2019/12/georgiadis-se-amerikanous-ependites-tora-ine-i-ora-na-ependisete-stin-ellada/


http://www.matrix24.gr/

 Publication date: 10/12/2019 10:09

 Alexa ranking (Greece): 1414

 http://www.matrix24.gr/2019/12/georgiadis-se-amerikanous-ependites-tora-ine-i-or...

Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα  Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο "Ηρακλής" ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.
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Άδ. Γεωργιάδης σε Αµερικανούς επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε
στην Ελλάδα

   Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την
αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

   Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

   «Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να
επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν
µέσω της χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί
που δεν έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που
παρουσιάζονται στην χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός. 

   Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

   Τα  πεπραγµένα  των πρώτων πέντε µηνών

   Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

   · Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

   · Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

   · Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο,
µειώνει τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

   Κατά τη διάρκεια των κατ' ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

   «Δεν µίλησα γι' αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που

https://www.amna.gr/home/article/414436/Ad-Georgiadis-se-Amerikanous-ependutes-Tora-einai-i-ora-na-ependusete-stin-Ellada


http://www.amna.gr/

 Publication date: 10/12/2019 10:07

 Alexa ranking (Greece): 128

 https://www.amna.gr/home/article/414436/Ad-Georgiadis-se-Amerikanous-ependu...

γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

   Συγκριτικά  πλεονεκτήµατα  της ελληνικής οικονοµίας

   Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

   · Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

   · Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

   · Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον

   · Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

   · Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

   Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα  Υόρκη

   Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων. 

   «Ο "Ηρακλής" ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.

Το πλήρες τηλεγράφηµα του ανταποκριτή µας Π. Κασφίκη στη συνδροµητική ιστοσελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.
Tweets από ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Διεθνής διαγωνισµός για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ

Στην έναρξη διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την από κοινού πώληση µε τα ΕΛΠΕ του 100% του
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ», η οποία θα δηµιουργηθεί µετά τη µερική
διάσπαση του κλάδου των υποδοµών της ΔΕΠΑ, προχωρά το ΤΑΙΠΕΔ.

Σήµερα το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% και τα ΕΛΠΕ το υπόλοιπο 35% του µετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ.
Κατόπιν της µερικής διάσπασης της, οι δύο µέτοχοι θα κατέχουν τα ανάλογα ποσοστά στη ΔΕΠΑ Υποδοµών
(65% το ΤΑΙΠΕΔ και 35% τα ΕΛΠΕ) και θα ενεργήσουν ως από κοινού πωλητές.

Στη ΔΕΠΑ Υποδοµών θα περιλαµβάνονται:

-Το 100% του µετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου
Αττικής (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ- ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ), 51% του µετοχικού κεφαλαίου στην
εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ- ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ) και 100% του
µετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου λοιπής Ελλάδας
(ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕ- ΔΕΔΑ ΑΕ).

-Η κυριότητα της ΔΕΠΑ επί των παγίων των δικτύων διανοµής

-Το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ

-Τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ αναφορικά µε την ανάπτυξη, τον σχεδιασµό και την υλοποίηση
των έργων υποδοµής δικτύων διανοµής, συµπεριλαµβανοµένων έργων υποδοµής συµπιεσµένου φυσικού
αερίου ή µικρής κλίµακας Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), εξαιρουµένων των δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων της εταιρείας σε διεθνή έργα, όπως δεσµεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό
Ελλάδας- Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερµατικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

Όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ, η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: φάση προεπιλογής
(α' φάση) και φάση υποβολής δεσµευτικών προσφορών (β' φάση). Στην α' φάση, το ΤΑΙΠΕΔ προσκαλεί τους
επενδυτές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύµφωνα µε τους όρους της πρόσκλησης, στις 14
Φεβρουαρίου 2020.

Οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές που θα πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής (προεπιλεγέντες) θα κληθούν να
συµµετάσχουν στη β' Φάση, όπου θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό σχετικά µε τη ΔΕΠΑ
Υποδοµών µέσω εικονικής αίθουσας τεκµηρίωσης (Virtual Data Room-VDR), και στη συνέχεια θα κληθούν να
υποβάλουν δεσµευτικές οικονοµικές προσφορές.

Γ. Θωµάς: Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το
εξωτερικό για την ΔΕΠΑ Υποδοµών

«Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα».

Αυτό µεταξύ άλλων επεσήµανε ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς που ανακοίνωσε την έναρξη
της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link στη
Νέα Υόρκη. Σηµειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε νωρίτερα την προκήρυξη του διαγωνισµού για το 100%
της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που θα προκύψει από την µερική διάσπαση του κλάδου Υποδοµών της
ΔΕΠΑ. Το Ελληνικό Δηµόσιο -που µέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ' επέκταση της ΔΕΠΑ
Υποδοµών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -που κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν ως από κοινού
πωλητές.

«Είµαι πολύ χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας
εµβληµατικής ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση
συνολικά. Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο στις 28 Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός,
πλειοδοτικός διαγωνισµός», τόνισε ο υφυπουργός και κατέληξε:

«Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
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ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Το επενδυτικό προσκλητήριο στη Νέα Υόρκη και τα funds που
ανταποκρίθηκαν

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Ανοικτή πρόσκληση στη διεθνή επενδυτική κοινότητα να επενδύσει στη χώρα, απηύθυναν οι υπουργοί της
ελληνικής κυβέρνησης από το βήµα του 21ου Ετήσιου Επενδυτικού Forum της Capital Link που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη. Το κάλεσµα βρήκε ισχυρή ανταπόκριση µέσα από τη συµµετοχή στο
Forum εκπροσώπων Funds, ξένων επιχειρηµατιών και τραπεζικών ιδρυµάτων αλλά και από τις κατ’ ιδίαν
επαφές µε εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης.

Το forum, στο οποίο έδωσε το παρών η ελίτ της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, "άνοιξε" µε τον Έλληνα
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, να καλεί, µέσω βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος τους Αµερικανούς
επενδυτές να βάλουν στην "ατζέντα" τους την ελληνική οικονοµία. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης "το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µια συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις". Τόνισε δε πως "σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή
κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό
σώµα. Αντίθετα εστίασε στο να παρουσιάσει µια ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο".

Στο ίδιο µήκος κύµατος και οι οµιλίες των υπουργών Οικονοµικών Χρ. Σταϊκούρα, Ανάπτυξης, Αδ.
Γεωργιάδη, Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη και Τουρισµού Χ. Θεοχάρη και των υφυπουργών. Απευθυνόµενοι
στους εκπροσώπους των funds µίλησαν για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας
στέλνοντας το µήνυµα στην διεθνή επενδυτική κοινότητα ότι η "Ελλάδα επανήλθε".

Tα  Funds

Μεταξύ των επενδυτικών funds που συµµετείχαν στο Forum µέσω εκπροσώπων τους ήταν και τα εξής:
Athanor Capital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Asset management, Consilience Capital,
Eaton Vance, Fir Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm, Morgan Stanley, MSK Capital Partners,
Nomura, Third Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead, Stonehill, Olympus Peak, Citi, Aberdeen,
Helm, East Rock, Centerbridge, Beachpoint και Weterwheel.

Μπαράζ επαφών µε τους ξένους επενδυτές

Η ελληνική κυβερνητική αποστολή στη Νέα Υόρκη αλλά και οι Έλληνες επιχειρηµατίες είχαν την ευκαιρία
για απευθείας επαφές µε τους επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, µέσα από
περισσότερα από 100 one-to-one συναντήσεις. Ειδικότερα σε συνεργασία µε τις επενδυτικές τράπεζες που
υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν δύο group sessions για τον υπουργό Οικονοµικών, κ. Χρήστο
Σταϊκούρα και τον υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Ο καθένας αναφέρθηκε σε
θέµατα του χαρτοφυλακίου του και του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Επιπλέον, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης και ο υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Ιωάννης Πλακιωτάκης, πραγµατοποίησαν σειρά από one-to-one συναντήσεις µε επενδυτές και  υψηλόβαθµα
στελέχη της αγοράς.

Επίσης οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των εταιρειών, είχαν επαφή µε όλα τα οµογενειακά MME  που
κάλυψαν το Συνέδριο καθώς και µε Διεθνή Μέσα όπως η Wall Street Journal, το Bloomberg, το
YAHOOFinance, το Reuters, η New York Times, η Tradewinds.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Αδ. Γεωργιάδης µετέβη και έδωσε τηλεοπτική συνέντευξη στο YAHOOFinance, στη
κυρία Alexis Christoforou  η οποία αναµεταδόθηκε live όχι µόνο στην ιστοσελίδα της Yahoo Finance αλλά και
σε πληθώρα άλλων συνεργαζόµενων καναλιών : Apple TV, ROKU κα.

Χρ. Σταϊκούρας: Η εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία  αποκαθίστανται

Από το βήµα του 21ου Capital Link Forum ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σηµείωσε πως η
κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς
βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα. Τονίζοντας παράλληλα ότι "η εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία
αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική
αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα".

Ο υπουργός Οικονοµικών σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές πολιτικές
προτεραιότητες: η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων, η διασφάλιση της σταθερότητας
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του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία, η
προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων και η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη
διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Αδ. Γεωργιάδης: Νέο hot-spot για  τους επενδυτές η Ελλάδα

"Το πρώην µαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα από την κρίση χώρα η οποία έχει
χάσει το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία δεκαετία, µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο
hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες
παγκοσµίως", είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδ. Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Ανάπτυξης σηµείωσε πως το µήνυµά, προς τους Αµερικανούς επενδυτές, µέσω του 21ου
Ετήσιου Φόρουµ της Capital Link, είναι το εξής: "τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτοί που
δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας ακόµη και εν µέσω της χειρότερης οικονοµικής µας
κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν έχουν επενδύσει τώρα είναι
η ώρα να επωφεληθούν της δυνατότητας ανάπτυξης και των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται
στην χώρα µας και οι οποίοι πρώτοι θα ανταµειφθούν µε τα µεγαλύτερα κέρδη".

Γ. Ζαββός: Η Ελλάδα  γίνεται το  νέο "παιδί θαύµα” της Ευρωζώνης - επαφές µε Citibank

Στο σχέδιο "Ηρακλής" το οποίο αποτελεί µια καινοτόµο και συστηµική λύση η οποία, µέσω της χρήσης
κρατικών εγγυήσεων, θα βοηθήσει τις ελληνικές τράπεζες, να µειώσουν το βουνό των κόκκινων δανείων
κατά 40%, να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους βάση και να βελτιώσουν την κερδοφορία τους, αναφέρθηκε
ο υφυπουργός Οικονοµικών, κ. Γιώργος Ζαββός.

Ο υφυπουργός ο οποίος είχε συνάντηση µε τους εκπροσώπους της Citibank, κατά τη διάρκεια της οµιλίας
του στο Forum τόνισε πως υπάρχει µια ολοκληρωµένη στρατηγική, επισηµαίνοντας παράλληλα πως "σκοπός
είναι να καταστεί η Ελλάδα το Χρηµατοοικονοµικό κέντρο της ΝΑ Μεσογείου".

Ο κ. Ζαββός επεσήµανε πως είναι η ιδανική στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία γίνεται το νέο
"παιδί θαύµα" της Ευρωζώνης. Το σχέδιο "Ηρακλής" προσφέρει ένα ελκυστικό οµόλογο υψηλών αποδόσεων
σε ένα περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων και αποδόσεων. Η αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης
να προχωρήσει σε διαρθρωτικές και φορολογικές µεταρρυθµίσεις και στην επανεκκίνηση του ελληνικού
τραπεζικού συστήµατος και του χρηµατιστηρίου σηµατοδοτεί µια νέα εποχή ανάπτυξης, προσφέροντας
νέες ευκαιρίες τους επενδυτές, ανέφερε ο ίδιος.

Χ. Θεοχάρης: Η Ελλάδα  γυρίζει σελίδα

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης.

Ο υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές να επωφεληθούν από τις
επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα. "Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της
χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε
πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν", τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Γ. Πλακιωτάκης: Σηµαντικές οι προοπτικές της ναυτιλίας

Τις προοπτικές και τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η ναυτιλιακή, παραναυτιλιακή και λιµενική
βιοµηχανία της Ελλάδος, υπό το πρίσµα της συνεχούς βελτίωσης των οικονοµικών δεικτών της εθνικής
οικονοµίας που έχει επιτύχει η κυβέρνηση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσίασε ο υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης.

Ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική της ναυτιλίας των Ελλήνων, της ισχυρότερης ναυτιλίας του
πλανήτη, στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει, αλλά και στην πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο
εµπόριο και την παγκόσµια οικονοµία.

Γ. Τσακίρης: Βρισκόµαστε στην αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, µεταξύ άλλων τόνισε ότι
η Ελλάδα αναδύεται από τη δεκαετή οικονοµική και κοινωνική κρίση ακόµη πιο δυνατή οικονοµικά και πιο
ώριµη. Το µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: βρισκόµαστε
στην αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός
επενδυτικός προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια.

https://www.eurocapital.gr/permalink/105440.html


http://www.eurocapital.gr/

 Publication date: 10/12/2019 10:05

 Alexa ranking (Greece): 3688

 https://www.eurocapital.gr/permalink/105440.html

Πηγή: www.capital.gr

https://www.eurocapital.gr/permalink/105440.html


https://www.liberal.gr/

 Publication date: 10/12/2019 10:05

 Alexa ranking (Greece): 123

 https://www.liberal.gr/politics/adonis-georgiadis-tora-einai-i-ora-na-ependusete-sti...

Ά. Γεωργιάδης: Η Ελλάδα µεταµορφώθηκε σε µια φιλική επενδυτική χώρα
Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την
αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός. 

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

-Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

- Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

- Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ' ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι' αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα: 

-Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

- Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

-Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον

- Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

- Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
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δανείων. 

«Ο "Ηρακλής" ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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ΔΕΗ: Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί άξονες του επιχειρηµατικού σχεδίου - Το
στοίχηµα της απολιγνιτοποίησης

Μέχρι το τέλος της χρονιάς θα  παρουσιαστεί επίσηµα  των νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της
ΔΕΗ, σύµφωνα  µε τον πρόεδρο και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργο Στάσση.
Κατά  τις επαφές του τελευταίου στη Νέα  Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού
συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum».

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι «Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση
έχει άλλους τρεις βασικούς άξονες:

τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
την ψηφιοποίηση των δικτύων και
την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη»

Το σχέδιο της ΔΕΗ για  τις ανανεώσιµες πηγές:

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές -
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.
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Το business plan για τη ΔΕΗ παρουσίασε στη Νέα Υόρκη ο Στάσσης
Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων.

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές
που είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο
"21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum".

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι "Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη".

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές -
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.
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Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ στο συνέδριο Capital Link στη Ν. Υόρκη
Οικονοµία

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ στο
συνέδριο Capital Link στη Ν. Υόρκη
10.12.2019 - 09:49

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο "21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum".

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι "Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη".

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
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περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές -
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.

ΔΕΗ
επιχειρησιακο σχεδιο

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ στο
συνέδριο Capital Link στη Ν. Υόρκη
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Γ. Τσακίρης: Το επενδυτικό τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει
Μια πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν το µήνυµα που
εξέπεµψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους αµερικανούς επενδυτές,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.

«Το µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόµαστε στην
αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισµός, τόσο για τα ξένα, όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το επενδυτικό
τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς» τόνισε ο κ. Τσακίρης.

Ο υφυπουργός σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας αφήσει πίσω
της τα capital controls. Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος είναι υψηλότερος από
εκείνον του 2008 και ότι η Ελλάδα δανείζεται µε τα χαµηλότερα από ποτέ επιτόκια. Όπως εξήγησε, στόχος
είναι να µετασχηµατιστεί το αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας, ώστε να γίνει πιο δυναµικό, παραγωγικό και
εξωστρεφές.

Φέρνοντας ως παράδειγµα τον νέο αναπτυξιακό νόµο που υπερψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, ο κ.
Τσακίρης τόνισε ότι ο συγκεκριµένος νόµος αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να
µετατρέψει την Ελλάδα στην πιο φιλική προς τις επενδύσεις χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ο νέος, πρόσφατα ψηφισµένος αναπτυξιακός νόµος από την ελληνική Βουλή, µε τίτλο "Επενδύω στην
Ελλάδα", ανατρέπει τα υπάρχοντα δεδοµένα στον χώρο των επενδύσεων και της οικονοµίας γενικότερα,
και επιδιώκει µεταξύ άλλων, την εξάλειψη των εµποδίων σε επενδύσεις που θεωρούνται στρατηγικής
σηµασίας. Ο νόµος απλοποιεί σηµαντικά τις διαδικασίες σε θέµατα αδειοδοτικά, περιβαλλοντικά και
πολεοδοµικά, ενώ διευκολύνει την επιτυχή µετάβαση της χώρας στην ψηφιακή εποχή, τη στήριξη νεοφυών
επιχειρήσεων και την ώθηση στη δηµιουργία επιχειρηµατικών και βιοµηχανικών πάρκων» ανέφερε.

Σε αυτό το σηµείο, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέδειξε τον κοµβικό ρόλο που αναµένεται
να διαδραµατίσει η ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στην προσπάθεια ανάκαµψης της ελληνικής
οικονοµίας. Όπως εξήγησε, αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης της
τράπεζας, µε απώτερο στόχο να µετατραπεί σε ένα επιπλέον «επενδυτικό και αναπτυξιακό όπλο» στη
φαρέτρα της κυβέρνησης.

Σχετικά µε τον ενεργειακό τοµέα, ο υφυπουργός περιέγραψε το νέο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το
κλίµα, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από το υπουργικό συµβούλιο. Όπως εξήγησε, το συγκεκριµένο σχέδιο
προβλέπει επενδύσεις ύψους 44 δισ. ευρώ µέχρι το 2030, σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, δίκτυα
µεταφοράς και διανοµής φυσικού αερίου και σε υποδοµές για ηλεκτρικά οχήµατα.
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Άδωνις Γεωργιάδης σε Αµερικανούς Επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να
επενδύσετε στην Ελλάδα

NewsRoom

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονομική κρίση κατάφερε να μεταμορφωθεί σε μια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηματικότητα οικονομίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο
για την αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέμποντας το μήνυμα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αμερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το μήνυμά μου, λοιπόν, προς τους Αμερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταματήσει να επενδύουν στη χώρα μας, ακόμη και εν μέσω της
χειρότερης οικονομικής μας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των μοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισμένους από τους πολλά υποσχόμενους τομείς της ελληνικής οικονομίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισμό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Τα  πεπραγµένα  των πρώτων πέντε µηνών

Τα  πεπραγµένα  των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον μεταρρυθμιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθμησε τα πεπραγμένα των πρώτων πέντε μηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριμένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

· Έχουν δρομολογηθεί πολύ σημαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατομμυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

· Δύο μεγάλες αμερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

· Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόμος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηματικό τοπίο, μειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε με εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των συνομιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν μίλησα γι’ αυτά που θα κάνουμε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή μας αυτούς τους
πέντε μήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίμα που είδατε είναι το αποτέλεσμα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά  πλεονεκτήµατα  της ελληνικής οικονοµίας

Συγκριτικά  πλεονεκτήµατα  της ελληνικής οικονοµίας

Αναφορικά με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που καθιστούν τη χώρα μας ελκυστική στα μάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

· Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

· Παρουσιάζει μηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

· Έχει υιοθετήσει μια φιλόδοξη ατζέντα μεταρρυθμίσεων, προσαρμοσμένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εμπόδια, να μειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτομία, να βελτιωθούν οι υποδομές και γενικότερα να δημιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον
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· Διαθέτει εργατικό δυναμικό, το οποίο συνδυάζει με μοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη μεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

· Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα  Υόρκη

Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα  Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη μέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
με μπαράζ επαφών με επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα μας. Όπως μάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνομιλιών που θα έχει με τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δημιουργεί τις συνθήκες για πολύ μεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο «Ηρακλής» ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη. Άρα στο κλείσιμο αυτής της
εβδομάδας θα είναι έτοιμος νόμος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σημείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.

https://www.mononews.gr/oikonomia/adonis-georgiadis-se-amerikanous-ependites-tora-ine-i-ora-na-ependisete-stin-ellada
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Γεωργιάδης: Είναι ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα
Τι κάνει τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας

Στη Νέα Υόρκη στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link βρέθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

«Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες» τόνισε και έκανε λόγο για την αρχή µιας νέας εποχής
για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα σύµφωνα µε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως εξήγησε:

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας.

Όπως µάλιστα είπε, το σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους
εκπροσώπους των τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην
εκκαθάριση των κόκκινων δανείων.

«Ο “Ηρακλής” ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέβασε την οµιλία του στο Facebook.

21st annual capital link Invest in Greece Forum

Posted by Άδωνις Γεωργιάδης – Adonis Georgiadis on Monday, 9 December 2019
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Αποκαλυπτήρια του νέου επιχειρηµατικού σχεδίου της ΔΕΗ
Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum».

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι «Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη».

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές –
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Στο συνέδριο Capital Link το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ
Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε µεταξύ άλλων στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων
ηλεκτροπαραγωγής που θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί
επίσηµα ως το τέλος του χρόνου, περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που είχε
χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου
της Capital Link, µε τίτλο "21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum".

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών
µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028,
προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας
δεδοµένου ότι η παραγωγή ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το
κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που έχει
πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο
συνέδριο της Capital link ήταν ότι "Η ΔΕΗ έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το
οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη".

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη
ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε τρίτους για την επέκταση της
παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα
είναι πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε
την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ και αποσκοπεί στη βελτίωση της
εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η
νέα εµπορική πολιτική θα περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων
υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές - συντήρηση
οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους
καταναλωτές που θα δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως
προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.
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Γ. Πλακιωτάκης: Ποιες επενδυτικές ευκαιρίες προφέρει η ελληνική ναυτιλιακή
και λιµενική βιοµηχανία

Γ. Πλακιωτάκης: Ποιες επενδυτικές ευκαιρίες
προφέρει η ελληνική ναυτιλιακή και λιµενική
βιοµηχανία
Τις προοπτικές και τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η ναυτιλιακή, παραναυτιλιακή και λιµενική
βιοµηχανία της Ελλάδος, υπό το πρίσµα της συνεχούς βελτίωσης των οικονοµικών δεικτών της εθνικής
οικονοµίας, παρουσίασε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, µιλώντας
στο 21ο ετήσιο φόρουµ της Capital Link “Invest in Greece”.

Ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε διεξοδικά στη δυναµική της ναυτιλίας των Ελλήνων, στις προκλήσεις που
αντιµετωπίζει, αλλά και στην πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και την παγκόσµια
οικονοµία.

Επίσης, έδωσε αναλυτικά στοιχεία για το προφίλ της (cluster, εταιρείες, πλοία, απασχόληση), καθώς και για
την συνεισφορά της στο ΑΕΠ της χώρας.

Σύµφωνα µε τον ίδιο, «ο ελληνικός εµπορικός στόλος αριθµεί 670 πλοία. Εκτός από τον εθνικό στόλο, οι
Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν έναν εντυπωσιακό αριθµό περίπου 5.000 σκαφών διαφόρων κατηγοριών, µε
χωρητικότητα  µεταφοράς σχεδόν 400 εκατοµµυρίων dwt, κατανεµηµένα σε 43 διαφορετικές
σηµαίες ανά τον κόσµο.

Ο στόλος που ελέγχεται από τα ελληνικά συµφέροντα βρίσκεται σε εντυπωσιακά υψηλά επίπεδα. Ο
ελληνόκτητος στόλος κατατάσσεται πρώτος αντιπροσωπεύοντας το 21% και το 53% της παγκόσµιας
και της Ευρωπαϊκής dwt χωρητικότητας, αντίστοιχα.

Το ελληνικό ναυτιλιακό σύµπλεγµα είναι ένα µοναδικά επιτυχηµένο και λαµπρό σηµείο της ελληνικής
οικονοµίας. Πάνω από 1.430 ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην υπερπόντια ναυτιλία και
επιπλέον άλλες 3.674 ναυτιλιακές εταιρείες που απασχολούνται κυρίως στις ενδοµεταφορές και στις
θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων, δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, προβάλλοντας τον Πειραιά
ως ναυτιλιακό κέντρο παγκόσµιας εµβέλειας και βάση εµπειρογνωµοσύνης στη διαχείριση των πλοίων.

Οι εταιρείες αυτές προσφέρουν άµεση απασχόληση σε περισσότερους από 16.000 εργαζόµενους
και αποτελούν την κινητήρια δύναµη για ολόκληρο το ναυτιλιακό σύµπλεγµα, απασχολώντας είτε άµεσα
είτε έµµεσα σχεδόν 200.000 άτοµα.

Η ελληνική ναυτιλία παραµένει ένας αξιόπιστος στρατηγικός προµηθευτής ποιοτικών υπηρεσιών
θαλάσσιων µεταφορών για τους εµπορικούς της εταίρους, κρατικούς και ιδιωτικούς, µε το 22,5% της
δραστηριότητας του ελληνόκτητου στόλου να  απασχολείται στις ΗΠΑ. Επιπρόσθετα, το
µεγαλύτερο ποσοστό της δραστηριότητας του στόλου υπό ελληνική ιδιοκτησία, ήτοι 31,8%, λαµβάνει χώρα
στην Ασία εξυπηρετώντας τις ταχέως αναπτυσσόµενες ασιατικές οικονοµίες.

Παρά το οικονοµικό τοπίο που προσφέρει λίγα επενδυτικά κίνητρα, οι εισπράξεις από το ισοζύγιο
πληρωµών υπηρεσιών από τις θαλάσσιες µεταφορές, ανήλθαν σε 16,6 δισ. ευρώ το 2018,
αντιπροσωπεύοντας το 9% του εθνικού ΑΕΠ».

Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε
ότι «η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ναυτιλιακού τοµέα
γενικά , στην υιοθέτηση νέων ευκαιριών από την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό, οι οποίες µπορούν να
µειώσουν το λειτουργικό κόστος και να αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα και τον ανθρώπινο παράγοντα,
καθώς και την ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία εξασφαλίζοντας τη συνεχή αναβάθµιση της
ναυτικής εκπαίδευσης.

Η βιωσιµότητα της ναυτιλιακής επιχείρησης θεωρείται κορυφαία πολιτική προτεραιότητα. Μια παγκόσµια
βιοµηχανία σαν την ναυτιλία απαιτεί παγκόσµιους κανόνες και διεθνείς κανονισµούς για την οµαλή
λειτουργία της µε ίσους όρους ανταγωνιστικότητας.

Εξίσου, λόγω της παγκόσµιας φύσης του, το πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής δεν µπορεί να
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αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο παρά µόνο µε ενιαία παγκόσµια δράση.
Πρέπει λοιπόν να έχουµε πίστη στο έργο του ΙΜΟ που µέχρι στιγµής έχει διεξαχθεί τόσο ικανοποιητικά για
έναν σχεδόν αιώνα, για την ανάπτυξη των συναινετικών κανόνων που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη µιας
βιώσιµης ναυτιλίας τις επόµενες δεκαετίες.

Η ρεαλιστική εφαρµογή της πρωταρχικής στρατηγικής του ΙΜΟ για τη µείωση των εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου από τη ναυτιλία και η συνεπής και οµαλή εφαρµογή του νέου ορίου περιεκτικότητας σε θείο
0,5% από την 01.01.2020, εξασφαλίζοντας παγκόσµια διαθεσιµότητα ασφαλών συµµορφούµενων καυσίµων,
παραµένουν στην ατζέντα µας».

Όσον αφορά την αξιοποίηση των περιφερειακών λιµένων, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι «το ΤΑΙΠΕΔ πολύ
σύντοµα  θα  µας παρουσιάσει µελέτες βιωσιµότητας για τα υπόλοιπα 10 µεγάλα περιφερειακά
λιµάνια της χώρας για τα οποία υπάρχει ήδη έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. … Για το κάθε λιµάνι
πραγµατοποιούµε ξεχωριστή µελέτη βιωσιµότητας.

Θέλουµε να διαπιστώσουµε τις πραγµατικές τους δυνατότητες ώστε να είναι στοχευµένες οι αποφάσεις
µας για την αξιοποίησή τους και αυτό γιατί πιστεύουµε ότι τα λιµάνι µπορούν να γίνουν ατµοµηχανές
ανάπτυξης τόσο για την περιφέρεια όσο και για την εθνική οικονοµία της Ελλάδος».
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Άδ. Γεωργιάδη σε Αµερικανούς Επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε
στην Ελλάδα

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την
αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

· Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

· Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

· Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

· Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

· Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

· Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον

· Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

· Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα
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Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο “Ηρακλής” ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.

https://www.alphatv.gr/news/politika/article/34066/ad-georgiadi-se-amerikanous-ependutes-tora-einai-i-ora-na-ependusete-stin-ellada/


https://www.newmoney.gr/

 Publication date: 10/12/2019 09:59

 Alexa ranking (Greece): 201

 https://www.newmoney.gr/bunker/ependites-sti-nea-iorki/

Επενδυτές στη Νέα Υόρκη ///

Εκτός απο τους µεγάλους επενδυτικούς οίκους στο συνέδριο της Capital Link δίνουν το παρόν και
επενδυτές οι οποίοι ήδη έχουν τοποθετήσει κεφάλαια στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων ο κ. James Christopoulos
του Cvc Partners, ο κ. Σάµυ Δαυίδ του Fortress και ο κ. George Elliott του Οrasis Fund.
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Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ παρουσίασε ο Γ. Στάσσης στην Capital
Link

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum».

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι «Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη».

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές –
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.
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Γεωργιάδης σε αµερικανούς επενδυτές: Αξιοποιήστε τις ευκαιρίες στην
Ελλάδα

Δηµοσιεύθηκε: 10 Δεκεµβρίου 2019 – 09:46

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο
για την αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα  είναι η ώρα  να
επενδύσουν στην Ελλάδα . Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν
µέσω της χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί
που δεν έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που
παρουσιάζονται στην χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

· Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

· Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

· Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

· Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

· Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

· Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον

· Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
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διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

· Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο “Ηρακλής” ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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Γεωργιάδης σε Αµερικανούς επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην
Ελλάδα

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα  οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη και έκανε λόγο για την αρχή µιας νέας εποχής για  την Ελλάδα .

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί
συγκεκριµένα αποτελέσµατα.

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα
Υόρκη µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την
ευκαιρία να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα
είπε, το σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο «Ηρακλής» ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.

Διαβάστε επίσης στη «Νέα  Σελίδα»: Πλακιωτάκης: Κύριος οικονοµικός πυλώνας η ναυτιλία
για  τη στήριξη νέων επενδύσεων
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Γεωργιάδης σε Αµερικανούς επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην
Ελλάδα

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα  οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη και έκανε λόγο για την αρχή µιας νέας εποχής για  την Ελλάδα .

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο
κ. Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο
κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί
συγκεκριµένα αποτελέσµατα.

Όπως εξήγησε:

Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8
δισεκατοµµυρίων ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.
Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια
του καζίνο.
Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο,
µειώνει τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων
ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας,
ο Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά
Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα
της τελευταίας δεκαετίας
Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να
υποστηριχθεί η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να
δηµιουργηθεί ένα φιλικό προς το επιχειρείν περιβάλλον
Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα
Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα
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Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα
Υόρκη µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την
ευκαιρία να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα
είπε, το σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο «Ηρακλής» ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο
κ. Γεωργιάδης.
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Γεωργιάδης σε Αµερικανούς επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην
Ελλάδα

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο Αδωνις Γεωργιάδης από τη Νέα Υόρκη,
κάνοντας λόγο για την αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να
σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της
νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

Γεωργιάδης: «Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην
Ελλάδα»

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών
Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

Εχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8
δισεκατοµµυρίων ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.
Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια
του καζίνο.
Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο,
µειώνει τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων
ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ' ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι' αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας
Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά
Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα
της τελευταίας δεκαετίας
Εχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να
υποστηριχθεί η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να
δηµιουργηθεί ένα φιλικό προς το επιχειρείν περιβάλλον
Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
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διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα
Εχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Οπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο Ηρακλής ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της εβδοµάδας
θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ. Γεωργιάδης.
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Αδ. Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα των Αµερικανών να επενδύσουν στην
Ελλάδα

10 Δεκεµβρίου 2019 - 09:55

Αδ. Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα των
Αµερικανών να επενδύσουν στην Ελλάδα
dailythεss

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την
αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

   Τα  πεπραγµένα  των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

· Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

· Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

· Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

   Συγκριτικά  πλεονεκτήµατα  της ελληνικής οικονοµίας

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:
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· Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

· Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

· Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον

· Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

· Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο “Ηρακλής” ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.
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Πλακιωτάκης: Κύριος οικονοµικός πυλώνας η ναυτιλία για τη στήριξη νέων
επενδύσεων

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς επενδυτές στη
Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, ο
κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία,
τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία.

«Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά

Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε
διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η ελληνική Ναυτιλία ως πυλώνας ανάπτυξης και επενδύσεων

Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας
µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα
µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και
την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε
υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων
επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».

Οι προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής

Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός σηµείωσε ότι
η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την
ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής εκπαίδευσης.

Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία και στη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις
λιµένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
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Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ
Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να  παρουσιαστεί επίσηµα  ως το
τέλος του χρόνου, περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης,
Γιώργος Στάσσης, κατά  τις επαφές που είχε χθες στη Νέα  Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου
επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum».

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ, κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital Link, ήταν ότι «η
ΔΕΗ έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση
έχει άλλους τρεις βασικούς άξονες:

• τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ,
• την ψηφιοποίηση των δικτύων και
• την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη».

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές –
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
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Γεωργιάδης σε Αµερικανούς επενδυτές: Είναι η ώρα για επενδύσεις στην
Ελλάδα

Facebook
Twitter

Print
E-mail

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την
αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός. 

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Τα  πεπραγµένα  των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

   · Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

   · Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

   · Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο,
µειώνει τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ' ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι' αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά  πλεονεκτήµατα  της ελληνικής οικονοµίας

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

   · Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

   · Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

   · Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον
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   · Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

   · Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα  Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων. 

«Ο "Ηρακλής" ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.
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Πλακιωτάκης: Κύριος οικονοµικός πυλώνας η ναυτιλία για τη στήριξη νέων
επενδύσεων

ADMAN

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς επενδυτές στη
Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, ο
κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία,
τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία.

«Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά

Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε
διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η ελληνική Ναυτιλία ως πυλώνας ανάπτυξης και επενδύσεων

Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας

https://www.mikrometoxos.gr/plakiotakis-kyrios-oikonomikos-pylonas-i-naytilia-gia-ti-stirixi-neon-ependyseon/
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µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα
µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και
την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε
υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων
επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».

Οι προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής

Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός σηµείωσε ότι
η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την
ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής εκπαίδευσης.

Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία και στη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις
λιµένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.

FacebookTwitter
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Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ παρουσίασε ο Γ. Στάσσης στην Capital
Link

ADMAN

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο “21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum”.

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι “Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη”.

https://www.mikrometoxos.gr/to-neo-epicheirimatiko-schedio-tis-dei-paroysiase-o-g-stassis-stin-capital-link/
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Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές –
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.

FacebookTwitter
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Θεοχάρης: Ο τουρισµός είναι ο πρωταθλητής της Ελλάδας
Στην προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της απασχόληση και την ενίσχυσης της
περιφερειακής ανάπτυξης υπογράµµισε ο υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης κατά  τη
διάρκεια  της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα  Υόρκη.

«Ο τουρισµός έχει αναγνωριστεί ότι διαδραµατίζει βασικό ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και ως πηγή εσόδων από εξαγωγές. Οι υψηλότερες
επενδύσεις θα ενισχύσουν την οικονοµική ανάπτυξη το επόµενο έτος, καθώς η χώρα ανακάµπτει από µια
δεκάχρονη κρίση χρέους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο κ. Θεοχάρης υπενθύµισε ότι ο τουριστικός τοµέας ήταν ένα βασικό αντίβαρο που
κατάφερε να µετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης. «Είναι ο πρωταθλητής της
Ελλάδας και ένας από τους λίγους κλάδους στην Ελλάδα, που κατάφερε να συνεχίσει να αναπτύσσεται»,
σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε έργα τουριστικών ακινήτων,
λέγοντας ότι «η εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαµβάνει
277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική
τους αξία όσο και από την φυσική τους οµορφιά».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για τη διαµόρφωση ενός
φίλο-επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο λειτουργεί ως εχέγγυο για ανθεκτικές µακροοικονοµικές και
επιχειρηµατικές επιδόσεις.

«Εκτός από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η κυβέρνησή µας θέλει να µειώσει τους φόρους για τις
επιχειρήσεις και να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες το επόµενο έτος. Οι πολιτικές που σχεδιάζουµε
ανέρχονται σε 1,2 δισ. ευρώ και αυτό θα συµβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης και στην επιτάχυνση της
οικονοµικής δραστηριότητας… Το µέλλον της τουριστικής βιοµηχανίας φαίνεται πολύ ελπιδοφόρo,
αντανακλώντας τις µεγάλες δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας. Η αυξανόµενη τάση του παγκόσµιου
τουρισµού, σε συνδυασµό µε το συγκριτικό πλεονέκτηµα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, προσφέρει
µια εξαιρετική ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη της βιοµηχανίας», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Τέλος, ο υπουργός Τουρισµού ανακοίνωσε ότι υπάρχει σχεδιασµός για επέκταση της τουριστικής περιόδου
το 2020 µέσω του ανοίγµατος σε νέες αγορές και της στρατηγικής διείσδυσης στον τοµέα του
αγροτουρισµού.
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Γεωργιάδης(Capital Link): Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα
«Το 21ο Ετήσιο Φόρουµ της Capital Link µε θέµα “Επενδύστε στην Ελλάδα”, που λαµβάνει χώρα στη Νέα
Υόρκη, και στο οποίο είναι τιµή µου να συµµετέχω, συµπίπτει µε την αρχή της νέας εποχής για την
Ελλάδα», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης στην οµιλία του.

Σύµφωνα µε τον Υπουργό Ανάπτυξης, «διεθνείς και ευρωπαϊκοί θεσµοί, ξένες κυβερνήσεις, η διεθνής
επιχειρηµατική κοινότητα και µέσα µαζικής ενηµέρωσης µεγάλης επιρροής παγκοσµίως εξυµνούν την
δυναµική αναπτυξιακή και επενδυτική πολιτική της Κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Αν και µόνο 5 µήνες στην εξουσία η Κυβέρνηση έχει ήδη αποδώσει συγκεκριµένα αποτελέσµατα:

Έτσι, λοιπόν, σήµερα η Ελλάδα προσφέρει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα στους διεθνείς επενδυτές:

-              Μέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά.

-              Μηδενικός επενδυτικός κίνδυνος στη χώρα µε την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας.

-              Φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των επενδυτών έτσι
ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί η τεχνολογία και
η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και τα δίκτυα και, εν γένει, να δηµιουργηθεί ένα φιλικό προς τον
επενδυτή περιβάλλον.

-              Εργατικό δυναµικό το οποίο συνδυάζει µοναδικά την υψηλή ποιότητα, την µεγάλη διαθεσιµότητα
και την αποδοτικότητα.

-              Επιτόκια σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα.

Η αγορά ακινήτων, ο τουρισµός, η ενέργεια, τα logistics, οι υποδοµές, η βιοτεχνολογία, η
φαρµακοβιοµηχανία, τα ΙΤ, τα R&D, τα τρόφιµα, ακόµη και η βαριά βιοµηχανία είναι πολλά υποσχόµενοι
τοµείς της ελληνικής οικονοµίας.»

Το συνολικό µήνυµα του κ. Γεωργιάδη προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: «Τώρα είναι η ώρα
να επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας ακόµη και εν
µέσω της χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί
που δεν έχουν επενδύσει τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν της δυνατότητας ανάπτυξης και των
µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην χώρα µας και οι οποίοι πρώτοι θα ανταµειφθούν µε τα
µεγαλύτερα κέρδη».

Συνάντηση Κορυφής στη Νέα  Υόρκη για  την Ελληνική Οικονοµία  και τις Επενδύσεις

Με κεντρικό θέµα «Greece is Back» άνοιξε τις πόρτες του για 21η συνεχόµενη χρονιά το Ετήσιο Ελληνικό
Επενδυτικό Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», το οποίο πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 9
Δεκεµβρίου, 2019 στη Νέα Υόρκη, µε µεγάλη επιτυχία προσελκύοντας για ακόµη µία φορά περισσότερους
από 1,000 συµµετέχοντες.  Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσµό για την παρουσίαση των επενδυτικών
ευκαιριών που εµφανίζονται στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του
επιχειρηµατικού κόσµου, καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηµατιών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.

Το φετινό «Capital Link» πραγµατοποιήθηκε σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική συγκυρία όπου η χώρα µας
µπαίνει σε τροχιά ταχύτατης και ουσιαστικής ανάπτυξης και οι επενδύσεις αποτελούν το βασικό πυλώνα
και µοχλό επανεκκίνησης της εθνικής οικονοµίας. Η απλοποίηση των διαδικασιών και η µείωση της
γραφειοκρατίας έχουν ενισχύσει την προσπάθεια της εξωστρέφειας και έχουν προσδώσει εγκυρότητα και
φερεγγυότητα στις σχέσεις του κράτους µε τους διεθνείς επενδυτές, των οποίων η ενεργή παρουσία στη
χώρα θα διευρύνει και θα τονώσει την αγορά. Το Συνέδριο στη Νέα Υόρκη παρουσίασε στο διεθνές κοινό
τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας και λειτούργησε ξανά ως αρωγός στην προσπάθεια ανάκαµψης
της οικονοµίας.

Η φετινή διοργάνωση του Συνεδρίου αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της «Capital Link» και της
συστηµατικής προσπάθειας προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό. 

Ειδικότερα, οι διεθνείς επενδυτές είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις εξελίξεις και τις
µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, καθώς και για το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο που στοχεύει στην
παροχή κινήτρων και στη δοµική βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, οι επενδυτές
ενηµερώθηκαν για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά, ενώ ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε σε

https://www.reporter.gr/Eidhseis/Epicheirhseis/Holdings-and-counseling/412663-Gewrgiadhs-apo-Nea-Yorkh-Twra-einai-h-wra-na-ependysete-sthn-Ellada?utm_source=feedburner&utm_medium=Feed&utm_campaign=feedfrontpage


http://www.reporter.gr/

 Publication date: 10/12/2019 09:50

 Alexa ranking (Greece): 1006

 https://www.reporter.gr/Eidhseis/Epicheirhseis/Holdings-and-counseling/412663-G...

επιµέρους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας που αφορούν θέµατα όπως η µακροοικονοµική εικόνα
στην µετα-Brexit εποχή, η διαχείριση του δηµοσίου χρέους, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η
αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων
και η παγκόσµια ναυτιλία.  

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία απαρτίστηκε από υψηλόβαθµα στελέχη της κυβέρνησης, καθώς και από τους
µεγαλύτερους και σηµαντικότερους επιχειρηµατίες της αγοράς, οι οποίοι παρουσίασαν στους Αµερικάνους
Επενδυτές τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις που αφορούν στην Ελληνική Οικονοµία καθώς και τις
ευκαιρίες του µέλλοντος. Στο Συνέδριο επίσης συµµετείχαν υψηλόβαθµα στελέχη από τις µεγαλύτερες
επενδυτικές Τράπεζες οι οποίες υποστηρίζουν το Συνέδριο, καθώς και άλλοι εµπειρογνώµονες της
αγοράς. 

Παράλληλα µε τις κύριες ενότητες, πραγµατοποιήθηκε µια σειρά από κατ’ ιδίαν συναντήσεις (1x1 meetings)
µεταξύ των επενδυτών και  των διοικήσεων των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο καθώς  και των
κυβερνητικών εκπροσώπων.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι συµµετείχαν οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσµών, Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης,
σηµαντικοί Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργό παρουσία στην Ελλάδα, 5  – πέντε Διεθνείς Επενδυτικές
Τράπεζες, οι 4 – τέσσερις Συστηµικές Ελληνικές Τράπεζες και σηµαντικό Κυβερνητικό Επιτελείο.

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:

Το Συνέδριο άνοιξε ο Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ κ. Χάρης Λαλάκος.

Συναντήσεις µε ξένους θεσµικούς επενδυτές

Όπως και τα προηγούµενα χρόνια, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές µια µοναδική δυνατότητα
δικτύωσης µέσα από περισσότερα από 100 one-to-one meetings µε Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν
µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα,  µε εισηγµένες και µη εισηγµένες εταιρείες,
καθώς και µε µέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης. Σε συνεργασία µε τις επενδυτικές
τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν δύο group sessions για τον Υπουργό
Οικονοµικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Ο
καθένας αναφέρθηκε σε θέµατα του χαρτοφυλακίου του και του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Επιπλέον, ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης και ο Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κ.
Ιωάννης Πλακιωτάκης, πραγµατοποίησαν µια σειρά από one-to-one meetings µε επενδυτές και  υψηλόβαθµα
στελέχη της αγοράς. 

Ενδεικτικά funds : Athanor Capital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Asset management,
Consilience Capital, Eaton Vance, Fir Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm, Morgan Stanley,
MSK Capital Partners, Nomura, Third Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead, Stonehill,
Olympus Peak, Citi, Aberdeen, Helm, East Rock, Centerbridge, Beachpoint, Weterwheel
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Γεωργιάδης σε αµερικανούς επενδυτές: Αξιοποιήστε τις ευκαιρίες στην
Ελλάδα

Ο υπουργός κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την
αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα. Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να
αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας
επενδυτικής πολιτικής της χώρας. «Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το
εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη
χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους
καρπούς τους. Και αυτοί που δεν έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών
ευκαιριών που παρουσιάζονται στην χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός. Περιγράφοντας ορισµένους από
τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων,
στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη
φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία. Τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών Θέλοντας να δείξει
τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων απαρίθµησε τα
πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα αποτελέσµατα. Όπως
εξήγησε: · Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8
δισεκατοµµυρίων ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα. · Δύο
µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του καζίνο. ·
Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ. Κατά τη
διάρκεια των κατ' ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο Έλληνας
υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του, παρουσιάζοντας
συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα. «Δεν µίλησα γι' αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω
ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα
χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό
κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά. Συγκριτικά
πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη
χώρα µας ελκυστική στα µάτια της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η
Ελλάδα: · Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά · Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό
κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της τελευταίας δεκαετίας · Έχει
υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των επενδυτών
έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί η
τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό προς
το επιχειρείν περιβάλλον · Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή
ποιότητα, τη µεγάλη διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα · Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε
ιστορικά χαµηλά επίπεδα Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη Ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη µε µπαράζ
επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία να
συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το σχέδιο
«Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των τραπεζών,
καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων δανείων. «Ο
"Ηρακλής" ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της εβδοµάδας
θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ. Γεωργιάδης.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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Ειδήσεις Γεωργιάδης: Είναι ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα
Στη Νέα Υόρκη στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link βρέθηκε ο υπουργός...
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Θεοχάρης στο Capital Link Forum: Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης.

Ο Υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link
Forum, το... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο https://www.newsbomb.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.
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Χωρίς λιγνίτη το µέλλον της ΔΕΗ
Γιώργος Στάσσης

Mήνυµα για την απολιγνιτοποίηση της ΔΕΗ και τους νέους στρατηγικούς στόχους που θέτει η επιχείρηση
για το µέλλον έστειλε από τη Νέα Υόρκη και  το βήµα της εκδήλωσης Invest in Greece της  Capital Link  o
πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρίας Γιώργος Στάσσης. “Η ΔΕΗ έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο,
το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και εκτός από την απολιγντιτοποίηση έχει τρεις ακόµα βασικούς άξονες:
Τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρισµού από ΑΠΕ, τη ψηφιοποίηση
των δικτύων και τη διαµόρφωση εµπορικής πολιτικής µε βάση τον πελάτη”.

Πληροφορίς αναφέρουν ότι την Παρασκευή 13 Δεκεµβρίου, το Διοικητικό Συµβούλιο της ΔΕΗ θα κληθεί να
εγκρίνει τον προϋπολογισµό της εταιρίας για το 2020, καθώς και τις στρατηγικές προτεραιότητες του νέου
business plan που εκπονεί η εταιρία συµβούλων McKinsey. Tη Δευτέρα, 16 Δεκεµβρίου ο κ. Στάσσης
σχεδιάζει να παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία του επιχειρηµατικού πλάνου σε συνέντευξη τύπου.
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Αδ. Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν οι Αµερικανοί στην Ελλάδα
«Το  πρώην µαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα από την κρίση χώρα η οποία έχει
χάσει το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία δεκαετία,

µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα οικονοµίες παγκοσµίως» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις
Γεωργιάδης, κεντρικός οµιλητής κατά τη διάρκεια του γεύµατος  στο πλαίσιο του 21ο ετήσιου φόρουµ της
Capital Link µε θέµα «Επενδύστε στην Ελλάδα», στη Νέα Υόρκη.

Σύµφωνα µε τον υπουργό, παγκόσµιοι κι ευρωπαϊκοί θεσµοί, ξένες κυβερνήσεις, η διεθνής επιχειρηµατική
κοινότητα και διεθνή µέσα µαζικής ενηµέρωσης µεγάλης επιρροής «εξυµνούν τη δυναµική αναπτυξιακή και
επενδυτική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη», καθώς, «αν και είναι µόνο πέντε µήνες στην εξουσία,
έχει ήδη αποδώσει συγκεκριµένα αποτελέσµατα: Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων,
όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων ευρώ της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς
Αερολιµένα της Αθήνας, το Ελληνικό – µάλιστα δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει
προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του καζίνο».

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράµµισε πως ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει
το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15
εκατοµµυρίων ευρώ.

«Έτσι, λοιπόν, σήµερα η Ελλάδα προσφέρει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα στους διεθνείς
επενδυτές:

– Μέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά.

– Μηδενικός επενδυτικός κίνδυνος στη χώρα µε την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της τελευταίας
δεκαετίας.

– Φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των επενδυτών, έτσι ώστε να
ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί η τεχνολογία και η
καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και τα δίκτυα και, εν γένει, να δηµιουργηθεί ένα φιλικό προς τον
επενδυτή περιβάλλον.

 

– Εργατικό δυναµικό το οποίο συνδυάζει µοναδικά την υψηλή ποιότητα, την µεγάλη διαθεσιµότητα και την
αποδοτικότητα.

– Επιτόκια σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα.

Η αγορά ακινήτων, ο τουρισµός, η ενέργεια, τα logistics, οι υποδοµές, η βιοτεχνολογία, η
φαρµακοβιοµηχανία, τα ΙΤ, τα R&D, τα τρόφιµα, ακόµη και η βαριά βιοµηχανία, είναι πολλά υποσχόµενοι
τοµείς της ελληνικής οικονοµίας» τόνισε ο υπουργός.

Ο ίδιος έστειλε µήνυµα προς τους Αµερικανούς επενδυτές, ότι «τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν στην
Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της χειρότερης
οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Κι αυτοί που δεν έχουν
επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν της δυνατότητας ανάπτυξης και των µοναδικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται στη χώρα µας και οι οποίοι πρώτοι θα ανταµειφθούν µε τα µεγαλύτερα κέρδη».
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Σηµαντικό ενδιαφέρον εντός και εκτός συνόρων
ΔΕΠΑ Υποδοµών

Το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών, fund και εταιριών από τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερµανία και άλλες
χώρες προσελκύει, σύµφωνα µε πληροφορίες, η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδοµών, για την οποία χθες το
ΤΑΙΠΕΔ δηµοσίευσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πώλησης του 100% των µετοχών της
εταιρίας.

Η προθεσµία για την υποβολή κατ’ αρχήν ενδιαφέροντος λήγει στις 14 Φεβρουαρίου. Οι υποψήφιοι που θα
προεπιλεγούν θα κληθούν στη συνέχεια να καταθέσουν δεσµευτικές προσφορές.

Πληροφορίες φέρουν ανάµεσα στους ενδιαφερόµενου την ιταλική Italgas, τη γερµανική Ε-on κά

Πρόκειται για την πρώτη από τις εµβληµατικές ιδιωτικοποιήσεις στον ενεργειακό τοµέα, που ξεκινά η
κυβέρνηση και αφορά τη µία από τις τρεις εταιρίες στις οποίες διαχωρίζεται η σηµερινή ΔΕΠΑ. Θα
ακολουθήσει, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό, η προκήρυξη για την ιδιωτικοποίηση  ΔΕΠΑ Εµπορίας τον
Ιανουάριο.

Ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς, από τη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται για το συνέδριο Invest in
Greece της Capital Link σχολίασε ότι η  κυβέρνηση προχωρά γρήγορα στην προσέλκυση ιδιωτικών
κεφαλαίων για την ανάπτυξη των δικτύων διανοµής αερίου

Ας σηµειωθεί ότι πωλείται το 100% της ΔΕΠΑ Υποδοµών, καθώς το Ελληνικό Δηµόσιο –που µέσω του
ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ’ επέκταση της ΔΕΠΑ Υποδοµών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -που 
κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν από κοινού ως πωλητές.

“Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ Έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα.” δήλωσε ο υφυπουργός Ενέργειας, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα την
έναρξη της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ Εµπορίας τον Ιανουάριο 2020. “Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα» κατέληξε

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ στη ΔΕΠΑ Υποδοµών θα περιληφθούν:

100% του µετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου
Αττικής (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ - ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ), 51% του µετοχικού κεφαλαίου
στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας
(ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ - ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΕ) και 100% του µετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανοµής φυσικού
αερίου λοιπής Ελλάδας (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕ - ΔΕΔΑ ΑΕ),
η κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. επί των παγίων των δικτύων διανοµής,
το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε.,
τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε. αναφορικά µε την ανάπτυξη, το σχεδιασµό και την
υλοποίηση των έργων υποδοµής δικτύων διανοµής συµπεριλαµβανοµένων έργων υποδοµής
συµπιεσµένου φυσικού αερίου ή µικρής κλίµακας Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ),
εξαιρουµένων των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας σε διεθνή έργα, όπως δεσµεύσεις
ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερµατικό
αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

Διαγωνιστική διαδικασία

Η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδοµών θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: φάση
προεπιλογής (Α΄ Φάση) και φάση υποβολής δεσµευτικών προσφορών (Β΄ Φάση). Στην Α΄ Φάση το ΤΑΙΠΕΔ
προσκαλεί τους επενδυτές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύµφωνα µε τους όρους της Πρόσκλησης,
στις 14 Φεβρουαρίου 2020.

Οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές που θα πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής (προεπιλεγέντες) θα κληθούν να
συµµετάσχουν στη Β΄ Φάση, όπου θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό σχετικά µε τη ΔΕΠΑ
Υποδοµών µέσω εικονικής αίθουσας τεκµηρίωσης (Virtual Data Room - VDR), και στη συνέχεια θα κληθούν
να υποβάλουν δεσµευτικές οικονοµικές προσφορές.

Πάντως η συµφωνία µεταξύ των δύο µετόχων, του δηµοσίου και των ΕΛΠΕ, η οποία επέτρεψε τη διάθεση
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προς πώληση του 100% των µετοχών της ΔΕΠΑ Υποδοµών δεν φαίνεται να επαναλαµβάνεται και στην
περίπτωση της ΔΕΠΑ Εµπορίας, σύµφωνα τουλάχιστον µε τις µέχρι στιγµής πληροφορίες, καθώς τα  ΕΛΠΕ
φέρονται αποφασισµένα να διεκδικήσουν την εταιρία εµπορίας.
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Αδωνις: Τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα
Ο "Ηρακλής" ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο
για την αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

· Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

· Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

· Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

· Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

· Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

· Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον

· Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

· Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
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σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο «Ηρακλής» ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.
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Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ αποκαλύφθηκε στους επενδυτές στη
Νέα Υόρκη

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης περιέγραψε το νέο επιχειρηµατικό
σχέδιο της Επιχείρησης στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη.

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής, που
θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας. Αυτό δεδοµένου ότι η
παραγωγή ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του
άνθρακα που έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

«Η ΔΕΗ έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την
απολιγνιτοποίηση έχει άλλους τρεις βασικούς άξονες» ήταν το µήνυµα του κ. Στάσση.

Οι τρεις άξονες είναι σύµφωνα µε τον πρόεδρο της ΔΕΗ:

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική.

Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ και αποσκοπεί στη
βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την υποστήριξη της
απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα περιλαµβάνει εξάλλου την
παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές – συντήρηση οικιακών συσκευών και
εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα δεσµευτούν µε συµβόλαιο
ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.
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Αποκαλυπτήρια του νέου επιχειρηµατικού σχεδίου της ΔΕΗ
Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum».

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι «Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη».

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές –
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.

--
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Κάλεσµα Γεωργιάδη σε Αµερικανούς επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα

«Το θετικό κλίµα είναι αποτέλεσµα του έργου της
κυβέρνησης»

Κάλεσµα  στους Αµερικανούς επενδυτές απηύθυνε ο Άδωνις Γεωργιάδης από τη Νέα  Υόρκη.

«Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια  από
τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα  οικονοµίες», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, κάνοντας λόγο για
την αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να  αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά  µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα  είναι η ώρα
να  επενδύσουν στην Ελλάδα . Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και
εν µέσω της χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και
αυτοί που δεν έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που
παρουσιάζονται στην χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός. 

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε πως το θετικό κλίµα  είναι αποτέλεσµα  του έργου, που έχει κάνει η
κυβέρνηση, ενώ υπογράµµισε πως η Ελλάδα έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήµατα, όπως ότι είναι µέλος
της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά, παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, διαθέτοντας την
πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της τελευταίας δεκαετίας και έχει επιτόκιο δανεισµού, που κινείται σε
ιστορικά χαµηλά επίπεδα.
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Αποκαλυπτήρια του νέου επιχειρηµατικού σχεδίου της ΔΕΗ
Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum».

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι «Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη».

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές –
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τι είπε ο πρόεδρος της ΔΕΗ για το business plan στη Νέα Υόρκη
Tο νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα την ερχόµενη Δευτέρα 16
Δεκεµβρίου 2019, περιέγραψε χθες στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης,
Γιώργος Στάσσης στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «21st Annual
Capital Link Invest in Greece Forum».

Γράφει ο: Κώστας Κυπριώτης

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι «η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη».

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική.

Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ και αποσκοπεί στη
βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την υποστήριξη της
απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα περιλαµβάνει εξάλλου την
παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές - συντήρηση οικιακών συσκευών και
εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα δεσµευτούν µε συµβόλαιο
ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.
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Αποκαλυπτήρια του νέου επιχειρηµατικού σχεδίου της ΔΕΗ

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link µε κεντρικό θέµα
«Επενδύστε στην Ελλάδα».

Ο  κ. Στάσσης αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι «η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη”.

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές –
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.

naftemporiki.gr
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Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ
10 Δεκεµβρίου 2019 - 09:38

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ
dailythεss

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο “21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum”.

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι “Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:
-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
-την ψηφιοποίηση των δικτύων και
-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη”.

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές –
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.
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Πλακιωτάκης: Κύριος οικονοµικός πυλώνας η ναυτιλία για τη στήριξη νέων
επενδύσεων

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς επενδυτές στη
Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, ο
κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία,
τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία.

«Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά

Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε
διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η ελληνική Ναυτιλία  ως πυλώνας ανάπτυξης και επενδύσεων

Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας
µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα
µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και
την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε
υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων
επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».

Οι προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής

Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός σηµείωσε ότι
η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την
ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής εκπαίδευσης.

Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία και στη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις
λιµένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Γιάννης Τσακίρης: Η Ελλάδα καθίσταται ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισµός

Δυνατή και ώριµη διεµήνυσε πως βγαίνει η Ελλάδα από την οικονοµική κρίση, ο υφυπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους αµερικανούς επενδυτές, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του
στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

«Το µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόµαστε στην
αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το επενδυτικό
τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς», τόνισε ο κ. Τσακίρης.

Υπό αυτό το πρίσµα, ο Έλληνας υπουργός σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά
ανάπτυξης, έχοντας αφήσει πίσω της τα capital controls. Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο δείκτης
οικονοµικού κλίµατος είναι υψηλότερος από εκείνον του 2008 και ότι Ελλάδα δανείζεται µε τα χαµηλότερα
από ποτέ επιτόκια. Όπως εξήγησε, στόχος είναι να µετασχηµατιστεί το αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας µε
στόχο να γίνει πιο δυναµικό, παραγωγικό και εξωστρεφές.

Φέρνοντας ως παράδειγµα τον νέο αναπτυξιακό νόµο που υπερψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, ο κ.
Τσακίρης τόνισε ότι ο συγκεκριµένος νόµος αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να
µετατρέψει την Ελλάδα στην πιο φιλική προς τις επενδύσεις, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ο νέος, πρόσφατα ψηφισµένος αναπτυξιακός νόµος από την ελληνική Βουλή, µε τίτλο «Επενδύω στην
Ελλάδα», ανατρέπει τα υπάρχοντα δεδοµένα στον χώρο των επενδύσεων και της οικονοµίας γενικότερα,
και επιδιώκει µεταξύ άλλων, την εξάλειψη των εµποδίων σε επενδύσεις που θεωρούνται
στρατηγικής σηµασίας. Ο νόµος απλοποιεί σηµαντικά τις διαδικασίες σε θέµατα αδειοδοτικά,
περιβαλλοντικά και πολεοδοµικά, ενώ διευκολύνει την επιτυχή µετάβαση της χώρας στην ψηφιακή
εποχή, τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και την ώθηση στη δηµιουργία επιχειρηµατικών και
βιοµηχανικών πάρκων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το σηµείο, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέδειξε τον κοµβικό ρόλο που αναµένεται
να διαδραµατίσει η ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα  στη προσπάθεια ανάκαµψης της ελληνικής
οικονοµίας. Όπως εξήγησε ο κ. Τσακίρης, αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης
της τράπεζας, µε απώτερο στόχο να µετατραπεί σε ένα επιπλέον «επενδυτικό και αναπτυξιακό όπλο» στη
φαρέτρα της κυβέρνησης.

Σχετικά µε τον ενεργειακό τοµέα , ο υφυπουργός περιέγραψε το νέο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και
το κλίµα, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από το υπουργικό συµβούλιο. Όπως µάλιστα εξήγησε, το
συγκεκριµένο σχέδιο προβλέπει επενδύσεις ύψους 44 δισ. ευρώ µέχρι το 2030, σε ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, δίκτυα µεταφοράς και διανοµής φυσικού αερίου και σε υποδοµές για ηλεκτρικά οχήµατα.
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Α.Γεωργιάδης σε Αµερικανούς Επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε
στην Ελλάδα

ΑΠΕ

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την
αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

· Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

· Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

· Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
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παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

· Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

· Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

· Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον

· Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

· Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο «Ηρακλής» ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.
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Γεωργιάδης στις ΗΠΑ: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα
#Άδωνις Γεωργιάδης

Newsroom 10/12/2019 09:27 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την
αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός. 

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών
Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8
δισεκατοµµυρίων ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.
Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια
του καζίνο.
Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο,
µειώνει τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων
ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ' ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι' αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας
Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά
Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα
της τελευταίας δεκαετίας
Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να
υποστηριχθεί η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να
δηµιουργηθεί ένα φιλικό προς το επιχειρείν περιβάλλον
Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα
Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα
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Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη
O υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων. 

«Ο "Ηρακλής" ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.
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ΔΕΗ: Η απολιγνιτοποίηση και οι τρεις βασικοί άξονες του επιχειρηµατικού
σχεδίου

Εως το τέλος του χρόνου αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα των νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ.

Το εν λόγω σχέδιο περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης,
κατά τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link,
µε τίτλο «21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum».

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Οι άλλοι τρεις άξονες του επιχειρηµατικού σχεδίου
Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι «Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
την ψηφιοποίηση των δικτύων και
την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη».

Τι περιλαµβάνει το σχέδιο της ΔΕΗ για τις ανανεώσιµες
πηγές
Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές -
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.
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NY forum confirms strong interest

Foreign investment funds’ interest in Greece once again proved particularly strong at the 21st Annual Capital Link
Invest in Greece Forum in New York on Monday, which attracted over 1,000 participants.

International investors had the opportunity to be informed about recent developments and reforms in the Greek
economy, as well as the national plan for growth that aims to provide incentives and foresees the structural
improvement of the business environment.

Speaking at the event, Finance Minister Christos Staikouras referred to the dynamic restart of the Greek economy,
stressing that the government is following a cohesive plan aimed at gradually restoring economic normality in the
country. He said the markets are optimistic about the Greek economy’s potential, adding that this has been reflected
in the fourth enhanced surveillance report, in successful market forays, credit rating upgrades and the considerable
improvement in the economic sentiment and consumer confidence indexes.

His deputy, Giorgos Zavvos, explained the state-subsidized asset protection program, titled Hercules, stressing that
“this is the ideal moment to invest in Greece, which is evolving into the prodigy of the eurozone, while Hercules offers
an attractive high-yield bond.”
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Γεωργιάδης σε Αµερικανούς: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα
Η χώρα  που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να  µεταµορφωθεί
σε µια  από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα  οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της
Capital Link στη Νέα  Υόρκη και έκανε λόγο για  την αρχή µιας νέας εποχής για  την Ελλάδα .

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

   Τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

· Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

· Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

· Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

   Συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

· Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

· Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

· Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον

· Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

· Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα
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   Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο “Ηρακλής” ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.
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Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα
Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, επεσήµανε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για
την αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στη
χώρα µας» σηµείωσε ο υπουργός. 

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογίας της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

· Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνας.

· Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

· Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα για αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

· Είναι µέλος της Ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά.

· Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας.

· Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον.

· Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα.

· Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα.

Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα  Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, κατά τις οποίες θα έχει την
ευκαιρία να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας.
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Με πληροφορίες από ΑΠΕ
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Νέα Υόρκη: Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ στο συνέδριο Capital Link

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum».

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι «η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη».

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική.

Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ και αποσκοπεί στη
βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την υποστήριξη της
απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα περιλαµβάνει εξάλλου την
παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές – συντήρηση οικιακών συσκευών και
εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα δεσµευτούν µε συµβόλαιο
ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Γεωργιάδης: Πρόσκληση σε Αµερικανούς επενδυτές… “τώρα είναι η ώρα”

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε
µια από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της
Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Τα  πεπραγµένα  των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

· Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

· Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

· Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.
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«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά  πλεονεκτήµατα  της ελληνικής οικονοµίας

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

· Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

· Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

· Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον

· Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

· Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα  Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας.

Όπως µάλιστα είπε, το σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους
εκπροσώπους των τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην
εκκαθάριση των κόκκινων δανείων. «Ο “Ηρακλής” ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη.
Άρα στο κλείσιµο αυτής της εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή
του έτους», σηµείωσε ο κ. Γεωργιάδης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ αποκαλύφθηκε στους επενδυτές στη
Νέα Υόρκη

Ποιοι είναι οι τρεις βασικοί άξονες σύµφωνα µε τον πρόεδρο
Γιώργο Στάσση
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης περιέγραψε το νέο επιχειρηµατικό
σχέδιο της Επιχείρησης στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη.

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής, που
θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας. Αυτό δεδοµένου ότι η
παραγωγή ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του
άνθρακα που έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

«Η ΔΕΗ έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την
απολιγνιτοποίηση έχει άλλους τρεις βασικούς άξονες» ήταν το µήνυµα του κ. Στάσση.

Οι τρεις άξονες είναι σύµφωνα µε τον πρόεδρο της ΔΕΗ:

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική.

Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ και αποσκοπεί στη
βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την υποστήριξη της
απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα περιλαµβάνει εξάλλου την
παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές - συντήρηση οικιακών συσκευών και
εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα δεσµευτούν µε συµβόλαιο
ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.
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Ά. Γεωργιάδης σε Αµερικανούς επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε
στην Ελλάδα

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, επεσήµανε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για
την αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα. Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή
για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν
να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας
επενδυτικής πολιτικής της χώρας. "Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής:
τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα
µας, ακόµη και εν µέσω της χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους
καρπούς τους. Και αυτοί που δεν έχουν επενδύσει, τώρα είναι...

Zougla.gr   ·    πριν από  0 λεπτό  ·    
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Άδωνις Γεωργιάδης σε Αµερικανούς: «Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην
Ελλάδα και να επωφεληθείτε από τη χώρα µας»

Η χώρα  που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να  µεταµορφωθεί
σε µια  από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα  οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της
Capital Link στη Νέα  Υόρκη και έκανε λόγο για  την αρχή µιας νέας εποχής για  την Ελλάδα .

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να
επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν
µέσω της χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και
αυτοί που δεν έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που
παρουσιάζονται στην χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

-Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

– Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

– Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς
τους πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το
αποτέλεσµα αυτού του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

-Είναι µέλος της Ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

– Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

-Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον

– Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

– Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
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σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο «Ηρακλής» ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.
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Γ. Πλακιωτάκης: Αξιόπιστος στρατηγικός προµηθευτής ποιοτικών υπηρεσιών
η ελληνική ναυτιλία

Τις προοπτικές και τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η ναυτιλιακή, παραναυτιλιακή και λιµενική
βιοµηχανία της Ελλάδος, υπό το πρίσµα της συνεχούς βελτίωσης των οικονοµικών δεικτών της εθνικής
οικονοµίας που έχει επιτύχει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσίασε ο υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, µιλώντας ως κεντρικός οµιλητής στο 21ο ετήσιο φόρουµ
της Capital Link «Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Ο υπουργός αναφέρθηκε διεξοδικά στη δυναµική της ναυτιλίας των Ελλήνων, της ισχυρότερης ναυτιλίας
του πλανήτη, στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει, αλλά και στην πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο
εµπόριο και την παγκόσµια οικονοµία. Επίσης, έδωσε αναλυτικά στοιχεία για το προφίλ της (cluster,
εταιρίες, πλοία, απασχόληση), καθώς και για τη συνεισφορά της στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της
Ελλάδος.

Πάνω από 1.430 ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην υπερπόντια ναυτιλία και επιπλέον
άλλες 3.674 ναυτιλιακές εταιρείες που απασχολούνται κυρίως στις ενδοµεταφορές και στις θαλάσσιες
µεταφορές µικρών αποστάσεων, δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, προβάλλοντας τον Πειραιά ως
ναυτιλιακό κέντρο παγκόσµιας εµβέλειας και βάση εµπειρογνωµοσύνης στη διαχείριση των πλοίων.

Οι εταιρείες αυτές προσφέρουν άµεση απασχόληση σε περισσότερους από 16.000 εργαζόµενους και
αποτελούν την κινητήρια δύναµη για ολόκληρο το ναυτιλιακό σύµπλεγµα, απασχολώντας είτε άµεσα. είτε
έµµεσα σχεδόν 200.000 άτοµα».

Σύµφωνα µε τον κ. Πλακιωτάκη, η ελληνική ναυτιλία παραµένει ένας αξιόπιστος στρατηγικός προµηθευτής
ποιοτικών υπηρεσιών θαλάσσιων µεταφορών για τους εµπορικούς της εταίρους, κρατικούς και ιδιωτικούς,
µε το 22,5% της δραστηριότητας του ελληνόκτητου στόλου να απασχολείται στις ΗΠΑ. Επιπρόσθετα, το
µεγαλύτερο ποσοστό της δραστηριότητας του στόλου υπό ελληνική ιδιοκτησία, ήτοι 31,8%, λαµβάνει χώρα
στην Ασία, εξυπηρετώντας τις ταχέως αναπτυσσόµενες ασιατικές οικονοµίες.

«Παρά το οικονοµικό τοπίο που προσφέρει λίγα επενδυτικά κίνητρα, οι εισπράξεις από το ισοζύγιο
πληρωµών υπηρεσιών από τις θαλάσσιες µεταφορές, ανήλθαν σε 16,6 δισ. ευρώ το 2018,
αντιπροσωπεύοντας το 9% του εθνικού ΑΕΠ. Είναι προφανές ότι η ελληνική ναυτιλία στηρίζει ουσιαστικά
την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας, προσφέροντας παράλληλα προστιθέµενη αξία σε όλους τους
συναφείς τοµείς, στην απασχόληση επί του σκάφους και επί ξηράς, ως την καρδιά του ελληνικού
ναυτιλιακού συµπλέγµατος» υπογράµµισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στην οµιλία του, ο ίδιος κατέγραψε και τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ελληνικής
ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων και όχι
περιφερειακών λύσεων στα µείζονα ζητήµατα που την απασχολούν, όπως η κλιµατική αλλαγή, η
κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα, η προστασία του θαλασσίου
περιβάλλοντος κ.ά.
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Γεωργιάδης σε Αµερικανούς επιχειρηµατίες: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε
στην Ελλάδα

“Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες” τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την
αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα  είναι η ώρα  να
επενδύσουν στην Ελλάδα . Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν
µέσω της χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί
που δεν έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που
παρουσιάζονται στην χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά  ακινήτων, στον τουρισµό, στην
ενέργεια , στα  συστήµατα  τεχνολογία  της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία  και στη
βιοτεχνολογία .Τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

· Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

· Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

· Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.“Συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας”

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

· Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

· Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

· Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον

· Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

· Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδαΜπαράζ επαφών µε Αµερικανούς
επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
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µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο “Ηρακλής” ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.
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Γεωργιάδης σε Αµερικανούς επενδυτές: Είναι η ώρα για επενδύσεις στην
Ελλάδα
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Γεωργιάδης σε Αµερικανούς επενδυτές: Είναι
η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
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Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την
αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός. 

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Τα  πεπραγµένα  των πρώτων πέντε µηνών
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Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

   · Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

   · Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

   · Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο,
µειώνει τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ' ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι' αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά  πλεονεκτήµατα  της ελληνικής οικονοµίας

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

   · Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

   · Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

   · Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον

   · Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

   · Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα  Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων. 

«Ο "Ηρακλής" ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.

Α. Γεωργιάδης
επενδυτές
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Άδ. Γεωργιάδης σε Αµερικανούς επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε
στην Ελλάδα

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την
αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός. 

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Τα  πεπραγµένα  των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

· Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

· Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

· Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ' ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι' αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά  πλεονεκτήµατα  της ελληνικής οικονοµίας

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

· Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

· Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

· Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον

· Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα
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· Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα  Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων. 

«Ο "Ηρακλής" ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.
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Τα ελληνοτουρικά στις επενδυτικές επιτροπές των χρηµατιστηριακών
«Δεν υπάρχει κανένα µήνυµα από την επενδυτική κοινότητα ότι θα κάνουν πίσω στις προγραµµατισµένες
επενδύσεις τους στη χώρα, εξαιτίας της προκλητικής στάσης των Τούρκων», επισηµαίνει στο
businessenergy.gr κορυφαίος υπουργός του οικονοµικού επιτελείου της κυβέρνησης. Και φέρνει για
παράδειγµα, τα εγκαίνια της επένδυσης της ΟΝΕΧ που αγόρασε το Νεώριο, ενώ η ίδια εταιρεία
ενδιαφέρεται σφόδρα και για τα ναυπηγεία Ελευσίνας. Επιπρόσθετα, µόνο χθες, ο υπουργός Οικονοµικών
κ. Χρ. Σταϊκούρας είχε πληθώρα συναντήσεων µε εκπροσώπους επενδυτικών τραπεζών στη Νέα Υόρκη στο
περιθώριο του συνεδρίου της Capital Link για την ελληνική οικονοµία και το Χρηµατιστήριο.

Ο κ. Σταϊκούρας είχε την ευκαιρία να βολιδοσκοπήσει τρις προθέσεις των ξένων funds και των
επενδυτικών τραπεζών που κατ’ εξοχήν ασχολούνται µε τη χώρα µας το τελευταίο διάστηµα, όπως η 
PIMCO, η Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest, Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α. 

Για του λόγου το αληθές, ενώ φαίνεται ότι η Τουρκία δηµιουργεί κλίµα και στήνει σκηνικό έντασης
ανατολικά της Κρήτης, οι µακροπρόθεσµοι επενδυτές έχουν άλλη άποψη, αφού το ελληνικό 10ετές οµόλογο
υποχώρησε 13 µονάδες σε µία µέρα, στο 1,34%.

Η κατάσταση, ωστόσο, είναι γεγονός ότι παραµένει διαφορετική για το Χρηµατιστήριο από τις αρχές
Δεκεµβρίου. «Συνήθως οι ξένοι που παραδοσιακά κλείνουν τις θέσεις τους στις µετοχές τον Νοέµβριο,
συνηθίζουν τον Δεκέµβριο να δίνουν ένα στίγµα των προθέσεών τους για την επόµενη χρονιά», σχολιάζει
ο κ. Ν. Χρυσοχοϊδης, επικεφαλής της οµώνυµης χρηµατιστηριακής εταιρείας. Ο χρηµατιστής διερωτάται
δε, «αν το γεωπολιτικό επηρεάζει το κλίµα», χωρίς να δίνει σοβαρές πιθανότητες. «Παρακολουθούµε
πιέσεις, ρευστοποιήσεις;, χωρίς να «στήνονται» καν αγοραστές, όπως συνέβαινε παλαιότερα τον
Δεκέµβριο. Οι ξένοι φαίνεται ότι δεν επιθυµούν προς το παρόν να τοποθετηθούν στο Χρηµατιστήριο».

Σε άλλες χρηµατιστηριακές εταιρείες πάντως, στις επενδυτικές επιτροπές τους έχει τεθεί το
γεωστρατηγικό ζήτηµα που προέκυψε από το µνηµόνιο συνεργασίας της Τουρκίας µε την Λιβύη, έστω σε
επίπεδο καταγραφής της επικαιρότητας. «Δεν θα απέκλεια κάποιες από τις προγραµµατισµένες κινήσεις
κάποιων ξένων να µετατεθούν για αργότερα», σχολιάζει ο διευθυντής επενδύσεων της Κύκλος
Χρηµατιστηριακή κ. Δ. Τζάνας. «Όµως», σύµφωνα µε τον χρηµατιστή, «δεν είναι αυτό το κυρίαρχο ζήτηµα
που ρίχνει την ααγορά από την αρχή του Δεκεµβρίου. Θα πρέπει να αναζητήσουµε την αιτία στο ότι δεν
υπάρχει ενδιαφέρον και ως προς το ότι ακόµα και σε αυτή την αδύναµη συναλλακτικά αγορά, το 60 – 70%
του τζίρου πραγµατοποιείται από τους ξένους».

Ο υπεύθυνος ανάλυσης της Whitetip Ιnvestments κ. Ν. Πετράκης, δεν δέχεται ότι το γεωστρατηγικό
επηρεάζει την αγορά και πως οφείλεται καθαρά στην συµπεριφορά των ξένων. Οι 855 µονάδες, σύµφωνα
µε τον αναλυτή αποτελούν τη βραχυπρόθεσµη στήριξη και η αµέσως επόµενη εντοπίζεται στις 822
µονάδες.     
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Θεοχάρης προς επενδυτές στις ΗΠΑ: Ευκαιρίες σε 277 δηµόσια τουριστικά
ακίνητα

Το χαρτοφυλάκιο περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική, 7 Μαρίνες, 31 εµβληµατικά ξενοδοχεία
«Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, το οποίο
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη απευθυνόµενος σε εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο Υπουργός
Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης.

Ο υπουργός Τουρισµού  αναφέρθηκε στα 14 έργα   που βρίσκονται σε εξέλιξη  στο πλαίσιο της
πράσινης ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα  και τα οποία στοχεύουν σε
κύριους προορισµούς. Επιπλέον, 12 τουριστικά  έργα  έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία  Fast-
Track ενώ η Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο
περιλαµβάνει 277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και
πολιτιστική τους αξία όσο και από την φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα  οικόπεδα
στην Αττική για  εµπορική χρήση, 7 Μαρίνες, 31 εµβληµατικά  ξενοδοχεία  «Ξενία», 20
εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων και  τις ιαµατικές πηγές Καϊάφα .

Ο κ. Θεοχάρης απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link Forum,
να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς για τον ελληνικό τουρισµό, ο υπουργός Τουρισµού
σηµείωσε:

«Για το 2020 σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της
ποιοτικής υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο
άνοιγµα νέων αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των
εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό
τουρισµό και τουρισµό ευεξίας».

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει
περαιτέρω».
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Γεωργιάδης σε Αµερικανούς επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην
Ελλάδα

ADMAN

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την
αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

   Τα  πεπραγµένα  των πρώτων πέντε µηνών
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   Τα  πεπραγµένα  των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

· Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

· Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

· Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

   Συγκριτικά  πλεονεκτήµατα  της ελληνικής οικονοµίας

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

· Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

· Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

· Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον

· Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

· Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

   Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα  Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο “Ηρακλής” ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.
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Γεωργιάδης σε Αµερικανούς επιχειρηµατίες: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε
στην Ελλάδα

«Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για
την αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα  είναι η ώρα  να
επενδύσουν στην Ελλάδα . Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν
µέσω της χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί
που δεν έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που
παρουσιάζονται στην χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά  ακινήτων, στον τουρισµό, στην
ενέργεια , στα  συστήµατα  τεχνολογία  της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία  και στη
βιοτεχνολογία .Τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

· Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

· Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

· Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
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τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.“Συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας”

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

· Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

· Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

· Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον

· Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

· Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδαΜπαράζ επαφών µε Αµερικανούς
επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο “Ηρακλής” ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.
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Γ. Τσακίρης: Θέλουµε να κάνουµε την Ελλάδα την πιο φιλο-επενδυτική χώρα
της ΕΕ

Μια πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν το µήνυµα που
εξέπεµψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους αµερικανούς επενδυτές,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

«Το µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόµαστε στην
αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το επενδυτικό
τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς», τόνισε ο κ. Τσακίρης.

Υπό αυτό το πρίσµα, ο Έλληνας υπουργός σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά
ανάπτυξης, έχοντας αφήσει πίσω της τα capital controls. Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο δείκτης
οικονοµικού κλίµατος είναι υψηλότερος από εκείνον του 2008 και ότι Ελλάδα δανείζεται µε τα χαµηλότερα
από ποτέ επιτόκια. Όπως εξήγησε, στόχος είναι να µετασχηµατιστεί το αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας µε
στόχο να γίνει πιο δυναµικό, παραγωγικό και εξωστρεφές.

Φέρνοντας ως παράδειγµα τον νέο αναπτυξιακό νόµο που υπερψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, ο κ.
Τσακίρης τόνισε ότι ο συγκεκριµένος νόµος αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να
µετατρέψει την Ελλάδα στην πιο φιλική προς τις επενδύσεις, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ο νέος, πρόσφατα ψηφισµένος αναπτυξιακός νόµος από την ελληνική Βουλή, µε τίτλο «Επενδύω στην
Ελλάδα», ανατρέπει τα υπάρχοντα δεδοµένα στον χώρο των επενδύσεων και της οικονοµίας γενικότερα,
και επιδιώκει µεταξύ άλλων, την εξάλειψη των εµποδίων σε επενδύσεις που θεωρούνται στρατηγικής
σηµασίας. Ο νόµος απλοποιεί σηµαντικά τις διαδικασίες σε θέµατα αδειοδοτικά, περιβαλλοντικά και
πολεοδοµικά, ενώ διευκολύνει την επιτυχή µετάβαση της χώρας στην ψηφιακή εποχή, τη στήριξη νεοφυών
επιχειρήσεων και την ώθηση στη δηµιουργία επιχειρηµατικών και βιοµηχανικών πάρκων», ανέφερε
χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το σηµείο, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέδειξε τον κοµβικό ρόλο που αναµένεται
να διαδραµατίσει η ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στη προσπάθεια ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας.
Όπως εξήγησε ο κ. Τσακίρης, αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης της
τράπεζας, µε απώτερο στόχο να µετατραπεί σε ένα επιπλέον «επενδυτικό και αναπτυξιακό όπλο» στη
φαρέτρα της κυβέρνησης.

Σχετικά µε τον ενεργειακό τοµέα, ο υφυπουργός περιέγραψε το νέο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το
κλίµα, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από το υπουργικό συµβούλιο. Όπως µάλιστα εξήγησε, το
συγκεκριµένο σχέδιο προβλέπει επενδύσεις ύψους 44 δισ. ευρώ µέχρι το 2030, σε ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, δίκτυα µεταφοράς και διανοµής φυσικού αερίου και σε υποδοµές για ηλεκτρικά οχήµατα.
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Γεωργιάδης σε Αµερικανούς επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην
Ελλάδα

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την
αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

   Τα  πεπραγµένα  των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

· Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

· Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

· Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

   Συγκριτικά  πλεονεκτήµατα  της ελληνικής οικονοµίας

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

· Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

· Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

· Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον

· Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

· Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα
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   Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα  Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο “Ηρακλής” ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.
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Άδ. Γεωργιάδης σε Αµερικανούς επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε
στην Ελλάδα

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την
αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Τα  πεπραγµένα  των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

· Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

· Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

· Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ' ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι' αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά  πλεονεκτήµατα  της ελληνικής οικονοµίας

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

· Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

· Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

· Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον

· Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

· Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα
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Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα  Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο "Ηρακλής" ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ά. Γεωργιάδης σε Αµερικανούς επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε
στην Ελλάδα

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, επεσήµανε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για
την αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στη
χώρα µας» σηµείωσε ο υπουργός. 

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογίας της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

· Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνας.

· Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

· Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ' ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα για αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

· Είναι µέλος της Ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά.

· Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας.

· Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον.

· Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα.

· Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα.

Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα  Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, κατά τις οποίες θα έχει την
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ευκαιρία να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ
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Αποκαλυπτήρια του νέου επιχειρηµατικού σχεδίου της ΔΕΗ
Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link µε κεντρικό θέµα
«Επενδύστε στην Ελλάδα».

Ο  κ. Στάσσης αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι «η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη".

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές -
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.

naftemporiki.gr

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα  τη δουλειά  που σας ταιριάζει!
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Γεωργιάδης σε Αµερικανούς επιχειρηµατίες: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε
στην Ελλάδα

"Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική
κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις πιο φιλικές
προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες" τόνισε ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης
στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη και έκανε λόγο για την αρχή µιας νέας εποχής για την
Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα  είναι η ώρα  να
επενδύσουν στην Ελλάδα . Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν
µέσω της χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί
που δεν έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που
παρουσιάζονται στην χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά  ακινήτων, στον τουρισµό, στην
ενέργεια , στα  συστήµατα  τεχνολογία  της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία  και στη
βιοτεχνολογία .

Τα  πεπραγµένα  των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

· Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

· Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

· Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

“Συγκριτικά  πλεονεκτήµατα  της ελληνικής οικονοµίας”

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

· Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

· Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας
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· Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον

· Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

· Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα  Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο “Ηρακλής” ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.
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Χ.Θεοχάρης: Πρόσκληση για επενδύσεις στον ελληνικό τουρισµό- Οµιλία στο
Capital Link Forum

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης.

Ο Υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link
Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που
υπάρχουν στην Ελλάδα.

«Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως «το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι µόνο
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η
οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε
επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον». «Και αυτό για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο», συµπλήρωσε ο Υπουργός Τουρισµού.

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω».

Ο υπουργός Τουρισµού  αναφέρθηκε στα 14 έργα  που βρίσκονται σε εξέλιξη  στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα  και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. 12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track ενώ η  Εταιρεία
Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά
ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο
και από την φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση,
7 Μαρίνες, 31 εµβληµατικά ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων
και  τις ιαµατικές πηγές Καϊάφα.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο Υπουργός Τουρισµού σηµείωσε: «Για το 2020
σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της ποιοτικής
υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα νέων
αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών
µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό τουρισµό και
τουρισµό ευεξίας».
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Γεωργιάδης σε Αµερικανούς επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην
Ελλάδα

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την
αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

   Τα  πεπραγµένα  των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

· Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

· Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

· Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

   Συγκριτικά  πλεονεκτήµατα  της ελληνικής οικονοµίας

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

· Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

· Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

· Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον

· Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

· Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα
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   Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα  Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο «Ηρακλής» ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.
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Γιάννης Πλακιωτάκης: Πυλώνας η ναυτιλία για τη στήριξη νέων επενδύσεων

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς επενδυτές στη
Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, ο
κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία,
τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία.  

«Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά
Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε
διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
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θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Η ελληνική Ναυτιλία  ως πυλώνας ανάπτυξης και επενδύσεων 
Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας
µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα
µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και
την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε
υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων
επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».

Οι προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής 

Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός σηµείωσε ότι
η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την
ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής
εκπαίδευσης. 
Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία και στη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις
λιµένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
 

©Πηγή: amna.gr

Δείτε όλη την ροή ειδήσεων
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Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ
Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του
χρόνου, περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις
επαφές που είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε
τίτλο «21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum».

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά  έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η
παραγωγή ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του
άνθρακα που έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι «Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές –
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.

Διαβάστε επίσης στη «Νέα  Σελίδα»:

«Τζόκερ» στην οικονοµία  από Eurogroup, ΕΛΣΤΑΤ & έσοδα
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Επισκευές και συντήρηση οικιακών συσκευών περιλαµβάνει το νέο εµπορικό
πλάνο της ΔΕΗ

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο “21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum”.

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι “Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη”.

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η νέα εµπορική πολιτική θα περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές
(π.χ. για επισκευές – συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους
καταναλωτές που θα δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην
επιχείρηση.

ΑΠΕ – ΜΠΕ/Κ.Βουτσαδάκης

Αθήνα , Ελλάδα

Έχουµε τη συνείδηση µας ήσυχη για όσα κάνουµε για τη ΔΕΗ δήλωσε ο Χατζηδάκης
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Άδ. Γεωργιάδης σε Αµερικανούς επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε
στην Ελλάδα

   Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την
αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

   Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

   «Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να
επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν
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µέσω της χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί
που δεν έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που
παρουσιάζονται στην χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός. 

   Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

   Τα  πεπραγµένα  των πρώτων πέντε µηνών

   Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

   · Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

   · Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

   · Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο,
µειώνει τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

   Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

   «Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

   Συγκριτικά  πλεονεκτήµατα  της ελληνικής οικονοµίας

   Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

   · Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

   · Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

   · Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον

   · Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

   · Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

   Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα  Υόρκη

   Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων. 

   «Ο “Ηρακλής” ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.
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Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα
Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την
αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός. 

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

· Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

· Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

· Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

· Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

· Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

· Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον

· Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

· Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

   Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας.
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Επενδυτική ώθηση για την Ελλάδα στο συνέδριο «Capital Link» στη Νέα Υόρκη
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Γιώργος Στάσσης στη Νέα Υόρκη: Αυτό είναι το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της
ΔΕΗ

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης,
Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού
συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum».
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Κάλεσµα Γεωργιάδη σε Αµερικανούς επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να
επενδύσετε στην Ελλάδα

Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την
αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

Τα  πεπραγµένα  των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

· Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

· Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

· Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ' ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι' αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκριτικά  πλεονεκτήµατα  της ελληνικής οικονοµίας

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

· Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

· Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

· Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον

· Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

· Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα
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Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα  Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο "Ηρακλής" ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.
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Τριλογία Στάσση στη Ν.Υόρκη: Ανανεώσιµες, Ψηφιοποίηση Δικτύων, Τailor made
Εµπορική πολιτική

Τους βασικούς άξονες του business plan της εταιρείας παρουσίασε χθες ο Γ.Στάσσης στην Capital Link
Το στίγμα των νέων στρατηγικών στόχων της ΔΕΗ για το μέλλον σε συνδυασμό με το
πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης έδωσε από τη Νέα Υόρκη και  το βήμα της εκδήλωσης
Invest in Greece Capital Link  o πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης
Γιώργος Στάσσης. 
Όπως είπε «η ΔΕΗ έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο, το οποίο θα ανακοινώσει σύντομα και εκτός από την
απολιγντιτοποίηση έχει τρεις ακόμα βασικούς άξονες: 
-την μετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ,
-την ψηφιοποίηση των δικτύων και 
-την διαμόρφωση εμπορικής πολιτικής με βάση τον πελάτη».
Μέσω του συνεδρίου ο κ. Στάσσης θέλησε να απευθυνθεί στους Αμερικανούς επενδυτές προσκαλώντας
τους να επενδύσουν στη μετοχή της ΔΕΗ, αλλά και ενημερώνοντας τους για τις προοπτικές που
διανοίγονται μέσω του προγράμματος ιδιωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ. 
Τα ερωτήματα που δέχτηκε ήταν πολλά και κυρίως έχουν να κάνουν με την ταχεία στροφή της ΔΕΗ σε μια
πράσινη εταιρία, όταν μάλιστα οι πληροφορίες μιλούν για ένα στόχο 1GW στην πενταετία.
Γιατί αυτό θα απαιτηθούν κεφάλαια και κάτα συνέπεια έρχεται στο προσκήνιο η ομολογιακή έκδοση, που
σε πρώτη φάση θα μειώσει το χρηματοοικονομικό κόστος της Επιχείρησης, μετά την κοινοποίηση του
business plan την προσεχή εβδομάδα.
Η ΔΕΗ υπολογίζει ότι θα έχει σημαντική ενίσχυση από την πώληση του 49% του αναμορφωμένου ΔΕΔΔΗΕ,
ενώ με μια σειρά κινήσεων που θα περιορίσουν τις ζημίες από τους λιγνίτες και τα ΝΟΜΕ, παράλληλα με
τιτλοποίηση, ΥΚΩ και όφελος από την έμμεση αύξηση τιμολογίων, εκτιμάται ότι θα έχει EBITDA 800 εκατ
ευρώ το 2020 και άνω του 1 δισ το 2021.
Άρα το ζητούμενο είναι η ταχύτητα και αποτελεσματικότητα του μετασχηματισμού.
Ο κ.Στάσσης για πρώτη φορά δημιούργησε μια σιγουριά στους επενδυτές, οι οποίοι βλέπουν
ότι υπάρχει μια στρατηγική με επίκεντρο τον εκσυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητα της ΔΕΗ, σε
σχέση με ελλειμματικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν, όπως αυτή της περιόδου 2014 αλλά και αυτή της
περιόδου 2018.
Μέτα από όλα αυτά αναμένεται τεράστιο ενδιαφέρον για το business plan που θα δημοσιοποιηθεί την
προσεχή Δευτέρα 16/12. 
Στο Δ.Σ. της Παρασκευής και οι στρατηγικές προτεραιότητες του νέου business plan 

Σύμφωνα με πληροφορίες την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ θα κληθεί να
εγκρίνει τον προϋπολογισμό της εταιρίας για το 2020, καθώς και τις στρατηγικές προτεραιότητες του
νέου business plan που εκπονεί η εταιρία συμβούλων McKinsey. 
Τη Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου ο κ. Στάσσης  σχεδιάζει να παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία του
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Τη Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου ο κ. Στάσσης  σχεδιάζει να παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία του
επιχειρηματικού πλάνου σε συνέντευξη Τύπου.
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Τους βασικούς άξονες του business plan της εταιρείας παρουσίασε χθες ο Γ.Στάσσης στην Capital Link
Το στίγμα των νέων στρατηγικών στόχων της ΔΕΗ για το μέλλον σε συνδυασμό με το
πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης έδωσε από τη Νέα Υόρκη και  το βήμα της εκδήλωσης
Invest in Greece Capital Link  o πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης
Γιώργος Στάσσης. 
Όπως είπε «η ΔΕΗ έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο, το οποίο θα ανακοινώσει σύντομα και εκτός από την
απολιγντιτοποίηση έχει τρεις ακόμα βασικούς άξονες: 
-την μετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ,
-την ψηφιοποίηση των δικτύων και 
-την διαμόρφωση εμπορικής πολιτικής με βάση τον πελάτη».
Μέσω του συνεδρίου ο κ. Στάσσης θέλησε να απευθυνθεί στους Αμερικανούς επενδυτές προσκαλώντας
τους να επενδύσουν στη μετοχή της ΔΕΗ, αλλά και ενημερώνοντας τους για τις προοπτικές που
διανοίγονται μέσω του προγράμματος ιδιωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ. 
Τα ερωτήματα που δέχτηκε ήταν πολλά και κυρίως έχουν να κάνουν με την ταχεία στροφή της ΔΕΗ σε μια
πράσινη εταιρία, όταν μάλιστα οι πληροφορίες μιλούν για ένα στόχο 1GW στην πενταετία.
Γιατί αυτό θα απαιτηθούν κεφάλαια και κάτα συνέπεια έρχεται στο προσκήνιο η ομολογιακή έκδοση, που
σε πρώτη φάση θα μειώσει το χρηματοοικονομικό κόστος της Επιχείρησης, μετά την κοινοποίηση του
business plan την προσεχή εβδομάδα.
Η ΔΕΗ υπολογίζει ότι θα έχει σημαντική ενίσχυση από την πώληση του 49% του αναμορφωμένου ΔΕΔΔΗΕ,
ενώ με μια σειρά κινήσεων που θα περιορίσουν τις ζημίες από τους λιγνίτες και τα ΝΟΜΕ, παράλληλα με
τιτλοποίηση, ΥΚΩ και όφελος από την έμμεση αύξηση τιμολογίων, εκτιμάται ότι θα έχει EBITDA 800 εκατ
ευρώ το 2020 και άνω του 1 δισ το 2021.
Άρα το ζητούμενο είναι η ταχύτητα και αποτελεσματικότητα του μετασχηματισμού.
Ο κ.Στάσσης για πρώτη φορά δημιούργησε μια σιγουριά στους επενδυτές, οι οποίοι βλέπουν
ότι υπάρχει μια στρατηγική με επίκεντρο τον εκσυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητα της ΔΕΗ, σε
σχέση με ελλειμματικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν, όπως αυτή της περιόδου 2014 αλλά και αυτή της
περιόδου 2018.
Μέτα από όλα αυτά αναμένεται τεράστιο ενδιαφέρον για το business plan που θα δημοσιοποιηθεί την
προσεχή Δευτέρα 16/12. 
Στο Δ.Σ. της Παρασκευής και οι στρατηγικές προτεραιότητες του νέου business plan 

Σύμφωνα με πληροφορίες την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ θα κληθεί να
εγκρίνει τον προϋπολογισμό της εταιρίας για το 2020, καθώς και τις στρατηγικές προτεραιότητες του
νέου business plan που εκπονεί η εταιρία συμβούλων McKinsey. 
Τη Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου ο κ. Στάσσης  σχεδιάζει να παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία του
επιχειρηματικού πλάνου σε συνέντευξη Τύπου.
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Άδ. Γεωργιάδης σε Αµερικανούς επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε
στην Ελλάδα

   Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις
πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την
αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα.

   Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

   «Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να
επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν
µέσω της χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί
που δεν έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που
παρουσιάζονται στην χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός. 

   Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

   Τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών

   Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

   · Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

   · Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

   · Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο,
µειώνει τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

   Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

   «Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

   Συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας

   Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

   · Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

   · Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

   · Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον

   · Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

   · Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα
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   Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη

   Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων. 

   «Ο “Ηρακλής” ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.
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Αποκαλυπτήρια του νέου επιχειρηµατικού σχεδίου της ΔΕΗ
Ενώπιον του συνεδρίου Capital Link στη Ν. Υόρκη in.gr

A
A

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του
χρόνου, περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις
επαφές που είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε
τίτλο «21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum».

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που
θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η
παραγωγή ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του
άνθρακα που έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Διαβάστε επίσης: Δείτε το κουνέλι που μοιάζει με… μονόκερο

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι «Η
ΔΕΗ έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την
απολιγνιτοποίηση έχει άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη».

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες
µε τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα
είναι πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του
ΔΕΔΔΗΕ και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων
υπηρεσιών και την υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική
πολιτική θα περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για
επισκευές – συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους
καταναλωτές που θα δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην
επιχείρηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πέθανε ο θρύλος του χρηματοπιστωτικού τομέα Πολ Βόλκερ
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Πλακιωτάκης: κύριος οικονοµικός πυλώνας η ναυτιλία για στήριξη νέων
επενδύσεων

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας σε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη. Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει
η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη. Κατά τη διάρκεια της οµιλίας
που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε
στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία, τονίζοντας την πολυεπίπεδη
προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία. "Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό
όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της
θέση", τόνισε χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν
τη λειτουργία της ναυτιλίας σε διεθνές...
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Αποκαλυπτήρια της νέας ΔΕΗ στους επενδυτές

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης.

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης,
Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού
συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο "21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum".

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι "Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη".

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική.

Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ και αποσκοπεί στη
βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την υποστήριξη της
απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η νέα εµπορική πολιτική θα περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές
(π.χ. για επισκευές - συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους
καταναλωτές που θα δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην
επιχείρηση.

Πηγή
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Πλακιωτάκης: Κύριος οικονοµικός πυλώνας η ναυτιλία για στήριξη νέων
επενδύσεων

NewsRoom

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιμενική βιομηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αμερικανούς επενδυτές στη
Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας που πραγματοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, ο
κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναμική και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική ναυτιλία,
τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσμιο εμπόριο και στη παγκόσμια οικονομία. «Παρά τις
δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία κατάφερε
να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε
διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσμιων λύσεων σε μια σειρά από
κρίσιμα θέματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η ελληνική Ναυτιλία  ως πυλώνας ανάπτυξης και επενδύσεων

Η ελληνική Ναυτιλία  ως πυλώνας ανάπτυξης και επενδύσεων

Αναφερόμενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραματίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονομικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήμανε ότι «σήμερα, το οικονομικό προφίλ της Ελλάδας
μεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί μια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας που θα
μας επιτρέψει να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις που με τη σειρά τους θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και
την ευημερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή μας βιομηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε
υπήρξε για αιώνες στη ναυτική μας ιστορία, ο κύριος οικονομικός πυλώνας για τη στήριξη νέων
επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».

Οι προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής

Οι προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής

Όσον αφορά τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός σημείωσε ότι
η μεγαλύτερη έμφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον αυτοματισμό. Επιπλέον, τόνισε την
ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής εκπαίδευσης.

Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονομία και στη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις
λιμένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
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Αποκαλυπτήρια του νέου επιχειρηµατικού σχεδίου της ΔΕΗ στη Νέα Υόρκη
Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου.

O πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που είχε χθες
στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «21st Annual
Capital Link Invest in Greece Forum» το επιβεβαίωσε.

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι «η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη».

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική.

Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ και αποσκοπεί στη
βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την υποστήριξη της
απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα περιλαµβάνει εξάλλου την
παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές - συντήρηση οικιακών συσκευών και
εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα δεσµευτούν µε συµβόλαιο
ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.
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http://www.tromaktiko.org/

 Publication date: 10/12/2019 09:19

 Alexa ranking (Greece): 2414

 http://www.tromaktiko.org/%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%ce%b5%cf%...

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ ενώπιον του συνεδρίου Capital Link στη
Νέα Υόρκη

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum».

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι «Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη».

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές –
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.

Γιώργος Στάσσης ΔΕΔΔΗΕ ΔΕΗ
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Άδωνις σε Αµερικανούς επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην
Ελλάδα

Parapolitika Newsroom Η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να
µεταµορφωθεί σε µια από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη και έκανε λόγο για την αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα. Εκπέµποντας το µήνυµα πως
τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε τους
Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες
που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας. «Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους
Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν
σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα
είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να
επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.
Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία. Θέλοντας να
δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων απαρίθµησε τα
πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα αποτελέσµατα. Όπως
εξήγησε: · Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8
δισεκατοµµυρίων ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα. · Δύο
µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του καζίνο. ·
Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ. Κατά τη
διάρκεια των κατ' ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο Έλληνας
υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του, παρουσιάζοντας
συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα. «Δεν µίλησα γι' αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω
ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα
χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό
κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά. Αναφορικά µε τα
συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα: · Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια
οικονοµικά · Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική
σταθερότητα της τελευταίας δεκαετίας · Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων,
προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια,
να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και
γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό προς το επιχειρείν περιβάλλον · Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το
οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα
· Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds,
διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον
που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο
των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ
µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων δανείων. «Ο "Ηρακλής" ψηφίζεται από την Ολοµέλεια
της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για
να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ. Γεωργιάδης.
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Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ - Τι ανέφερε ο Γ. Στάσσης σε επενδυτικό
συνέδριο στη Ν. Υόρκη

 Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο "21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum".

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι "Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη".

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές -
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.
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Γεωργιάδης σε Αµερικανούς επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην
Ελλάδα

Η χώρα  που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να  µεταµορφωθεί
σε µια  από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα  οικονοµίες, τόνισε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της
Capital Link στη Νέα  Υόρκη και έκανε λόγο για  την αρχή µιας νέας εποχής για  την Ελλάδα .

Εκπέµποντας το µήνυµα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ο κ.
Γεωργιάδης κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας», σηµείωσε ο υπουργός.

Περιγράφοντας ορισµένους από τους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο κ.
Γεωργιάδης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα
συστήµατα τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία.

   Τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών

Θέλοντας να δείξει τον µεταρρυθµιστικό ζήλο της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απαρίθµησε τα πεπραγµένα των πρώτων πέντε µηνών, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Όπως εξήγησε:

· Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνα.

· Δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του
καζίνο.

· Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
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τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων που είχε µε εκπρόσωπους της επενδυτικής κοινότητας, ο
Έλληνας υπουργός είπε ότι προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του,
παρουσιάζοντας συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.

«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς τους
πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το αποτέλεσµα αυτού
του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.

   Συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας

Αναφορικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας ελκυστική στα µάτια της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι η Ελλάδα:

· Είναι µέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά

· Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

· Έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα φιλικό
προς το επιχειρείν περιβάλλον

· Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα

· Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα

   Μπαράζ επαφών µε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη
µε µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, όπου θα έχει την ευκαιρία
να συζητήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη χώρα µας. Όπως µάλιστα είπε, το
σχέδιο «Ηρακλής» θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα έχει µε τους εκπροσώπους των
τραπεζών, καθώς δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων.

«Ο “Ηρακλής” ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής την Πέµπτη. Άρα στο κλείσιµο αυτής της
εβδοµάδας θα είναι έτοιµος νόµος του κράτους για να ξεκινήσει από την αρχή του έτους», σηµείωσε ο κ.
Γεωργιάδης.
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Διπλό στοίχηµα µε το πωλητήριο της ΔΕΠΑ Υποδοµών
Follow @report247gr

«Εµβληµατική» ιδιωτικοποίηση χαρακτήρισε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεράσιµος
Θωµάς την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδοµών απευθυνόµενος σε διεθνείς επενδυτές κατά τη διάρκεια του
συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Συµπλήρωσε, µάλιστα, πως προσβλέπει σε σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον και σύµφωνα και µε
δηµοσίευµα του Euro2day.gr στις 2 Νοεµβρίου ηχηρά ευρωπαϊκά ονόµατα Διαχειριστών Δικτύων Διανοµής
φυσικού αερίου, όπως η γερµανική Ε.ΟΝ και η ιταλική Italgas, αναµένεται να κάνουν την εµφάνιση τους
στον διαγωνισµό του ΤΑΙΠΕΔ. Πληροφορίες του Euro2day.gr, λένε και για ενδιαφέρον από ελληνική
εταιρεία, όπως από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία εξετάζει το ενδεχόµενο να συµµετάσχει στο διαγωνισµό είτε
η ίδια είτε εταιρεία µέλος της, που δεν σχετίζεται µε τη δραστηριότητα της στην προµήθεια φυσικού
αερίου.

Παρών αναµένεται να δώσουν και συνταξιοδοτικά και επενδυτικά funds, τα οποία δελεάζονται… µε
ρυθµιζόµενες αποδόσεις επί των απασχολούµενων κεφαλαίων του δικτύου διανοµής (WACC) της τάξης
του 7% µε 8%.

Επιπλέον, η ΔΕΠΑ Υποδοµών έχει µπροστά της ένα πενταετές επενδυτικό πρόγραµµα 400 εκατ. ευρώ για
την επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου. Η διείσδυση του καυσίµου έχει καθυστερήσει σηµαντικά στην
Ελλάδα µε αποτέλεσµα να είναι στις τελευταίες θέσεις µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, ενώ εξ αυτού του
λόγου το πεδίο δράσης του νέου ιδιοκτήτη της ΔΕΠΑ Υποδοµών είναι µεγάλο και προσοδοφόρο.

Πέρα, όµως, από αυτό το στοίχηµα της προσέλκυσης επενδυτών, η κυβέρνηση και η διοίκηση της ΔΕΠΑ,
έχει άλλο ένα στοίχηµα να κερδίσει, το οποίο αποτελεί και βαρόµετρο για την έλευση µεγάλων εταιρειών
στον διαγωνισµό του ΤΑΙΠΕΔ. Αυτό της έγκαιρης και ταχείας σύστασης της νέας εταιρείας, η οποία
προκύπτει µετά τη µερική διάσπαση της ΔΕΠΑ. Με βάση το νόµο που ψηφίστηκε πριν από περίπου 10 µέρες
η δηµόσια επιχείρηση µετασχηµατίζεται εταιρικώς µε τη µερική διάσπαση του κλάδου των
υποδοµών και την απόσχιση των συµµετοχών της στα διεθνή έργα.

Με δεδοµένη τη γραφειοκρατία στην Ελλάδα, ο εταιρικός µετασχηµατισµός της ΔΕΠΑ αποτελεί και το
βαρόµετρο για την έλευση υποψηφίων επενδυτών. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει θέσει ως ηµεροµηνία υποβολής µη
δεσµευτικών προσφορών την 14η Φεβρουαρίου του 2020, αλλά η αίρεση που υπάρχει και στο νόµο του
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι πως για να διεξαχθεί η φάση των δεσµευτικών προσφορών
θα πρέπει να  έχει συσταθεί η ΔΕΠΑ Υποδοµών.

Στα ντεσού των όρων του διαγωνισµού της πώλησης του µεριδίου του ΤΑΙΠΕΔ (65%) και των ΕΛ.ΠΕ
(35%) είναι το γεγονός πως οι συµµετέχοντες σε αυτόν θα πρέπει να έχουν εµπειρία σε κλάδους φυσικού
αερίου ή πετρελαίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι είναι προµηθευτές ή
έµποροι. Υπάρχουν οι εξαιρέσεις της νοµοθεσίας που δεν επιτρέπουν τέτοιες δραστηριότητες στα δίκτυα
διανοµής αερίου. Αν δε, υπάρχει κοινοπραξία την τεχνική εµπειρία θα πρέπει να την έχει τουλάχιστον ένα
από τα µέλη της.

Επιπλέον, τα ίδια κεφάλαια µίας εταιρείας που θα συµµετάσχει θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ή
υψηλότερα από 350 εκατ. ευρώ κατά µέσο όρο στην τελευταία τριετία κι επιπλέον πάνω από 350 εκατ.
ευρώ το τελευταίο έτος των προαναφερόµενων χρήσεων. Αν πρόκειται για fund θα πρέπει να έχει µη
επενδεδυµένο και δεσµευµένο κεφάλαιο τουλάχιστον 350 εκατ. ευρώ.

Σε περίπτωση κοινοπραξίας, οι οικονοµικές απαιτήσεις πρέπει να ικανοποιούνται από το σύνολο της
κοινοπραξίας που σταθµίζεται µε τη συµµετοχή καθενός από τα µέλη της.

Ένας ακόµη όρος του διαγωνισµού είναι πως στις περιπτώσεις της κοινοπραξίας το κάθε µέλος θα πρέπει
να έχει συµµετοχή τουλάχιστον 10% και ο επικεφαλής 34%.

Follow @report247gr
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Νέα Υόρκη: Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ στο συνέδριο Capital Link

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum».

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι «η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη».

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική.

Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ και αποσκοπεί στη
βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την υποστήριξη της
απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα περιλαµβάνει εξάλλου την
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παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές – συντήρηση οικιακών συσκευών και
εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα δεσµευτούν µε συµβόλαιο
ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ ενώπιον του συνεδρίου Capital Link στη
Ν. Υόρκη

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο “21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum”.

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.
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Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι “Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη”.

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές –
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.

©Πηγή: amna.gr
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Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ
Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο “21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum”.

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι “Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:
-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
-την ψηφιοποίηση των δικτύων και 
-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη”.

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές –
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.
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Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ ενώπιον του συνεδρίου Capital Link στη
Ν. Υόρκη

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο “21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum”.

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι “Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη”.

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές –
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.
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Γιάννης Πλακιωτάκης: Πυλώνας η ναυτιλία για τη στήριξη νέων επενδύσεων
Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς επενδυτές στη
Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, ο
κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία,
τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία.  

«Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά
Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε
διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Η ελληνική Ναυτιλία ως πυλώνας ανάπτυξης και επενδύσεων 
Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας
µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα
µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και
την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε
υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων
επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».

Οι προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής 

Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός σηµείωσε ότι
η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την
ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής
εκπαίδευσης. 
Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία και στη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις
λιµένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
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Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο “21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum”.

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι “Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
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άλλους τρεις βασικούς άξονες:
-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
-την ψηφιοποίηση των δικτύων και 
-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη”.

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές –
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.
 

©Πηγή: amna.gr
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Νέα Υόρκη: Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ στο συνέδριο Capital Link

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum».

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι «η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη».

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική.

Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ και αποσκοπεί στη
βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την υποστήριξη της
απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα περιλαµβάνει εξάλλου την
παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές – συντήρηση οικιακών συσκευών και
εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα δεσµευτούν µε συµβόλαιο
ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Γιάννης Πλακιωτάκης: Πυλώνας η ναυτιλία για τη στήριξη νέων επενδύσεων

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς επενδυτές στη
Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, ο
κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία,
τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία.  

«Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά
Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε
διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Η ελληνική Ναυτιλία  ως πυλώνας ανάπτυξης και επενδύσεων 
Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας
µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα
µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και
την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε
υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων
επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».

Οι προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής 

Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός σηµείωσε ότι
η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την
ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής
εκπαίδευσης. 
Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία και στη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις
λιµένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
 

Το πλήρες τηλεγράφηµα του Π. Κασφίκη στη συνδροµητική ιστοσελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
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Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο "21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum".

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι "Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:
-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
-την ψηφιοποίηση των δικτύων και 
-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη".

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές -
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.
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Γιάννης Πλακιωτάκης: Η Ναυτιλία Κύριος Οικονοµικός Πυλώνας για τη
Στήριξη Νέων Επενδύσεων

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς επενδυτές στη
Νέα Υόρκη. Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της
Capital Link, ο κ. Πλακιωτάκης

αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία, τονίζοντας την
πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία. 

«Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά

Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε
διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η ελληνική Ναυτιλία  ως πυλώνας ανάπτυξης και επενδύσεων

Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας
µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα
µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και
την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε
υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων
επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».

Οι προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής

Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός σηµείωσε ότι
η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την
ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής εκπαίδευσης.

Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία και στη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις
λιµένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.

(Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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Αποκαλυπτήρια της νέας ΔΕΗ στους επενδυτές
Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης.

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης,
Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού
συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο "21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum".

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι "Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη".

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική.

Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ και αποσκοπεί στη
βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την υποστήριξη της
απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η νέα εµπορική πολιτική θα περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές
(π.χ. για επισκευές - συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους
καταναλωτές που θα δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην
επιχείρηση.

https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/business-news/280204/apokalyptiria-tis-neas-dei-stous-ependytes


http://www.amna.gr/

 Publication date: 10/12/2019 09:06

 Alexa ranking (Greece): 128

 https://www.amna.gr/home/article/414429/To-neo-epicheirimatiko-schedio-tis-DEI-...

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ ενώπιον του συνεδρίου Capital Link στη
Ν. Υόρκη

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο "21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum".

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι "Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη".

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές -
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.

Το πλήρες τηλεγράφηµα του Κ. Βουτσαδάκη στη συνδροµητική ιστοσελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.
Tweets από ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Νέα Υόρκη: Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ στο συνέδριο Capital Link

Νέα Υόρκη: Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ στο
συνέδριο Capital Link

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum».

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι «η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη».

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική.

Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ και αποσκοπεί στη
βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την υποστήριξη της
απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα περιλαµβάνει εξάλλου την
παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές - συντήρηση οικιακών συσκευών και
εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα δεσµευτούν µε συµβόλαιο
ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

https://www.kathimerini.gr/1055465/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/nea-yorkh-to-neo-epixeirhmatiko-sxedio-ths-deh-sto-synedrio-capital-link


https://www.nextdeal.gr/

 Publication date: 10/12/2019 09:04

 Alexa ranking (Greece): 795

 https://www.nextdeal.gr/epikairotita/oikonomia/110255/greece-back-ependytiko-ka...

Greece is Back: Επενδυτικό κάλεσµα της Κυβέρνησης στη Νέα Υόρκη
Με κεντρικό θέµα «Greece is Back» άνοιξε τις πόρτες του για 21η συνεχόµενη χρονιά το Ετήσιο Ελληνικό
Επενδυτικό Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», το οποίο πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 9
Δεκεµβρίου, 2019 στη Νέα Υόρκη, µε µεγάλη επιτυχία προσελκύοντας για ακόµη µία φορά περισσότερους
από 1,000 συµµετέχοντες. 

Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσµό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εµφανίζονται
στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηµατικού κόσµου, καθώς
έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηµατιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών και
πολιτικών αξιωµατούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.

Το φετινό «Capital Link» πραγµατοποιήθηκε σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική συγκυρία όπου η χώρα µας
µπαίνει σε τροχιά ταχύτατης και ουσιαστικής ανάπτυξης και οι επενδύσεις αποτελούν το βασικό πυλώνα
και µοχλό επανεκκίνησης της εθνικής οικονοµίας. Η απλοποίηση των διαδικασιών και η µείωση της
γραφειοκρατίας έχουν ενισχύσει την προσπάθεια της εξωστρέφειας και έχουν προσδώσει εγκυρότητα και
φερεγγυότητα στις σχέσεις του κράτους µε τους διεθνείς επενδυτές, των οποίων η ενεργή παρουσία στη
χώρα θα διευρύνει και θα τονώσει την αγορά. Το Συνέδριο στη Νέα Υόρκη παρουσίασε στο διεθνές κοινό
τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας και λειτούργησε ξανά ως αρωγός στην προσπάθεια ανάκαµψης
της οικονοµίας.

Η φετινή διοργάνωση του Συνεδρίου αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της «Capital Link» και της
συστηµατικής προσπάθειας προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό. 

Ειδικότερα, οι διεθνείς επενδυτές είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις εξελίξεις και τις
µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, καθώς και για το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο που στοχεύει στην
παροχή κινήτρων και στη δοµική βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, οι επενδυτές
ενηµερώθηκαν για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά, ενώ ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε σε
επιµέρους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας που αφορούν θέµατα όπως η µακροοικονοµική εικόνα
στην µετα-Brexit εποχή, η διαχείριση του δηµοσίου χρέους, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η
αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων
και η παγκόσµια ναυτιλία.  

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία απαρτίστηκε από υψηλόβαθµα στελέχη της νέας Κυβέρνησης, καθώς και από
τους µεγαλύτερους και σηµαντικότερους επιχειρηµατίες της αγοράς, οι οποίοι παρουσίασαν στους
Αµερικάνους Επενδυτές τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις που αφορούν στην Ελληνική Οικονοµία καθώς
και τις ευκαιρίες του µέλλοντος. Στο Συνέδριο επίσης συµµετείχαν υψηλόβαθµα στελέχη από τις
µεγαλύτερες επενδυτικές Τράπεζες οι οποίες υποστηρίζουν το Συνέδριο, καθώς και άλλοι
εµπειρογνώµονες της αγοράς. 

Παράλληλα µε τις κύριες ενότητες, πραγµατοποιήθηκε µια σειρά από κατ’ ιδίαν συναντήσεις (1x1 meetings)
µεταξύ των επενδυτών και  των διοικήσεων των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο καθώς  και των
κυβερνητικών εκπροσώπων.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι συµµετείχαν οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσµών, Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης,
σηµαντικοί Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργό παρουσία στην Ελλάδα, 5  – πέντε Διεθνείς Επενδυτικές
Τράπεζες, οι 4 – τέσσερις Συστηµικές Ελληνικές Τράπεζες και σηµαντικό Κυβερνητικό Επιτελείο:

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)
Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονοµικών  
Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Ο κ. Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισµού 
Ο κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
Ο κ. Γιώργος Ζαββός, Υφυπουργός Οικονοµικών
Ο κ. Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Ο κ. Γεράσιµος Θωµάς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
Ο κ. Χάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη
Οι εκπρόσωποι των Θεσµών κ. Francesco Drudi και κ. Paul Kutos
Ο Δρ. Martin Czurda, Διευθύνων Σύµβουλος - Hellenic Financial Stability Fund
Ο κ. Ριχάρδος Λαµπίρης, Διευθύνων Σύµβουλος του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δηµοσίου
Ο κ. Δηµήτρης Τσάκωνας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής - Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου
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Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ)

Το Συνέδριο προσέφερε στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες
δικτύωσης.  Οι συµµετέχοντες φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα από:

83 υψηλού επιπέδου οµιλητές που απευθυνθήκαν σε
Περισσότερα από 1,000 άτοµα που παρακολούθησαν το Συνέδριο 
Περισσότερες από 100 κατ’ ιδίαν συναντήσεις για  τις εισηγµένες και µη εταιρίες, καθώς και για τα
µέλη της Κυβέρνησης.  
Ξεχωριστές συναντήσεις για τον  Υπουργό Οικονοµικών της Κυβέρνησης µε ξένα funds που
ενδιαφέρονται για την Ελλάδα 
Ενώ παράλληλα όλοι οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία επαφών και δικτύωσης στα πλαίσια των
παράλληλων εκδηλώσεων του Συνεδρίου

Το Συνέδριο άνοιξε ο Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ κ. Χάρης Λαλάκος.

O Υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, ήταν ο κεντρικός οµιλητής του πρωινών
εργασιών του Συνεδρίου. 

Ο κ. Σταϊκούρας, ανέφερε τα εξής στην οµιλία του:

«Οδεύοντας προς το τέλος του 2019, το διεθνές και Ευρωπαϊκό  περιβάλλον εισέρχονται σε µια περίοδο
αβεβαιότητας.

Αβεβαιότητα εξαιτίας των εντάσεων στο διεθνές εµπόριο, των αλλαγών στις γεωπολιτικές σχέσεις, της
έντασης και της έκτασης του µεταναστευτικού – προσφυγικού προβλήµατος, του Brexit και του ρόλου της
δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής.

Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα και η υπευθυνότητα εδραιώνεται
ξανά.

Η κυβέρνηση εφαρµόζει το δικό της συνεκτικό οικονοµικό σχέδιο. 

Κατά τους 5 πρώτους µήνες κάλυψε σηµαντικά δηµοσιονοµικά κενά, πετυχαίνει τους δηµοσιονοµικούς
στόχους, µείωσε το φόρο ακίνητης περιουσίας, κατήργησε τους εναποµείναντες κεφαλαιακούς
περιορισµούς, ανέτρεψε την αναποτελεσµατική νοµοθεσία της προηγούµενης κυβέρνησης στην αγορά
εργασίας, δροµολογεί ένα σχέδιο συστηµικής αντιµετώπισης του υψηλού αποθέµατος µη εξυπηρετούµενων
δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, προχωράει εµβληµατικά έργα και προωθεί ιδιωτικοποιήσεις,
ολοκλήρωσε την προπληρωµή του ακριβού τµήµατος των δανείων του ΔΝΤ, ψήφισε έναν νόµο για τη
βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, ρύθµισε την αγορά τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου και
ψήφισε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη.

Τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά. 

Η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον αισιόδοξοι για τις
δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας. Αυτό αντικατοπτρίζεται, στην θετική 4η έκθεση ενισχυµένης
εποπτείας, στις επιτυχηµένες ως προς το επιτόκιο και την ποιότητα εκδόσεις χρέους, οµολόγων και
εντόκων γραµµατίων, στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους οίκους
αξιολόγησης και στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και Καταναλωτικής
Εµπιστοσύνης.

Η Ελλάδα, βήµα- βήµα, επιστρέφει στην κανονικότητα και αυτό αναγνωρίζεται.

Σε αυτό το κλίµα, εντείνουµε τις προσπάθειές µας για να αντιµετωπίσουµε τις επερχόµενες προκλήσεις. 

Κατά την επόµενη περίοδο, οι κύριες προτεραιότητες της πολιτικής µας είναι να επιτύχουµε τους
συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, να εφαρµόσουµε πολιτικές που διασφαλίζουν τη σταθερότητα
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, ενισχύουν τη ρευστότητα στην πραγµατική οικονοµία, προωθούν τις
ιδιωτικοποιήσεις, εφαρµόζουν διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και εισάγουν ένα κατάλληλο πλαίσιο για τη
διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία.

Και τώρα επιστρέφει στην κανονικότητα.
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Έχουµε πολιτική σταθερότητα, κερδίζουµε σε εµπιστοσύνη και αξιοπιστία, εφαρµόζουµε διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη, ξεπερνάµε τα εµπόδια και µειώνουµε τις αδυναµίες και τις
αβεβαιότητες.

Είµαστε βέβαιοι ότι θα πετύχουµε.» 

O Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ήταν ο κεντρικός οµιλητής κατά
τη διάρκεια  του µεσηµεριανού γεύµατος του Συνεδρίου. 

O κ. Γεωργιάδης στην οµιλία του ανέφερε:

«Το 21ο Ετήσιο Φόρουµ της Capital Link µε θέµα «Επενδύστε στην Ελλάδα», που λαµβάνει χώρα στη Νέα
Υόρκη, και στο οποίο είναι τιµή µου να συµµετέχω, συµπίπτει µε την αρχή της νέας εποχής για την Ελλάδα.

Το  πρώην µαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα από την κρίση χώρα η οποία έχει
χάσει το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία δεκαετία, µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο
hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες
παγκοσµίως. 

NEWSLETTER

Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόµενά σας, κάθε µέρα.

Το email σας

ΕΓΓΡΑΦΗ

Διεθνή και ευρωπαϊκοί θεσµοί, ξένες κυβερνήσεις, η διεθνής επιχειρηµατική κοινότητα και µέσα µαζικής
ενηµέρωσης µεγάλης επιρροής παγκοσµίως εξυµνούν την δυναµική αναπτυξιακή και επενδυτική πολιτική
της Κυβέρνησης Μητσοτάκη. 

Αν και µόνο 5 µήνες στην εξουσία η Κυβέρνηση έχει ήδη αποδώσει συγκεκριµένα αποτελέσµατα: 

Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων,  όπως η ανάπλαση, αξίας 8
δισεκατοµµυρίων ευρώ της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνας, το
Ελληνικό. Αξίζει να σηµειωθεί ότι δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές
και διαγωνίζονται για την άδεια του καζίνο. 
Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο,
µειώνει τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων
ευρώ. 

Έτσι, λοιπόν, σήµερα η Ελλάδα προσφέρει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα στους διεθνείς επενδυτές:

Μέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά. 
Μηδενικός επενδυτικός κίνδυνος στη χώρα µε την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της τελευταίας
δεκαετίας. 
Φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των επενδυτών έτσι ώστε
να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί η τεχνολογία
και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και τα δίκτυα και, εν γένει, να δηµιουργηθεί ένα
φιλικό προς τον επενδυτή περιβάλλον. 
Εργατικό δυναµικό το οποίο συνδυάζει µοναδικά την υψηλή ποιότητα, την µεγάλη διαθεσιµότητα
και την αποδοτικότητα. 
Επιτόκια σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα. 

Η αγορά ακινήτων, ο τουρισµός, η ενέργεια, τα logistics, οι υποδοµές, η βιοτεχνολογία, η
φαρµακοβιοµηχανία, τα ΙΤ, τα R&D, τα τρόφιµα, ακόµη και η βαριά βιοµηχανία είναι πολλά υποσχόµενοι
τοµείς της ελληνικής οικονοµίας. 

Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές, µέσω του 21ου Ετήσιου Φόρουµ της Capital Link,
είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να
επενδύουν στη χώρα µας ακόµη και εν µέσω της χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να
δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν έχουν επενδύσει τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν της
δυνατότητας ανάπτυξης και των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην χώρα µας και οι οποίοι
πρώτοι θα ανταµειφθούν µε τα µεγαλύτερα κέρδη.»
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O Υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης πραγµατοποίησε την εναρκτήρια  οµιλία , στην
ενότητα: «Tourism – Investment & Business Opportunities»

O κ. Θεοχάρης, τοποθετήθηκε ως ακολούθως:

«Εµείς, ως υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, θεωρούµε τον τουρισµό στρατηγικό τοµέα. Στην παρούσα φάση,
υπάρχουν 14 "πράσινα"  έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα, τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. Περαιτέρω 12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track. Οι συνολικές
επενδυτικές ανάγκες για ξενοδοχεία εκτιµώνται σε περίπου 6,2 δισ. Ευρώ για µια πενταετία και
κατανέµονται σε 1 δισ. Ευρώ για την κατασκευή πρόσθετων κλινών, 4,8 δισ. Ευρώ για αναβάθµιση της
χωρητικότητας και 0,3 δισ. Ευρώ για συντήρηση. Η πιο ελπιδοφόρα επενδυτική στρατηγική, από πλευράς
αξίας, φαίνεται να είναι η ανάπτυξη µικρότερων προορισµών, ακολουθούµενη από αναβάθµιση
ξενοδοχείων 4 * έως 5 *, καθώς και προσθήκη δυναµικότητας σε υπάρχοντα ξενοδοχεία 3 *.

Επιπλέον, υπάρχουν τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες σε έργα τουριστικών ακινήτων. Η Εταιρεία Ακινήτων
 του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την
Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο και από την φυσική
τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση, 7 Μαρίνες, 31
εµβληµατικά ξενοδοχεία Ξενία, 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µε τις ιαµατικές πηγές του  Καϊάφα,
στην Πελοπόννησο να είναι µία εξ αυτών.» 

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης πραγµατοποίησε
την εναρκτήρια  οµιλία , στην ενότητα: «Greece as a Logistics & Transportation Hub – Greece A Global
Maritime Force»

Τις προοπτικές και τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η ναυτιλιακή, παραναυτιλιακή και λιµενική
βιοµηχανία της Ελλάδος, υπό το πρίσµα της συνεχούς βελτίωσης των οικονοµικών δεικτών της εθνικής
οικονοµίας που έχει επιτύχει η κυβέρνηση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσίασε ο κ. Πλακιωτάκης. Ο κ.
Πλακιωτάκης στην διάρκεια της οµιλίας του αναφέρθηκε διεξοδικά στη δυναµική της ναυτιλίας των
Ελλήνων, της ισχυρότερης ναυτιλίας του πλανήτη, στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει, αλλά και στην
πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και την παγκόσµια οικονοµία. Επίσης, ο Υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έδωσε αναλυτικά στοιχεία για το προφίλ της (cluster, εταιρίες, πλοία,
απασχόληση), καθώς και για την συνεισφορά της στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της Ελλάδος.
Ταυτόχρονα, κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία της, σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας
ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων και όχι περιφερειακών λύσεων στα µείζονα ζητήµατα
που την απασχολούν, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής
στην θάλασσα, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, κ.α.

Ο Υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός πραγµατοποίησε την εναρκτήρια  οµιλία , στην
ενότητα: «Banking Sector - Strategy & Sector Outlook»

O κ. Ζαββός αναφέρθηκε στο νέο σχέδιο Ηρακλής  το οποίο αποτελεί µια καινοτόµο και συστηµική λύση η
οποία, µέσω της χρήσης κρατικών εγγυήσεων, θα βοηθήσει τις ελληνικές τράπεζες, να µειώσουν το βουνό
των κόκκινων δανείων κατά 40%, να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους βάση και να βελτιώσουν την
κερδοφορία τους. Αυτή είναι η ιδανική στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία γίνεται το νέο «παιδί
θαύµα» της Ευρωζώνης. Το σχέδιο Ηρακλής προσφέρει ένα ελκυστικό οµόλογο υψηλών αποδόσεων σε ένα
περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων και αποδόσεων. Η αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να
προχωρήσει σε διαρθρωτικές και φορολογικές µεταρρυθµίσεις και στην επανεκκίνηση του ελληνικού
τραπεζικού συστήµατος και του χρηµατιστηρίου σηµατοδοτεί µια νέα εποχή ανάπτυξης, προσφέροντας
νέες ευκαιρίες τους επενδυτές. Οι πολιτικές της κυβέρνησης στοχεύουν στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης
των επενδυτών στον τραπεζικό τοµέα για να καταστεί η Ελλάδα το χρηµατοπιστωτικό κέντρο της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης πραγµατοποίησε την
εναρκτήρια  οµιλία , στην ενότητα: «Large Projects Transforming Greece - Business & Investment
Opportunities». 

Ο κ. Τσακίρης, µεταξύ άλλων τόνισε ότι η  Ελλάδα αναδύεται από τη δεκαετή οικονοµική και κοινωνική
κρίση ακόµη πιο δυνατή οικονοµικά και πιο ώριµη. Η ελληνική οικονοµία αλλάζει µε γρήγορους ρυθµούς το
αναπτυξιακό της µοντέλο και από ένα αµυντικό και εσωστρεφές περνάει σε ένα δυναµικό, παραγωγικό και
εξωστρεφές. Το µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό:
βρισκόµαστε στην αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας
ελκυστικός επενδυτικός προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είµαι πεπεισµένος
πως το 2020 θα είναι µία πραγµατικά καινούργια χρονιά για τη χώρα, ενώ και τα χρόνια που έρχονται θα
είναι πολύ διαφορετικά από όσα ζήσαµε έως σήµερα.
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είναι πολύ διαφορετικά από όσα ζήσαµε έως σήµερα.

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς πραγµατοποίησε την
εναρκτήρια  οµιλία , στην ενότητα: «The New Landscape in Energy & Utilities – Greece as an Energy
Gateway». 

O κ. Θωµάς, από το βήµα του Συνεδρίου ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης της
ΔΕΠΑ Υποδοµών, ως δείγµα γραφής της αποφασιστικότητας της κυβέρνησης να προσελκύσει γρήγορα τις
απαραίτητες επενδύσεις για τον µετασχηµατισµό του ενεργειακού συστήµατος της χώρας, καθώς ο
λιγνίτης θα αποσυρθεί από την ηλεκτροπαραγωγή έως το 2028 και το ποσοστό των Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας στο ενεργειακό µείγµα θα φτάσει το 35% έως το 2030, από 17% περίπου σήµερα. Ο  κ. Θωµάς
υπογράµµισε ότι οι δράσεις που προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ)
προϋποθέτουν την υλοποίηση επενδύσεων ύψους 44 δισ. ευρώ που θα δηµιουργήσουν περί τις 60.000
θέσεις εργασίας, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη αναλάβει σηµαντικές πρωτοβουλίες για την
προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων στη χώρα, αρχής γενοµένης από τον νόµο για τον εκσυγχρονισµό της
ΔΕΗ που ενισχύει την ανταγωνιστική θέση της µεγαλύτερης επιχείρησης της χώρας, ενώ δροµολογεί την
µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ και την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ για να προσελκύσει
ιδιωτικά κεφάλαια στα δίκτυα µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος.

«Συνάντηση Ξένων Θεσµικών Επενδυτών µε εκπροσώπους της Κυβέρνησης»

Όπως και τα προηγούµενα χρόνια, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές µια µοναδική δυνατότητα
δικτύωσης µέσα από περισσότερα από 100 one-to-one meetings µε Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν
µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα,  µε εισηγµένες και µη εισηγµένες εταιρείες,
καθώς και µε µέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης. Σε συνεργασία µε τις επενδυτικές
τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν δύο group sessions για τον Υπουργό
Οικονοµικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Ο
καθένας αναφέρθηκε σε θέµατα του χαρτοφυλακίου του και του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Επιπλέον, ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης και ο Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κ.
Ιωάννης Πλακιωτάκης, πραγµατοποίησαν µια σειρά από one-to-one meetings µε επενδυτές και  υψηλόβαθµα
στελέχη της αγοράς. 

Ενδεικτικά funds που συµµετείχαν: Athanor Capital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield
Asset management, Consilience Capital, Eaton Vance, Fir Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm,
Morgan Stanley, MSK Capital Partners, Nomura, Third Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead,
Stonehill, Olympus Peak, Citi, Aberdeen, Helm, East Rock, Centerbridge, Beachpoint, Weterwheel

Οµογενειακά  και Διεθνή Μέσα  Ενηµέρωσης

Επίσης οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των εταιρειών, είχαν επαφή µε όλα τα οµογενειακά MME  που
κάλυψαν το Συνέδριο καθώς και µε Διεθνή Μέσα όπως η Wall Street Journal, το Bloomberg, το
YAHOOFinance, το Reuters, η New York Times, η Tradewinds.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης µετέβη και έδωσε τηλεοπτική συνέντευξη στο YAHOO Finance,
 στη κυρία Alexis Christoforou  η οποία αναµεταδόθηκε live όχι µόνο στην ιστοσελίδα της Yahoo Finance αλλά
και σε πληθώρα άλλων συνεργαζόµενων καναλιών: Apple TV, ROKU κα.

«2019 Capital Link Hellenic Leadership Award» - Δείπνο και διάλογος µεταξύ υψηλόβαθµων
στελεχών της αγοράς και κορυφαίων Κυβερνητικών στελεχών της Ελλάδας, της Ευρώπης
και της Αµερικής

Οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης συµµετείχαν στο επίσηµο δείπνο µε το οποίο έκλεισε τις εργασίες του το
Συνέδριο, του οποίου Kεντρικός Oµιλητής ήταν ο Αξιότιµος Wilbur Ross, Secretary of Commerce - U.S.
Department of Commerce, που προλόγισε τον κ.  John Paulson, President and Portfolio Manager of Paulson & Co.
Inc., o οποίος τιµήθηκε µε το “2019 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για την εξαιρετική συµβολή του
στην Ελλάδα και έκανε µια σύντοµη οµιλία. Επίσης σύντοµες οµιλίες απεύθυναν ο κ. Νίκος Μπορνόζης,
Πρόεδρος της Capital Link, o κ. Πάνος Παπάζογλου, Regional Accounts Leader, Central Eastern, Southeastern
Europe and Central Asia, Country Manager Greece – EY, ο κ. Δηµήτριος Αθανασόπουλος, Group Managing
Director – Axia Ventures Group και ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς.  Το
δείπνο χορήγησαν η ΕΥ και η  AΧΙΑ Ventures Group.

«Ηµέρα  Ελλάδος-Αµερικής  Στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»

Στο πλαίσιο του “21ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος – Αµερικής στο
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Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”, την Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, 2019.

Ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας και ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Πρόεδρος & CEO, Tsakos Energy
Navigation (NYSE: TNP); Chairman, INTERTANKO 2014-2018, χτύπησαν το “Closing Bell”, το καµπανάκι της
λήξης των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου 2019 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωµένοι
από τους κκ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό
Τουρισµού, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και εκπροσώπους
από το ανώτατο management των ακολούθων εταιριών που είναι εισηγµένες στο NYSE LISTED :
AMERESCO (Mr. George Sakellaris, CEO)- AVIS BUDGET GROUP(Mr. David Blaskey, Senior Vice President)  -
DIANA SHIPPING INC. (Ms. Semiramis Paliou, Deputy CEO) - DORIAN LPG (Ms Marina Hadjipateras) - MISTRAS
GROUP, INC. (Mr. Dennis Bertolotti – CEO), NAVIOS GROUP (Mr. Ted Petrone, Vice Chairman)- NEW YORK
COMMUNITY BANK (parent of Atlantic Bank of New York) (Mr. Joseph Ficalora, CEO), τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη,
Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.

Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων
Πολιτειών και του εξωτερικού καθώς αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο
επίπεδο.

Φωτογραφία: (από τα αριστερά προς τα δεξιά) Mr. John Paulson, President & Portfolio Manager -  Paulson &
Co. Inc., κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονοµικών -  Ελληνική Δηµοκρατία, κ. Στυλιανός Ζαββός,
Chairman - Orilina Properties REIC, Founder & CEO - Zeus Group, κ. Απόστολος Τσιτσιράκης, Corporate Strategy –
TEN, κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος – Capital Link και κ. Γεράσιµος Θωµάς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος &
Ενέργειας – Ελληνική Δηµοκρατία
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Διπλό στοίχηµα µε το πωλητήριο της ΔΕΠΑ Υποδοµών
«Εµβληµατική» ιδιωτικοποίηση χαρακτήρισε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεράσιµος
Θωµάς την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδοµών απευθυνόµενος σε διεθνείς επενδυτές κατά τη διάρκεια του
συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Συµπλήρωσε, µάλιστα, πως προσβλέπει σε σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον και σύµφωνα και µε
δηµοσίευµα του Euro2day.gr στις 2 Νοεµβρίου ηχηρά ευρωπαϊκά ονόµατα Διαχειριστών Δικτύων Διανοµής
φυσικού αερίου, όπως η γερµανική Ε.ΟΝ και η ιταλική Italgas, αναµένεται να κάνουν την εµφάνιση τους
στον διαγωνισµό του ΤΑΙΠΕΔ. Πληροφορίες του Euro2day.gr, λένε και για ενδιαφέρον από ελληνική
εταιρεία, όπως από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία εξετάζει το ενδεχόµενο να συµµετάσχει στο διαγωνισµό είτε
η ίδια είτε εταιρεία µέλος της, που δεν σχετίζεται µε τη δραστηριότητα της στην προµήθεια φυσικού
αερίου.

Παρών αναµένεται να δώσουν και συνταξιοδοτικά και επενδυτικά funds, τα οποία δελεάζονται… µε
ρυθµιζόµενες αποδόσεις επί των απασχολούµενων κεφαλαίων του δικτύου διανοµής (WACC) της τάξης
του 7% µε 8%.

Επιπλέον, η ΔΕΠΑ Υποδοµών έχει µπροστά της ένα πενταετές επενδυτικό πρόγραµµα 400 εκατ. ευρώ για
την επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου. Η διείσδυση του καυσίµου έχει καθυστερήσει σηµαντικά στην
Ελλάδα µε αποτέλεσµα να είναι στις τελευταίες θέσεις µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, ενώ εξ αυτού του
λόγου το πεδίο δράσης του νέου ιδιοκτήτη της ΔΕΠΑ Υποδοµών είναι µεγάλο και προσοδοφόρο.

Πέρα, όµως, από αυτό το στοίχηµα της προσέλκυσης επενδυτών, η κυβέρνηση και η διοίκηση της ΔΕΠΑ,
έχει άλλο ένα στοίχηµα να κερδίσει, το οποίο αποτελεί και βαρόµετρο για την έλευση µεγάλων εταιρειών
στον διαγωνισµό του ΤΑΙΠΕΔ. Αυτό της έγκαιρης και ταχείας σύστασης της νέας εταιρείας, η οποία
προκύπτει µετά τη µερική διάσπαση της ΔΕΠΑ. Με βάση το νόµο που ψηφίστηκε πριν από περίπου 10 µέρες
η δηµόσια επιχείρηση µετασχηµατίζεται εταιρικώς µε τη µερική διάσπαση του κλάδου των
υποδοµών και την απόσχιση των συµµετοχών της στα διεθνή έργα.

Με δεδοµένη τη γραφειοκρατία στην Ελλάδα, ο εταιρικός µετασχηµατισµός της ΔΕΠΑ αποτελεί και το
βαρόµετρο για την έλευση υποψηφίων επενδυτών. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει θέσει ως ηµεροµηνία υποβολής µη
δεσµευτικών προσφορών την 14η Φεβρουαρίου του 2020, αλλά η αίρεση που υπάρχει και στο νόµο του
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι πως για να διεξαχθεί η φάση των δεσµευτικών προσφορών
θα πρέπει να  έχει συσταθεί η ΔΕΠΑ Υποδοµών.

Στα ντεσού των όρων του διαγωνισµού της πώλησης του µεριδίου του ΤΑΙΠΕΔ (65%) και των ΕΛ.ΠΕ
(35%) είναι το γεγονός πως οι συµµετέχοντες σε αυτόν θα πρέπει να έχουν εµπειρία σε κλάδους φυσικού
αερίου ή πετρελαίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι είναι προµηθευτές ή
έµποροι. Υπάρχουν οι εξαιρέσεις της νοµοθεσίας που δεν επιτρέπουν τέτοιες δραστηριότητες στα δίκτυα
διανοµής αερίου. Αν δε, υπάρχει κοινοπραξία την τεχνική εµπειρία θα πρέπει να την έχει τουλάχιστον ένα
από τα µέλη της.

Επιπλέον, τα ίδια κεφάλαια µίας εταιρείας που θα συµµετάσχει θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ή
υψηλότερα από 350 εκατ. ευρώ κατά µέσο όρο στην τελευταία τριετία κι επιπλέον πάνω από 350 εκατ.
ευρώ το τελευταίο έτος των προαναφερόµενων χρήσεων. Αν πρόκειται για fund θα πρέπει να έχει µη
επενδεδυµένο και δεσµευµένο κεφάλαιο τουλάχιστον 350 εκατ. ευρώ.

Σε περίπτωση κοινοπραξίας, οι οικονοµικές απαιτήσεις πρέπει να ικανοποιούνται από το σύνολο της
κοινοπραξίας που σταθµίζεται µε τη συµµετοχή καθενός από τα µέλη της.

Ένας ακόµη όρος του διαγωνισµού είναι πως στις περιπτώσεις της κοινοπραξίας το κάθε µέλος θα πρέπει
να έχει συµµετοχή τουλάχιστον 10% και ο επικεφαλής 34%.
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«Τζόκερ» στην οικονοµία από Eurogroup, ΕΛΣΤΑΤ & έσοδα
Ένα  µπαράζ θετικών εξελίξεων για τη χώρα και την οικονοµία δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για
ενίσχυση της οικονοµικής ανάκαµψης τους επόµενους µήνες, εφόσον όλα κυλήσουν οµαλά και δεν
υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις σε εγχώριο ή διεθνές επίπεδο.

Της Αµαλίας Κάτζου

amaliak[email protected]

Η ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης της µεταµνηµονιακής εποπτείας, η επιστροφή στην Ελλάδα των
κερδών ύψους 767 εκατ. ευρώ από τα  ελληνικά  οµόλογα , που έχουν στην κατοχή τους η ΕΚΤ και
κεντρικές τράπεζες χωρών της Ευρωζώνης, αλλά και η επίσηµη έναρξη της διαδικασίας αλλαγής χρήσης
των κερδών ώστε, αντί για την ελάφρυνση του χρέους, να διατεθούν για αναπτυξιακού χαρακτήρα
επενδύσεις ενισχύουν την αξιοπιστία της χώρας.

Εκείνο όµως που στέλνει πολύ θετικά  µηνύµατα για τη χώρα µας στις αγορές και τους ξένους
επενδυτές είναι το γεγονός ότι η επιστροφή των χρηµάτων εγκρίθηκε από το Eurogroup χωρίς
καθυστερήσεις, αστερίσκους ή δεσµεύσεις από την πλευρά της Ελλάδας. Κι αυτό είναι απόρροια της πολύ
καλής συνεργασίας της κυβέρνησης µε τους θεσµούς, την Κοµισιόν και το EwG, αλλά και της έγκαιρης
επίλυσης των εκκρεµοτήτων που αφορούσαν στην τέταρτη µεταµνηµονιακή αξιολόγηση.

Παράλληλα, το οικονοµικό επιτελείο -µε επικεφαλής τον Χρήστο Σταϊκούρα– κατόρθωσε να βάλει επισήµως
στο τραπέζι για πρώτη φορά το ζήτηµα της αξιοποίησης των κερδών των κεντρικών τραπεζών για
επενδυτικούς σκοπούς, κάτι που θα έχει πολλαπλά οφέλη για την οικονοµία.

Δεν είναι τυχαίο ότι κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωµατούχοι χαρακτήρισαν τις αποφάσεις του Εurogroup για
την ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης της ενισχυµένης µεταµνηµονιακής εποπτείας και την
επιστροφή στην Ελλάδα  κερδών ύψους 767 εκατ. ευρώ ως µια ιδιαίτερη θετική εξέλιξη για  την
οικονοµία. Ο πρόεδρος του Εurogroup, Μάριο Σεντένο, επεσήµανε ότι οι αποφάσεις για την Ελλάδα
βασίζονται στην έκθεση των θεσµών, που διαπιστώνει ότι η κυβέρνηση τήρησε όλες τις δεσµεύσεις
σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις και τους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ στέλνουν ένα πολύ θετικό µήνυµα
στις αγορές και τους επενδυτές για την οικονοµία. Επιπλέον, ο Ευρωπαίος αξιωµατούχος χαρακτήρισε
θετικές τις προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα. Από την άλλη, ο νέος επίτροπος για τις οικονοµικές
υποθέσεις, Πάολο Τζεντιλόνι, υπογράµµισε ότι η Ελλάδα έχει επανέλθει σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης,
ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η κυβέρνηση θα αντιµετωπίσει µε επιτυχία τις προκλήσεις που έχει
µπροστά της.

Και, βεβαίως, το επόµενο µεγάλο στοίχηµα  για την κυβέρνηση είναι η µείωση των πρωτογενών
πλεονασµάτων από το 2021, θέµα που αναµένεται να ανοίξει τους επόµενους µήνες και είναι κοµβικής
σηµασίας για την οικονοµία, καθώς, εφόσον επιτευχθεί, θα απελευθερώσει µεγάλο δηµοσιονοµικό χώρο
για επενδύσεις και µείωση της φορολογίας. Πάντως, η Citigroup, σχολιάζοντας τις αποφάσεις του
τελευταίου Eurogroup, αναφέρει ότι οι όροι που συνδέονται µε τα µέτρα ανακούφισης χρέους
λειτουργούν ακόµη ως ισχυρό κίνητρο για την προώθηση των µεταρρυθµίσεων στην Ελλάδα. Ως εκ
τούτου, η Citi εκτιµά ότι αν συνεχιστούν οι µεταρρυθµίσεις και το 2020, το Eurogroup τελικά θα συµφωνήσει
στη µείωση των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσµατα από τον τρέχοντα στόχο του 3,5%.

Όµως τα  καλά  νέα  συνεχίστηκαν. Τα έσοδα του προϋπολογισµού τον Νοέµβριο κατέγραψαν υπέρβαση
µε οδηγό την Black Friday. Η αύξηση του τζίρου των εµπορικών καταστηµάτων κατά τη διάρκεια των
εκπτώσεων είχε ως αποτέλεσµα οι επιχειρηµατίες να προχωρήσουν σε αυξηµένες εµπρόθεσµες πληρωµές
και στα δηµόσια ταµεία να µπουν περισσότερα χρήµατα. Με βάση τα παραπάνω, ακόµα και µετά τη
διανοµή κοινωνικού µερίσµατος ύψους 170 εκατ. ευρώ, που ανακοίνωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας από το
βήµα της Βουλής, το πρωτογενές πλεόνασµα του 2019 δεν αποκλείεται να υπερβεί και πάλι τον στόχο του
3,5% του ΑΕΠ. Αρµόδιοι κύκλοι επισηµαίνουν ότι µια τέτοια εξέλιξη δεν µπορεί να αποκλειστεί,
διαβεβαιώνοντας, ωστόσο, σε όλους τους τόνους ότι, ακόµα κι αν πληρωθούν στο σύνολό τους τα 2,7 δισ.
ευρώ του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), δεν τίθεται σε κίνδυνο ο στόχος του πλεονάσµατος
µε τους όρους της ενισχυµένης µεταµνηµονιακής εποπτείας.

Το κερασάκι στην τούρτα  ήταν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για  το ΑΕΠ του γ΄ τριµήνου, που κατέδειξαν
µια σηµαντικά βελτιωµένη εικόνα για την ελληνική οικονοµία. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, η
ανάπτυξη στο γ΄ τρίµηνο ήταν 0,6% σε σχέση µε το β΄ τρίµηνο του 2019 (τριµηνιαία βάση), ενώ σε
σύγκριση µε το γ΄ τρίµηνο του 2018 η ανάπτυξη φτάνει το 2,3% (ετήσια βάση).

Αυτό όµως που αποτέλεσε έκπληξη και δηµιουργεί αισιοδοξία είναι το γεγονός ότι µε την
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αναθεώρηση των στοιχείων για τα πρώτα δύο τρίµηνα η οικονοµία φαίνεται να αναπτύσσεται µε ρυθµό
2,1% τα τρία πρώτα τρίµηνα, ποσοστό που είναι υψηλότερο από την εκτίµηση που συµπεριλαµβάνεται στον
προϋπολογισµό για ανάπτυξη 2%. Βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ έτρεξε µε 2,8% στο β΄ τρίµηνο,
ενώ στο τρίτο παρουσίασε ένα µικρό φρενάρισµα στο 2,3%.

Μπαράζ επαφών µε κορυφαίους Αµερικανούς επενδυτές θα έχουν την επόµενη εβδοµάδα στη Νέα
Υόρκη οι υπουργοί Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Χρήστος Σταϊκούρας και Αδωνις Γεωργιάδης,
στο πλαίσιο του 21ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, που διοργανώνει η Capital Link σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Σύµφωνα µε αποκλειστικές πληροφορίες, η ελληνική
αποστολή, εκτός των υπόλοιπων συναντήσεων, θα συµµετάσχει σε δύο πολύ σηµαντικά τραπέζια, στα
οποία θα δώσει το «παρών» η αφρόκρεµα των επενδυτικών κεφαλαίων από την άλλη πλευρά του
Ατλαντικού. Μάλιστα, στο ένα από αυτά θα µετέχει ο Αµερικανός υπουργός Εµπορίου, Γουίλµπορ Ρος.

Οι υπουργοί θα  έχουν επαφές µε κορυφαίους διαχειριστές αµερικανικών επενδυτικών οίκων, όπως η
Goldman Sachs µε τον επικεφαλής οικονοµολόγο Jan Hatzius, η Blackstone, η Citigroup, η Pimco, η Morgan
Stanley. Επίσης, στο συνέδριο θα παρευρεθούν ο Giulio Baratta, επικεφαλής χρηµατοοικονοµικών και
αγορών οµολόγων για την περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής της BNP Paribas, o
Piotr Mietkowski, επικεφαλής επενδυτικής τραπεζικής της BNP Paribas, o Morven Jones, επικεφαλής αγοράς
οµολόγων της Nomura, και o Antonios Tiplalexis, γενικός διευθυντής της Nomura.

Πληροφορίες θέλουν και τους τρεις οίκους αξιολόγησης (Standard & Poor’s, Fitch και Μoody’s) να
µετέχουν στο συνέδριο της Capital Link, γεγονός που έχει τη σηµασία του, αφού η ετυµηγορία τους για την
ελληνική οικονοµία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τις αγορές και τους επενδυτές. Ολη η ελληνική αποστολή
θα επιδιώξει να πείσει τους επενδυτές ότι η Ελλάδα µπορεί να γίνει ένα από τα κορυφαία επενδυτικά
stories και ότι αξίζει οι Αµερικανοί να έρθουν να επενδύσουν στη χώρα.

Στο 21ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum θα συµµετάσχουν Ελληνες επιχειρηµατίες αλλά και
τραπεζικοί παράγοντες. Οι κλάδοι που θα βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι ο τραπεζικός,
τα ελληνικά κρατικά οµόλογα, η ενέργεια, οι υποδοµές, τα ακίνητα, η ασφαλιστική αγορά και ο τουρισµός.
Δυναµικό «παρών» θα δώσουν οι διοικήσεις κορυφαίων αµερικανικών εταιρειών µε ενεργό ενδιαφέρον
στην Ελλάδα, θεσµικοί επενδυτές ελληνικών µετοχών και οµολόγων, διαχειριστές κεφαλαίων και
αναλυτές, καθώς και υψηλόβαθµα διεθνή τραπεζικά στελέχη.

Από πλευράς εγχώριων οµίλων, το «παρών» στη Νέα  Υόρκη θα  δώσουν οι τέσσερις συστηµικές
τράπεζες (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς), η Aegean Airlines, η ΕΥΔΑΠ, τα
ΕΛΠΕ, η Lamda Development, η Mytilineos, ο ΟΠΑΠ, η ΔΕΗ, η Prodea Investments TEMES S.A. και η Titan
Cement Group. Τέλος, µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναµένεται η παρουσία του John Paulson, προέδρου της
Paulson & Co., o οποίος θα βραβευτεί για τη σηµαντική του συµβολή στην Ελλάδα.

Δηµοσιεύτηκε στο φύλλο 131 της «Νέας Σελίδας» που κυκλοφόρησε την Κυριακή 8
Δεκεµβρίου.

Διαβάστε επίσης στη «Νέα  Σελίδα»:

Το κοινωνικό µέρισµα  ως µέτρο στήριξης
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Η νέα ΔΕΗ «αποκαλύφθηκε» στη Νέα Υόρκη
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Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο "21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum".

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι "Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη".

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές -
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.
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Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές -
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.
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B2Green Διπλό στοίχηµα µε το πωλητήριο της ΔΕΠΑ Υποδοµών
«Εµβληµατική» ιδιωτικοποίηση χαρακτήρισε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς
την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδοµών απευθυνόµενος σε διεθνείς επενδυτές κατά τη διάρκεια του συνεδρίου
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Συµπλήρωσε, µάλιστα, πως προσβλέπει σε σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον και σύµφωνα και µε
δηµοσίευµα του Euro2day.gr στις 2 Νοεµβρίου ηχηρά ευρωπαϊκά ονόµατα Διαχειριστών Δικτύων Διανοµής
φυσικού αερίου, όπως η γερµανική Ε.ΟΝ και η ιταλική Italgas, αναµένεται να κάνουν την εµφάνιση τους
στον διαγωνισµό του ΤΑΙΠΕΔ. Πληροφορίες του Euro2day.gr, λένε και για ενδιαφέρον από ελληνική
εταιρεία, όπως από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία εξετάζει το ενδεχόµενο να συµµετάσχει στο διαγωνισµό είτε η
ίδια είτε εταιρεία µέλος της, που δεν σχετίζεται µε τη δραστηριότητα της στην προµήθεια φυσικού
αερίου.

Παρών αναµένεται να δώσουν και συνταξιοδοτικά και επενδυτικά funds, τα οποία δελεάζονται... µε
ρυθµιζόµενες αποδόσεις επί των απασχολούµενων κεφαλαίων του δικτύου διανοµής (WACC) της τάξης του
7% µε 8%.

Επιπλέον, η ΔΕΠΑ Υποδοµών έχει µπροστά της ένα πενταετές επενδυτικό πρόγραµµα 400 εκατ. ευρώ για
την επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου. Η διείσδυση του καυσίµου έχει καθυστερήσει σηµαντικά στην
Ελλάδα µε αποτέλεσµα να είναι στις τελευταίες θέσεις µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, ενώ εξ αυτού του
λόγου το πεδίο δράσης του νέου ιδιοκτήτη της ΔΕΠΑ Υποδοµών είναι µεγάλο και προσοδοφόρο.

Πέρα, όµως, από αυτό το στοίχηµα της προσέλκυσης επενδυτών, η κυβέρνηση και η διοίκηση της ΔΕΠΑ,
έχει άλλο ένα στοίχηµα να κερδίσει, το οποίο αποτελεί και βαρόµετρο για την έλευση µεγάλων εταιρειών
στον διαγωνισµό του ΤΑΙΠΕΔ. Αυτό της έγκαιρης και ταχείας σύστασης της νέας εταιρείας, η οποία
προκύπτει µετά τη µερική διάσπαση της ΔΕΠΑ. Με βάση το νόµο που ψηφίστηκε πριν από περίπου 10 µέρες
η δηµόσια επιχείρηση µετασχηµατίζεται εταιρικώς µε τη µερική διάσπαση του κλάδου των υποδοµών και
την απόσχιση των συµµετοχών της στα διεθνή έργα.

Με δεδοµένη τη γραφειοκρατία στην Ελλάδα, ο εταιρικός µετασχηµατισµός της ΔΕΠΑ αποτελεί και το
βαρόµετρο για την έλευση υποψηφίων επενδυτών. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει θέσει ως ηµεροµηνία υποβολής µη
δεσµευτικών προσφορών την 14η Φεβρουαρίου του 2020, αλλά η αίρεση που υπάρχει και στο νόµο του
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι πως για να διεξαχθεί η φάση των δεσµευτικών προσφορών
θα πρέπει να έχει συσταθεί η ΔΕΠΑ Υποδοµών.

Στα ντεσού των όρων του διαγωνισµού της πώλησης του µεριδίου του ΤΑΙΠΕΔ (65%) και των ΕΛ.ΠΕ (35%)
είναι το γεγονός πως οι συµµετέχοντες σε αυτόν θα πρέπει να έχουν εµπειρία σε κλάδους φυσικού αερίου
ή πετρελαίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι είναι προµηθευτές ή έµποροι.
Υπάρχουν οι εξαιρέσεις της νοµοθεσίας που δεν επιτρέπουν τέτοιες δραστηριότητες στα δίκτυα διανοµής
αερίου. Αν δε, υπάρχει κοινοπραξία την τεχνική εµπειρία θα πρέπει να την έχει τουλάχιστον ένα από τα
µέλη της.

Επιπλέον, τα ίδια κεφάλαια µίας εταιρείας που θα συµµετάσχει θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ή
υψηλότερα από 350 εκατ. ευρώ κατά µέσο όρο στην τελευταία τριετία κι επιπλέον πάνω από 350 εκατ.
ευρώ το τελευταίο έτος των προαναφερόµενων χρήσεων. Αν πρόκειται για fund θα πρέπει να έχει µη
επενδεδυµένο και δεσµευµένο κεφάλαιο τουλάχιστον 350 εκατ. ευρώ.

Σε περίπτωση κοινοπραξίας, οι οικονοµικές απαιτήσεις πρέπει να ικανοποιούνται από το σύνολο της
κοινοπραξίας που σταθµίζεται µε τη συµµετοχή καθενός από τα µέλη της.

Ένας ακόµη όρος του διαγωνισµού είναι πως στις περιπτώσεις της κοινοπραξίας το κάθε µέλος θα πρέπει
να έχει συµµετοχή τουλάχιστον 10% και ο επικεφαλής 34%.

Χρήστος Κολώνας
x.kolonas@euro2day.gr

euro2day.gr
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B2Green Αποκαλυπτήρια της νέας ΔΕΗ στους επενδυτές στη Νέα Υόρκη
Λίγες ηµέρες πριν την πρώτη επίσηµη παρουσίαση των βασικών αξόνων του νέου επιχειρησιακού σχεδίου
της ΔΕΗ, ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης Γιώργος Στάσσης, µιλώντας στο στο
Capital Link Invest in Greece Forum µε τίτλο "Greece is Back" , παρουσίασε τις τρεις βασικές προτεραιότητες
της στρατηγικής της επιχείρησης, πέραν του κεντρικού στόχου για απολιγνιτοποίηση.

Όπως τόνισε στους επενδυτές ο κ. Στάσσης το σχέδιο που έχει επεξεργαστεί η ΔΕΗ και το οποίο σύντοµα
θα ανακοινωθεί θα περιλαµβάνει, εκτός από τη σταδιακή απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων τρεις ακόµη
κεντρικούς άξονες:

- Τη µετεξέλιξή της ΔΕΗ από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

- Την ψηφιοποίηση των δικτύων

- Την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη

Σηµειώνεται ότι στις ΑΠΕ η ΔΕΗ αναµένεται να δώσει ιδιαίτερη έµφαση και να επικεντρωθεί στην
προσπάθεια ανάπτυξης µέσω συνεργασιών µε άλλους παίκτες της αγοράς και στην κατεύθυνση αυτή
εκτιµάται ότι µπορούν να δηµιουργηθούν σηµαντικές συνέργειες και µε αµερικανικά κεφάλαια.

Ταυτόχρονα η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης του δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας µε την πώληση
πλειοψηφικού πακέτου του ΔΕΔΔΗΕ αναµένεται να προσελκύσει σηµαντικό διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον,
µε δεδοµένο ότι ο διαχειριστής του δικτύου διανοµής θα κληθεί να παίξει κοµβικό ρόλο στην διαδικασία
εκσυγχρονισµού και ψηφιοποίησης των δικτύων ηλεκτρισµού.

Παράλληλα η ΔΕΗ αναµένεται να επικεντρωθεί στην αλλαγή της φιλοσοφίας της σε ό,τι αφορά την
εµπορική της πολιτική δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην πελατοκεντρική προσέγγιση.

Τέλος να σηµειωθεί ότι το κλίµα στο φετινό Capital Link Forum στη Νέα Υόρκη, ήταν σαφώς βελτιωµένο,
ενώ ο αριθµός των ξένων και κυρίως των Αµερικανών επενδυτών του συµµετείχαν και είχαν επαφές µε
ελληνικές επιχειρήσεις ήταν πολύ µεγαλύτερος σε σχέση µε προηγούµενες χρονιές.

Σε αυτήν την κατεύθυνση βοηθά η εικόνα που έχει καλλιεργηθεί για την ελληνική κυβέρνηση ότι είναι πιο
φιλικά διακείµενη προς την ελεύθερη αγορά και την επιχειρηµατικότητα, σενάριο που φαίνεται να
"αγοράζουν" οι διεθνείς επενδυτές.

Του Χάρη Φλουδόπουλου

capital.gr
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Capital Link: Οι τέσσερις βασικοί άξονες του νέου επιχειρηµατικού σχεδίου της
ΔΕΗ

NewsRoom

Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, με τίτλο «21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum».

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειμένου η χώρα να καλύψει τους στόχους μείωσης των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου αλλά και να μειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδομένου ότι η παραγωγή
ρεύματος από λιγνίτη επιβαρύνεται με το κόστος των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το μήνυμα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι «Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντομα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη».

Σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές το πλάνο περιλαμβάνει αυτόνομη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες με
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήμερα είναι
πρακτικά μηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και με την μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εμπορική πολιτική θα
περιλαμβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές –
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισμού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.
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Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ ενώπιον του συνεδρίου Capital Link στη
Νέα Υόρκη

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των
λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum».

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι «Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες:

-τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

-την ψηφιοποίηση των δικτύων και

-την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη».

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες µε
τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική. Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εµπορική πολιτική θα
περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (π.χ. για επισκευές -
συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές που θα
δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην επιχείρηση.
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Ζαββός: Η Ελλάδα γίνεται το νέο «παιδί θαύµα» της Ευρωζώνης Κύριο
Ζαββός: Η Ελλάδα γίνεται το νέο «παιδί θαύµα» της Ευρωζώνης

O Υφυπουργός Οικονοµικών, κ. Γιώργος Ζαββός αναφέρθηκε από το βήµα του «Capital Link Invest in Greece
Forum» στη Νέα Υόρκη, στο νέο σχέδιο Ηρακλής το οποίο αποτελεί µια καινοτόµο και συστηµική λύση η
οποία, µέσω της χρήσης κρατικών εγγυήσεων, θα βοηθήσει τις ελληνικές τράπεζες, να µειώσουν το βουνό
των κόκκινων δανείων κατά 40%, να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους βάση και να βελτιώσουν την
κερδοφορία τους.

Ο Υφυπουργός πραγµατοποιώντας την εναρκτήρια οµιλία, στην ενότητα «Banking Sector - Strategy & Sector
Outlook», τόνισε ότι «αυτή είναι η ιδανική στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία γίνεται το νέο “παιδί
θαύµα” της Ευρωζώνης».

«Το σχέδιο Ηρακλής προσφέρει ένα ελκυστικό οµόλογο υψηλών αποδόσεων σε ένα περιβάλλον αρνητικών
επιτοκίων και αποδόσεων. Η αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε
διαρθρωτικές και φορολογικές µεταρρυθµίσεις και στην επανεκκίνηση του ελληνικού τραπεζικού
συστήµατος και του χρηµατιστηρίου σηµατοδοτεί µια νέα εποχή ανάπτυξης, προσφέροντας νέες ευκαιρίες
τους επενδυτές. Οι πολιτικές της κυβέρνησης στοχεύουν στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών
στον τραπεζικό τοµέα για να καταστεί η Ελλάδα το χρηµατοπιστωτικό κέντρο της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης», κατέληξε ο κ. Ζαββός.

Τελευταία τροποποίηση στις 08:38 - 10 Δεκ 2019
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Διπλό στοίχηµα µε το πωλητήριο της ΔΕΠΑ Υποδοµών
Ο στόχος της προσέλκυσης ηχηρών ονοµάτων στον διαγωνισµό του ΤΑΙΠΕΔ. Ο αγώνας ταχύτητας για τη
σύσταση της ΔΕΠΑ Υποδοµών πριν τις δεσµευτικές προσφορές. Τα «ψιλά» γράµµατα της πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

«Εµβληµατική» ιδιωτικοποίηση χαρακτήρισε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς
την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδοµών απευθυνόµενος σε διεθνείς επενδυτές κατά τη διάρκεια του συνεδρίου
της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Συµπλήρωσε, µάλιστα, πως προσβλέπει σε σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον και σύµφωνα και µε δηµοσίευµα του Euro2day.gr στις 2 Νοεµβρίου ηχηρά ευρωπαϊκά ονόµατα
Διαχειριστών Δικτύων Διανοµής φυσικού αερίου, όπως η γερµανική Ε.ΟΝ και η ιταλική Italgas, αναµένεται
να κάνουν την εµφάνιση τους στον διαγωνισµό του ΤΑΙΠΕΔ. Πληροφορίες του Euro2day.gr, λένε και για
ενδιαφέρον από ελληνική εταιρεία, όπως από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ , η οποία εξετάζει το ενδεχόµενο να
συµµετάσχει στο διαγωνισµό είτε η ίδια είτε εταιρεία µέλος της, που δεν σχετίζεται µε τη δραστηριότητα
της στην προµήθεια φυσικού αερίου. Παρών αναµένεται να δώσουν και συνταξιοδοτικά και επενδυτικά
funds, τα οποία δελεάζονται… µε ρυθµιζόµενες αποδόσεις επί των απασχολούµενων κεφαλαίων του
δικτύου διανοµής (WACC) της τάξης του 7% µε 8%. Επιπλέον, η ΔΕΠΑ Υποδοµών έχει µπροστά της ένα
πενταετές επενδυτικό πρόγραµµα 400 εκατ. ευρώ για την επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου. Η
διείσδυση του καυσίµου έχει καθυστερήσει σηµαντικά στην Ελλάδα µε αποτέλεσµα να είναι στις
τελευταίες θέσεις µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, ενώ εξ αυτού του λόγου το πεδίο δράσης του νέου
ιδιοκτήτη της ΔΕΠΑ Υποδοµών είναι µεγάλο και προσοδοφόρο. Πέρα, όµως, από αυτό το στοίχηµα της
προσέλκυσης επενδυτών, η κυβέρνηση και η διοίκηση της ΔΕΠΑ, έχει άλλο ένα στοίχηµα να κερδίσει, το
οποίο αποτελεί και βαρόµετρο για την έλευση µεγάλων εταιρειών στον διαγωνισµό του ΤΑΙΠΕΔ. Αυτό της
έγκαιρης και ταχείας σύστασης της νέας εταιρείας, η οποία προκύπτει µετά τη µερική διάσπαση της ΔΕΠΑ.
Με βάση το νόµο που ψηφίστηκε πριν από περίπου 10 µέρες η δηµόσια επιχείρηση µετασχηµατίζεται
εταιρικώς µε τη µερική διάσπαση του κλάδου των υποδοµών και την απόσχιση των συµµετοχών της στα
διεθνή έργα. Με δεδοµένη τη γραφειοκρατία στην Ελλάδα, ο εταιρικός µετασχηµατισµός της ΔΕΠΑ
αποτελεί και το βαρόµετρο για την έλευση υποψηφίων επενδυτών. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει θέσει ως ηµεροµηνία
υποβολής µη δεσµευτικών προσφορών την 14η Φεβρουαρίου του 2020, αλλά η αίρεση που υπάρχει και στο
νόµο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι πως για να διεξαχθεί η φάση των δεσµευτικών
προσφορών θα πρέπει να έχει συσταθεί η ΔΕΠΑ Υποδοµών. Στα ντεσού των όρων του διαγωνισµού της
πώλησης του µεριδίου του ΤΑΙΠΕΔ (65%) και των ΕΛ.ΠΕ (35%) είναι το γεγονός πως οι συµµετέχοντες σε
αυτόν θα πρέπει να έχουν εµπειρία σε κλάδους φυσικού αερίου ή πετρελαίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά
χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι είναι προµηθευτές ή έµποροι. Υπάρχουν οι εξαιρέσεις της νοµοθεσίας που δεν
επιτρέπουν τέτοιες δραστηριότητες στα δίκτυα διανοµής αερίου. Αν δε, υπάρχει κοινοπραξία την τεχνική
εµπειρία θα πρέπει να την έχει τουλάχιστον ένα από τα µέλη της. Επιπλέον, τα ίδια κεφάλαια µίας
εταιρείας που θα συµµετάσχει θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ή υψηλότερα από 350 εκατ. ευρώ κατά µέσο
όρο στην τελευταία τριετία κι επιπλέον πάνω από 350 εκατ. ευρώ το τελευταίο έτος των
προαναφερόµενων χρήσεων. Αν πρόκειται για fund θα πρέπει να έχει µη επενδεδυµένο και δεσµευµένο
κεφάλαιο τουλάχιστον 350 εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, οι οικονοµικές απαιτήσεις πρέπει να
ικανοποιούνται από το σύνολο της κοινοπραξίας που σταθµίζεται µε τη συµµετοχή καθενός από τα µέλη
της. Ένας ακόµη όρος του διαγωνισµού είναι πως στις περιπτώσεις της κοινοπραξίας το κάθε µέλος θα
πρέπει να έχει συµµετοχή τουλάχιστον 10% και ο επικεφαλής 34%.
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Σταϊκούρας: Σε τροχιά επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία Κύριο
Σταϊκούρας: Σε τροχιά επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία

H κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου, που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει την
οικονοµική κανονικότητα στη χώρα, τόνισε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, απευθυνόµενος
προς τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Παράλληλα, ο κ. Σταϊκούρας στο πλαίσιο αυτό τόνισε ότι «από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα
έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα
βελτιώνεται, τόσο η πολιτική σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα».

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων 6 µηνών, λέγοντας ότι:

Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά
Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι
Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας
Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls
Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας
Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους
ισολογισµούς των τραπεζών
Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις
Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ
Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος
Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών
Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας». Όπως σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία
αντανακλάται:

Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης
Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα
Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης
Καταναλωτή

Τέλος, ο κ. Σταϊκούρας, λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει
τις επερχόµενες προκλήσεις, σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές πολιτικές
προτεραιότητες:

Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων
Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
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Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία
Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων
Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.
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Αποκαλυπτήρια της νέας ΔΕΗ στους επενδυτές στη Νέα Υόρκη
Του Χάρη Φλουδόπουλου

Λίγες ημέρες πριν την πρώτη επίσημη παρουσίαση των βασικών αξόνων του νέου επιχειρησιακού σχεδίου
της ΔΕΗ, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης Γιώργος Στάσσης, μιλώντας στο στο
Capital Link Invest in Greece Forum με τίτλο "Greece is Back” , παρουσίασε τις τρεις βασικές προτεραιότητες
της στρατηγικής της επιχείρησης, πέραν του κεντρικού στόχου για απολιγνιτοποίηση.

Όπως τόνισε στους επενδυτές ο κ. Στάσσης το σχέδιο που έχει επεξεργαστεί η ΔΕΗ και το οποίο σύντομα
θα ανακοινωθεί θα περιλαμβάνει, εκτός από τη σταδιακή απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων τρεις ακόμη
κεντρικούς άξονες:

- Τη µετεξέλιξή της ΔΕΗ από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

- Την ψηφιοποίηση των δικτύων

- Την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη

Σημειώνεται ότι στις ΑΠΕ η ΔΕΗ αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση και να επικεντρωθεί στην
προσπάθεια ανάπτυξης μέσω συνεργασιών με άλλους παίκτες της αγοράς και στην κατεύθυνση αυτή
εκτιµάται ότι µπορούν να δηµιουργηθούν σηµαντικές συνέργειες και µε αµερικανικά κεφάλαια.

Ταυτόχρονα η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με την πώληση
πλειοψηφικού πακέτου του ΔΕΔΔΗΕ αναµένεται να προσελκύσει σηµαντικό διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον,
με δεδομένο ότι ο διαχειριστής του δικτύου διανομής θα κληθεί να παίξει κομβικό ρόλο στην διαδικασία
εκσυγχρονισµού και ψηφιοποίησης των δικτύων ηλεκτρισµού.

Παράλληλα η ΔΕΗ αναμένεται να επικεντρωθεί στην αλλαγή της φιλοσοφίας της σε ό,τι αφορά την
εµπορική της πολιτική δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην πελατοκεντρική προσέγγιση.

Τέλος να σημειωθεί ότι το κλίμα στο φετινό Capital Link Forum στη Νέα Υόρκη, ήταν σαφώς βελτιωμένο,
ενώ ο αριθμός των ξένων και κυρίως των Αμερικανών επενδυτών του συμμετείχαν και είχαν επαφές με
ελληνικές επιχειρήσεις ήταν πολύ µεγαλύτερος σε σχέση µε προηγούµενες χρονιές.

Σε αυτήν την κατεύθυνση βοηθά η εικόνα που έχει καλλιεργηθεί για την ελληνική κυβέρνηση ότι είναι πιο
φιλικά διακείμενη προς την ελεύθερη αγορά και την επιχειρηματικότητα, σενάριο που φαίνεται να
"αγοράζουν” οι διεθνείς επενδυτές.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΣΣΗΣ
ΔΕΔΔΗΕ
ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

https://www.capital.gr/epixeiriseis/3398473/apokaluptiria-tis-neas-dei-stous-ependutes-sti-nea-uorki


https://www.businessdaily.gr/

 Publication date: 10/12/2019 08:50

 Alexa ranking (Greece): 3836

 https://www.businessdaily.gr/epiheiriseis/6584_dei-apokalyptiria-toy-neoy-epiheiri...

ΔΕΗ: Αποκαλυπτήρια του νέου επιχειρηµατικού σχεδίου στη Ν. Υόρκη
Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του
χρόνου, περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις
επαφές που είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε
τίτλο «21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum».

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων
ηλεκτροπαραγωγής που θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους
στόχους µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να  µειωθεί το κόστος της
ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των
δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Το µήνυµα του προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι «Η ΔΕΗ
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την απολιγνιτοποίηση
έχει άλλους τρεις βασικούς άξονες:

τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
την ψηφιοποίηση των δικτύων και
την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη».

Σε σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές το πλάνο περιλαµβάνει αυτόνοµη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες
µε τρίτους για την επέκταση της παρουσίας της ΔΕΗ στο χώρο της «πράσινης» ενέργειας που σήµερα είναι
πρακτικά µηδενική.

Η ψηφιοποίηση των δικτύων συνδέεται και µε την µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ και αποσκοπεί στη
βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και την υποστήριξη της
απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η νέα εµπορική πολιτική θα περιλαµβάνει εξάλλου την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές
(π.χ. για επισκευές - συντήρηση οικιακών συσκευών και εξοπλισµού) αλλά και εκπτωτικά  πακέτα  για
τους καταναλωτές που θα δεσµευτούν µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου ως προς την παραµονή τους στην
επιχείρηση.
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Πλακιωτάκης: Κύριος οικονοµικός πυλώνας η ναυτιλία για τη στήριξη νέων
επενδύσεων

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία  της Ελλάδας,
παρουσίασε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε
Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα  Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital
Link, ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική
ναυτιλία, τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία.

«Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας
σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας
µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα
µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και
την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε
υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων
επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».

Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός σηµείωσε ότι
η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την
ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής εκπαίδευσης.

Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία και στη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις
λιµένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.

Διαβάστε επίσης στη «Νέα  Σελίδα»: Δένδιας: Ζήτησα  από την ΕΕ τη ρητή καταδίκη του
µνηµονίου Τουρκίας – Λιβύης (video)
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Ο Άδωνις Γεωργιάδης ευχαρίστησε τον Αλέξη Τσίπρα: Μας παρέδωσε µία
καπιταλιστική χώρα!

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδωνις Γεωργιάδης ήταν ο κεντρικός οµιλητής κατά τη διάρκεια
του χθεσινού µεσηµεριανού γεύµατος του Συνεδρίου «Greece is back»: 21 Capital Link Invest In Greece Forum
στο Metropolitan Club στη Νέα Υόρκη.

Προκάλεσε µεγάλη αίσθηση η αναφορά του Άδωνη Γεωργιάδη, που ευχαρίστησε τον πρώην πρωθυπουργό
Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος -όπως τόνισε ο Ελληνας υπουργός- παρέδωσε στη Νέα Δηµοκρατία µια
καπιταλιστική χώρα…

Στην αρχή της οµιλίας του ο κ Γεωργιάδης επεσήµανε την βαθιά πολιτική, οικονοµική αλλά και κοινωνική
αλλαγή που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα το τελευταίο εξάµηνο και έδωσε έµφαση στην τεράστια
διάθεση που υπάρχει εκ µέρους της ελληνικής κυβέρνησης για την διευκόλυνση υλοποίησης επενδύσεων
στη χώρα.

Στην συνέχεια ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην οµιλία του ανέφερε:

Το 21ο Ετήσιο Φόρουµ της Capital Link µε θέµα «Επενδύστε στην Ελλάδα», που λαµβάνει χώρα στη Νέα
Υόρκη, και στο οποίο είναι τιµή µου να συµµετέχω, συµπίπτει µε την αρχή της νέας εποχής για την Ελλάδα.

Το πρώην µαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα από την κρίση χώρα η οποία έχει χάσει
το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία δεκαετία, µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο hot-
spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες παγκοσµίως.

Διεθνή και ευρωπαϊκοί θεσµοί, ξένες κυβερνήσεις, η διεθνής επιχειρηµατική κοινότητα και µέσα µαζικής
ενηµέρωσης µεγάλης επιρροής παγκοσµίως εξυµνούν την δυναµική αναπτυξιακή και επενδυτική πολιτική
της Κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Αν και µόνο 5 µήνες στην εξουσία η Κυβέρνηση έχει ήδη αποδώσει συγκεκριµένα αποτελέσµατα:

• Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνας, το Ελληνικό. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την
άδεια του καζίνο( επεσήµανε την σε σύντοµο χρονικό διάστηµα επίλυση των πολλών και σηµαντικών
γραφειοκρατικών εµποδίων). Επίσης αναφέρθηκε στην σύναψη Σύµβασης µεταβίβασης ναυπηγείων
Νεώριου Σύρου στην εταιρεία ONEX, καθώς και στη δηµιουργία Κέντρου Ψηφιακής Καινοτοµίας (digital
innovation center) της πολυεθνικής φαρµακοβιοµηχανίας Pfizer στη Θεσσαλονίκη.

• Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει
τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Έτσι, λοιπόν, σήµερα η Ελλάδα προσφέρει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα στους διεθνείς επενδυτές:

– Μέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά.

– Μηδενικός επενδυτικός κίνδυνος στη χώρα µε την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της τελευταίας
δεκαετίας.

– Φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των επενδυτών έτσι ώστε να
ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί η τεχνολογία και η
καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και τα δίκτυα και, εν γένει, να δηµιουργηθεί ένα φιλικό προς τον
επενδυτή περιβάλλον.

– Εργατικό δυναµικό το οποίο συνδυάζει µοναδικά την υψηλή ποιότητα, την µεγάλη διαθεσιµότητα και την
αποδοτικότητα.

– Επιτόκια σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα.

Η αγορά ακινήτων, ο τουρισµός, η ενέργεια, τα logistics, οι υποδοµές, η βιοτεχνολογία, η
φαρµακοβιοµηχανία, τα ΙΤ, τα R&D, τα τρόφιµα, ακόµη και η βαριά βιοµηχανία είναι πολλά υποσχόµενοι
τοµείς της ελληνικής οικονοµίας.

Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές, µέσω του 21ου Ετήσιου Φόρουµ της Capital Link,
είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να
επενδύουν στη χώρα µας ακόµη και εν µέσω της χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να
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δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν έχουν επενδύσει τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν της
δυνατότητας ανάπτυξης και των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην χώρα µας και οι οποίοι
πρώτοι θα ανταµειφθούν µε τα µεγαλύτερα κέρδη.

Σταϊκούρας σε Αµερικανούς Επενδυτές: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η ελληνική οικονοµία
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Το επενδυτικό προσκλητήριο στη Νέα Υόρκη και τα funds που
ανταποκρίθηκαν

Ανοικτή πρόσκληση στη διεθνή επενδυτική κοινότητα να επενδύσει στη χώρα, απηύθυναν οι υπουργοί της
ελληνικής κυβέρνησης από το βήµα του 21ου Ετήσιου Επενδυτικού Forum της Capital Link που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη. Το κάλεσµα βρήκε ισχυρή ανταπόκριση µέσα από τη συµµετοχή στο
Forum εκπροσώπων Funds, ξένων επιχειρηµατιών και τραπεζικών ιδρυµάτων αλλά και από τις κατ’ ιδίαν
επαφές µε εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης.

Το forum, στο οποίο έδωσε το παρών η ελίτ της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, “άνοιξε” µε τον Έλληνα
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, να καλεί, µέσω βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος τους Αµερικανούς
επενδυτές να βάλουν στην “ατζέντα” τους την ελληνική οικονοµία. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης “το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µια συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις”.

Τόνισε δε πως “σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε
στην εξουσία χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό σώµα. Αντίθετα
εστίασε στο να παρουσιάσει µια ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα µεταµόρφωναν
την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο”.

Στο ίδιο µήκος κύµατος και οι οµιλίες των υπουργών Οικονοµικών Χρ. Σταϊκούρα, Ανάπτυξης, Αδ.
Γεωργιάδη, Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη και Τουρισµού Χ. Θεοχάρη και των υφυπουργών. Απευθυνόµενοι
στους εκπροσώπους των funds µίλησαν για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας
στέλνοντας το µήνυµα στην διεθνή επενδυτική κοινότητα ότι η “Ελλάδα επανήλθε”.

Tα  Funds

Μεταξύ των επενδυτικών funds που συµµετείχαν στο Forum µέσω εκπροσώπων τους ήταν και τα εξής:
Athanor Capital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Asset management, Consilience Capital,
Eaton Vance, Fir Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm, Morgan Stanley, MSK Capital Partners,
Nomura, Third Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead, Stonehill, Olympus Peak, Citi, Aberdeen,
Helm, East Rock, Centerbridge, Beachpoint και Weterwheel.

Μπαράζ επαφών µε τους ξένους επενδυτές

Η ελληνική κυβερνητική αποστολή στη Νέα Υόρκη αλλά και οι Έλληνες επιχειρηµατίες είχαν την ευκαιρία
για απευθείας επαφές µε τους επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, µέσα από
περισσότερα από 100 one-to-one συναντήσεις. Ειδικότερα σε συνεργασία µε τις επενδυτικές τράπεζες που
υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν δύο group sessions για τον υπουργό Οικονοµικών, κ. Χρήστο
Σταϊκούρα και τον υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Ο καθένας αναφέρθηκε σε
θέµατα του χαρτοφυλακίου του και του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Επιπλέον, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης και ο υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Ιωάννης Πλακιωτάκης, πραγµατοποίησαν σειρά από one-to-one συναντήσεις µε επενδυτές και υψηλόβαθµα
στελέχη της αγοράς.
Επίσης οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των εταιρειών, είχαν επαφή µε όλα τα οµογενειακά MME που
κάλυψαν το Συνέδριο καθώς και µε Διεθνή Μέσα όπως η Wall Street Journal, το Bloomberg, το
YAHOOFinance, το Reuters, η New York Times, η Tradewinds.
Ο υπουργός Ανάπτυξης, Αδ. Γεωργιάδης µετέβη και έδωσε τηλεοπτική συνέντευξη στο YAHOOFinance, στη
κυρία Alexis Christoforou η οποία αναµεταδόθηκε live όχι µόνο στην ιστοσελίδα της Yahoo Finance αλλά και
σε πληθώρα άλλων συνεργαζόµενων καναλιών : Apple TV, ROKU κα.
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Χρ. Σταϊκούρας: Η εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία  αποκαθίστανται

Από το βήµα του 21ου Capital Link Forum ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σηµείωσε πως η
κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς
βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα. Τονίζοντας παράλληλα ότι “η εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία
αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική
αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα”.
Ο υπουργός Οικονοµικών σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές πολιτικές
προτεραιότητες: η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων, η διασφάλιση της σταθερότητας
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία, η
προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων και η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη
διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Αδ. Γεωργιάδης: Νέο hot-spot για  τους επενδυτές η Ελλάδα

“Το πρώην µαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα από την κρίση χώρα η οποία έχει
χάσει το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία δεκαετία, µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο
hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες
παγκοσµίως”, είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδ. Γεωργιάδης.
Ο υπουργός Ανάπτυξης σηµείωσε πως το µήνυµά, προς τους Αµερικανούς επενδυτές, µέσω του 21ου
Ετήσιου Φόρουµ της Capital Link, είναι το εξής: “τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτοί που
δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας ακόµη και εν µέσω της χειρότερης οικονοµικής µας
κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν έχουν επενδύσει τώρα είναι
η ώρα να επωφεληθούν της δυνατότητας ανάπτυξης και των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται
στην χώρα µας και οι οποίοι πρώτοι θα ανταµειφθούν µε τα µεγαλύτερα κέρδη”.

Γ. Ζαββός: Η Ελλάδα  γίνεται το νέο “παιδί θαύµα” της Ευρωζώνης – επαφές µε Citibank

Στο σχέδιο “Ηρακλής” το οποίο αποτελεί µια καινοτόµο και συστηµική λύση η οποία, µέσω της χρήσης
κρατικών εγγυήσεων, θα βοηθήσει τις ελληνικές τράπεζες, να µειώσουν το βουνό των κόκκινων δανείων
κατά 40%, να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους βάση και να βελτιώσουν την κερδοφορία τους, αναφέρθηκε
ο υφυπουργός Οικονοµικών, κ. Γιώργος Ζαββός.
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Ο υφυπουργός ο οποίος είχε συνάντηση µε τους εκπροσώπους της Citibank, κατά τη διάρκεια της οµιλίας
του στο Forum τόνισε πως υπάρχει µια ολοκληρωµένη στρατηγική, επισηµαίνοντας παράλληλα πως “σκοπός
είναι να καταστεί η Ελλάδα το Χρηµατοοικονοµικό κέντρο της ΝΑ Μεσογείου”.
Ο κ. Ζαββός επεσήµανε πως είναι η ιδανική στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία γίνεται το νέο
“παιδί θαύµα” της Ευρωζώνης. Το σχέδιο “Ηρακλής” προσφέρει ένα ελκυστικό οµόλογο υψηλών αποδόσεων
σε ένα περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων και αποδόσεων. Η αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης
να προχωρήσει σε διαρθρωτικές και φορολογικές µεταρρυθµίσεις και στην επανεκκίνηση του ελληνικού
τραπεζικού συστήµατος και του χρηµατιστηρίου σηµατοδοτεί µια νέα εποχή ανάπτυξης, προσφέροντας
νέες ευκαιρίες τους επενδυτές, ανέφερε ο ίδιος.

Χ. Θεοχάρης: Η Ελλάδα  γυρίζει σελίδα

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης.
Ο υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές να επωφεληθούν από τις
επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα. “Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της
χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε
πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν”, τόνισε ο κ. Θεοχάρης.
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Γ. Πλακιωτάκης: Σηµαντικές οι προοπτικές της ναυτιλίας

Τις προοπτικές και τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η ναυτιλιακή, παραναυτιλιακή και λιµενική
βιοµηχανία της Ελλάδος, υπό το πρίσµα της συνεχούς βελτίωσης των οικονοµικών δεικτών της εθνικής
οικονοµίας που έχει επιτύχει η κυβέρνηση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσίασε ο υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης.
Ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική της ναυτιλίας των Ελλήνων, της ισχυρότερης ναυτιλίας του
πλανήτη, στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει, αλλά και στην πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο
εµπόριο και την παγκόσµια οικονοµία.

Γ. Τσακίρης: Βρισκόµαστε στην αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, µεταξύ άλλων τόνισε ότι
η Ελλάδα αναδύεται από τη δεκαετή οικονοµική και κοινωνική κρίση ακόµη πιο δυνατή οικονοµικά και πιο
ώριµη. Το µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: βρισκόµαστε
στην αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός
επενδυτικός προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια.
Capital.gr
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Πλακιωτάκης: Κύριος οικονοµικός πυλώνας η ναυτιλία για τη στήριξη νέων
επενδύσεων

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς επενδυτές στη
Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, ο
κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία,
τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία.

«Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά

Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε
διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η ελληνική Ναυτιλία  ως πυλώνας ανάπτυξης και επενδύσεων

Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας
µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα
µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και
την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε
υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων
επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».

Οι προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής

Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός σηµείωσε ότι
η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την
ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής εκπαίδευσης.

Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία και στη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις
λιµένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.

http://www.press-gr.com/2019/12/blog-post_447.html


http://www.press-gr.com/

 Publication date: 10/12/2019 08:44

 Alexa ranking (Greece): 2517

 http://www.press-gr.com/2019/12/blog-post_447.html

http://www.press-gr.com/2019/12/blog-post_447.html


http://www.press-gr.com/

 Publication date: 10/12/2019 08:44

 Alexa ranking (Greece): 2517

 http://www.press-gr.com/2019/12/blog-post_296.html

Θεοχάρης: Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουρισµού αναφέρθηκε, απευθυνόµενος σε εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο υπουργός Τουρισµού,
Χάρης Θεοχάρης.

Μιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, ο κ. Θεοχάρης
απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link Forum να επωφεληθούν
από τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα.

«Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως «το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι µόνο
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η
οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε
επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον». «Και αυτό για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο», προόσθεσε ο υπουργός Τουρισµού.

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω».

Ο υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στα 14 έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. 12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track ενώ η Εταιρεία Ακινήτων
του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά ακίνητα
σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο και από την
φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση, 7 Μαρίνες,
31 εµβληµατικά ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων και τις
ιαµατικές πηγές Καϊάφα.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο κ. Θεοχάρης σηµείωσε: «Για το 2020 σχεδιάζουµε
την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της ποιοτικής υπεροχής του
εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα νέων αγορών, στην
ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών µορφών τουρισµού,
όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό τουρισµό και τουρισµό ευεξίας».
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Σταϊκούρας: Δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας από τις 7
Ιουλίου

Για δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας έκανε λόγο ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως είπε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού
σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα  πεπραγµένα  των πρώτων έξι µηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα  Capital Controls που είχαν αποµείνει

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά  Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
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υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα  Επόµενα  Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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ΔΕΗ: Επενδυτική αντεπίθεση σε τέσσερις άξονες από το 2020

Την προσεχή Δευτέρα τα αποκαλυπτήρια για το νέο business plan McKinsey-Aπολιγνιτοποίηση, στροφή στις
ΑΠΕ, ψηφιοποίηση δικτύου και νέα εµπορική πολιτική.

Αντίστροφα µετρά για την ΔΕΗ η ανακοίνωση του στρατηγικού της σχεδιασµού πάνω στον οποίο θα
χαραχθεί η πορεία της επόµενης µέρας που θα θέσει ισχυρά θεµέλια ώστε η επιχείρηση να γυρίσει
οριστικά σελίδα και να βγει από το βαθύ τούνελ των ζηµιών.

Την προσεχή Παρασκευή αναµένεται να εγκριθεί από το διοικητικό συµβούλιο της ΔΕΗ το business plan της
επιχείρησης που κατήρτισε η McKinsey, το οποίο αναµένεται να αποκαλυφθεί επισήµως από τον πρόεδρο
και διευθύνοντα σύµβουλο κ. Γιώργο Στάσση, την επόµενη Δευτέρα. Θα ακολουθήσει έκτακτη γενική
συνέλευση των µετόχων προκειµένου να εγκρίνει τις µεγάλες αλλαγές στον τοµέα των προσλήψεων και
της στελέχωσης της εταιρείας που έφερε πρόσφατα ο νόµος που ψηφίστηκε από την βουλή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε πρώτη φάση ο επικεφαλής της ΔΕΗ έχει επιλέξει να  παρουσιάσει
τις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας καθώς το σχέδιο θα αναλυθεί µε κάθε λεπτοµέρεια
στους αναλυτές περί τα τέλη Ιανουαρίου. Για την περίοδο αυτή προγραµµατίζεται ένα «investor day», το
οποίο θα αποτελέσει ένα πρώτο βήµα προετοιµασίας για  την προσέλκυση ξένων επενδυτών αλλά
και για  τη µεγάλη έξοδο στις αγορές που προετοιµάζεται για αργότερα µε την έκδοση οµολογιακού
δανείου.

Στόχος της νέας διοίκησης είναι να πείσει τους επενδυτές για τις µεγάλες αλλαγές στην λειτουργία της
εταιρείας αλλά και να άρει τις αβεβαιότητες που κρατούσαν µακριά από την Επιχείρηση και την µετοχή
της τα µεγάλα θεσµικά χαρτοφυλάκια, αποκτώντας όλα εκείνα τα εργαλεία που θα την βοηθήσουν να
αναπτυχθεί µε ένα υγιή τρόπο και να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις τους ιδιώτες προµηθευτές.

Χθες µιλώντας στο συνέδριο της Capital Link στην Ν. Υόρκη ο κ. Στάσσης επισήµανε ότι η ΔΕΗ έχει
επεξεργαστεί ένα σχέδιο, το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και το οποίο έχει τέσσερις βασικούς
άξονες:

– την απολιγνιτοποίηση της εταιρείας, η οποία θα κινηθεί στις κυβερνητικές εξαγγελίες για οριστική
απεξάρτηση από το λιγνίτη έως το 2028 αλλά θα περιλαµβάνει αναλυτικό και πλήρες χρονοδιάγραµµα
απόσυρσης των 14 µονάδων της ΔΕΗ.

– την µετεξέλιξή της Επιχείρησης από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ, σχέδιο το οποίο η ΔΕΗ θα υπηρετήσει µέσα από την ανάπτυξη νέων πρότζεκτ αλλά
και µε στρατηγικές συµµαχίες µε έλληνες και διεθνείς παίκτες.

– την ψηφιοποίηση του δικτύου διανοµής, το οποίο θα υλοποιηθεί µε την πώληση (εκτός απροόπτου
πλειοψηφικού πακέτου µετοχών) του ΔΕΔΔΗΕ µε στόχο την άντληση σηµαντικών εσόδων για την ΔΕΗ.

– την αντεπίθεση της εταιρείας στην αγορά  ενέργειας µε νέα  εµπορική πολιτική που θα έχει
ως βάση της τον πελάτη και θα δίνει επιλογές µε βάση την κατανάλωση στα πρότυπα των προγραµµάτων
της κινητής τηλεφωνίας.
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Capital Link Invest in Greece Forum: Πράσινη ΔΕΗ, ψηφιακός µετασχηµατισµός και
"πελατοκεντρισµός" το τρίπτυχο Στάσση για τη ΔΕΗ

Το τρίπτυχο των προτεραιοτήτων της στρατηγικής της ΔΕΗ αλλά και µια πρώτη απτή εικόνα των αξόνων
του νέου επιχειρησιακού σχεδίου της ΔΕΗ παρουσίασε ο πρόεδρος και διευθύνων της επιχείρησης Γιώργος
Στάσσης κατά την συµµετοχή του στο Capital Link Invest in Greece Forum µε τίτλο "Greece is Back" . Πιο
συγκεκριµένα ο κ. Στάσσης επικεντρώθηκε σε τρία βασικά µηνύµατα ως προς την επόµενη ηµέρα της ΔΕΗ.
Όπως είπε η ΔΕΗ έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την
απολιγνιτοποίηση έχει άλλους τρεις βασικούς άξονες: -η µετεξέλιξή της από ουραγός σε πρωταγωνιστή
στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ -η ψηφιοποίηση των δικτύων -η εµπορική πολιτική µε
επίκεντρο τον πελάτη Σηµειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, αµερικανοί επενδυτές και
εκπρόσωποι θεσµικών χαρτοφυλακίων είχαν b2b επαφές µε τους επικεφαλής ελληνικών εταιρειών και
µεταξύ αυτών, µεγάλη ζήτηση εκδηλώθηκε για τη ΔΕΗ και τον κ. Στάσση, µε...
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Ι. Πλακιωτάκης: Κύριος οικονοµικός πυλώνας η ναυτιλία για τη στήριξη νέων
επενδύσεων

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς επενδυτές στη
Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, ο
κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία,
τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία.

«Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά

Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε
διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η ελληνική Ναυτιλία ως πυλώνας ανάπτυξης και επενδύσεων

Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας
µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα
µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και
την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε
υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων
επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».

Οι προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής

Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός σηµείωσε ότι
η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την
ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής εκπαίδευσης.

Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία και στη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις
λιµένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
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«Τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή να επενδύσετε στην Ελλάδα»

Κάλεσµα προς τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link Invest in Greece
Forum» στη Νέα Υόρκη απηύθυνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σηµειώνοντας πως ότι «στη χώρα µας
ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών».

«Η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσετε στην Ελλάδα είναι τώρα», είπε κατά τη διάρκεια
βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, καλώντας τους επενδυτές να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική
οικονοµία, εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των
µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος διαρθρωτικών αλλαγών που
αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι
υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται
µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Τέλος, υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».
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Χρ. Σταϊκούρας: Σε δυναµική επανεκκίνηση η ελληνική οικονοµία
Στην δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, κατά την οµιλία του ενώπιον Αµερικανών επενδυτών οι οποίοι συµµετείχαν στις εργασίες του
21oυ Ετήσιου Επενδυτικού Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Όπως εξήγησε ο υπουργός Οικονοµικών, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει
ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.
Σταϊκούρας.

Απολογισµός πεπραγµένων πρώτου εξαµήνου

ο κ. Σταϊκούρας αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης παρουσίασε τα πεπραγµένα των
πρώτων έξι µηνών, λέγοντας τα ακόλουθα:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτεύχθηκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόµενα Capital Controls

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Υπήρξε επανεκκίνηση εµβληµατικών έργων και ιδιωτικοποιήσεων

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά  Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως σηµείωσε εξάλλου, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», ανέφερε ο υπουργός Οικονοµικών.

Τα  Επόµενα  Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

https://indicator.gr/chr-staikoyras-se-dynamiki-epanekkinisi-i-elliniki-oikonomia
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· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

https://indicator.gr/chr-staikoyras-se-dynamiki-epanekkinisi-i-elliniki-oikonomia
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Capital Link Invest in Greece Forum: Πράσινη ΔΕΗ, ψηφιακός µετασχηµατισµός και
“πελατοκεντρισµός" το τρίπτυχο Στάσση για τη ΔΕΗ

Το τρίπτυχο των προτεραιοτήτων της στρατηγικής της ΔΕΗ αλλά και µια πρώτη απτή εικόνα των αξόνων
του νέου επιχειρησιακού σχεδίου της ΔΕΗ παρουσίασε ο πρόεδρος και διευθύνων της επιχείρησης Γιώργος
Στάσσης κατά την συµµετοχή του στο Capital Link Invest in Greece Forum µε τίτλο “Greece is Back” .

Πιο συγκεκριµένα ο κ. Στάσσης επικεντρώθηκε σε τρία βασικά µηνύµατα ως προς την επόµενη ηµέρα της
ΔΕΗ. Όπως είπε η ΔΕΗ έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός από την
απολιγνιτοποίηση έχει άλλους τρεις βασικούς άξονες:
-η µετεξέλιξή της από ουραγός σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
-η ψηφιοποίηση των δικτύων
-η εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον πελάτη

Σηµειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, αµερικανοί επενδυτές και εκπρόσωποι θεσµικών
χαρτοφυλακίων είχαν b2b επαφές µε τους επικεφαλής ελληνικών εταιρειών και µεταξύ αυτών, µεγάλη
ζήτηση εκδηλώθηκε για τη ΔΕΗ και τον κ. Στάσση, µε δεδοµένη µάλιστα και την πρόθεση της κυβέρνησης
να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση του δικτύου διανοµής µε την παραχώρηση πλειοψηφικού πακέτου του
ΔΕΔΔΗΕ. Επίσης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται τα προτζεκτ που σχεδιάζει να αναπτύξει σε
συνεργασία µε άλλους παρτενέρ η ΔΕΗ στον τοµέα της πράσινης ενέργειας. 

Πηγές που συµµετείχαν στο Capital Link Forum τονίζουν ότι σε σχέση µε προηγούµενες χρονιές η
προσέλευση ήταν πολύ µεγαλύτερη µε αυξηµένη την παρουσία αµερικανικών χαρτοφυλακίων και
θεσµικών. Το κλίµα χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά αισιόδοξο ενώ η κυβέρνηση εµφανίζεται ως φίλα
διακείµενη προς την επιχειρηµατικότητα και την αγορά, σενάριο που φαίνεται να "αγοράζουν" οι διεθνείς
επενδυτές, ποντάροντας στο θετικό στόρι της χώρας. 

https://energypress.gr/news/capital-link-invest-greece-forum-prasini-dei-psifiakos-metashimatismos-kai-pelatokentrismos
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Το επενδυτικό προσκλητήριο στη Νέα Υόρκη και τα funds που
ανταποκρίθηκαν

capital.gr

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Ανοικτή πρόσκληση στη διεθνή επενδυτική κοινότητα να επενδύσει στη χώρα, απηύθυναν οι υπουργοί της
ελληνικής κυβέρνησης από το βήµα του 21ου Ετήσιου Επενδυτικού Forum της Capital Link που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη. Το κάλεσµα βρήκε ισχυρή ανταπόκριση µέσα από τη συµµετοχή στο
Forum εκπροσώπων Funds, ξένων επιχειρηµατιών και τραπεζικών ιδρυµάτων αλλά και από τις κατ’ ιδίαν
επαφές µε εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης.

Το forum, στο οποίο έδωσε το παρών η ελίτ της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, "άνοιξε" µε τον Έλληνα
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, να καλεί, µέσω βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος τους Αµερικανούς
επενδυτές να βάλουν στην "ατζέντα" τους την ελληνική οικονοµία. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης "το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µια συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις". Τόνισε δε πως "σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή
κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό
σώµα. Αντίθετα εστίασε στο να παρουσιάσει µια ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο".

Στο ίδιο µήκος κύµατος και οι οµιλίες των υπουργών Οικονοµικών Χρ. Σταϊκούρα, Ανάπτυξης, Αδ.
Γεωργιάδη, Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη και Τουρισµού Χ. Θεοχάρη και των υφυπουργών. Απευθυνόµενοι
στους εκπροσώπους των funds µίλησαν για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας
στέλνοντας το µήνυµα στην διεθνή επενδυτική κοινότητα ότι η "Ελλάδα επανήλθε".

Μεταξύ των επενδυτικών funds που συµµετείχαν στο Forum µέσω εκπροσώπων τους ήταν και τα εξής:
Athanor Capital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Asset management, Consilience Capital,
Eaton Vance, Fir Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm, Morgan Stanley, MSK Capital Partners,
Nomura, Third Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead, Stonehill, Olympus Peak, Citi, Aberdeen,
Helm, East Rock, Centerbridge, Beachpoint και Weterwheel.

Η ελληνική κυβερνητική αποστολή στη Νέα Υόρκη αλλά και οι Έλληνες επιχειρηµατίες είχαν την ευκαιρία
για απευθείας επαφές µε τους επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, µέσα από
περισσότερα από 100 one-to-one συναντήσεις. Ειδικότερα σε συνεργασία µε τις επενδυτικές τράπεζες που
υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν δύο group sessions για τον υπουργό Οικονοµικών, κ. Χρήστο
Σταϊκούρα και τον υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Ο καθένας αναφέρθηκε σε
θέµατα του χαρτοφυλακίου του και του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Επιπλέον, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης και ο υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Ιωάννης Πλακιωτάκης, πραγµατοποίησαν σειρά από one-to-one συναντήσεις µε επενδυτές και  υψηλόβαθµα
στελέχη της αγοράς.

Επίσης οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των εταιρειών, είχαν επαφή µε όλα τα οµογενειακά MME  που
κάλυψαν το Συνέδριο καθώς και µε Διεθνή Μέσα όπως η Wall Street Journal, το Bloomberg, το
YAHOOFinance, το Reuters, η New York Times, η Tradewinds.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Αδ. Γεωργιάδης µετέβη και έδωσε τηλεοπτική συνέντευξη στο YAHOOFinance, στη
κυρία Alexis Christoforou  η οποία αναµεταδόθηκε live όχι µόνο στην ιστοσελίδα της Yahoo Finance αλλά και
σε πληθώρα άλλων συνεργαζόµενων καναλιών : Apple TV, ROKU κα.

Από το βήµα του 21ου Capital Link Forum ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σηµείωσε πως η
κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς
βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα. Τονίζοντας παράλληλα ότι "η εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία
αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική
αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα".

Ο υπουργός Οικονοµικών σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές πολιτικές
προτεραιότητες: η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων, η διασφάλιση της σταθερότητας
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία, η
προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων και η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη
διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

"Το πρώην µαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα από την κρίση χώρα η οποία έχει
χάσει το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία δεκαετία, µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο
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χάσει το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία δεκαετία, µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο
hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες
παγκοσµίως", είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδ. Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Ανάπτυξης σηµείωσε πως το µήνυµά, προς τους Αµερικανούς επενδυτές, µέσω του 21ου
Ετήσιου Φόρουµ της Capital Link, είναι το εξής: "τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτοί που
δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας ακόµη και εν µέσω της χειρότερης οικονοµικής µας
κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν έχουν επενδύσει τώρα είναι
η ώρα να επωφεληθούν της δυνατότητας ανάπτυξης και των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται
στην χώρα µας και οι οποίοι πρώτοι θα ανταµειφθούν µε τα µεγαλύτερα κέρδη".

Στο σχέδιο "Ηρακλής" το οποίο αποτελεί µια καινοτόµο και συστηµική λύση η οποία, µέσω της χρήσης
κρατικών εγγυήσεων, θα βοηθήσει τις ελληνικές τράπεζες, να µειώσουν το βουνό των κόκκινων δανείων
κατά 40%, να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους βάση και να βελτιώσουν την κερδοφορία τους, αναφέρθηκε
ο υφυπουργός Οικονοµικών, κ. Γιώργος Ζαββός.

Ο υφυπουργός ο οποίος είχε συνάντηση µε τους εκπροσώπους της Citibank, κατά τη διάρκεια της οµιλίας
του στο Forum τόνισε πως υπάρχει µια ολοκληρωµένη στρατηγική, επισηµαίνοντας παράλληλα πως "σκοπός
είναι να καταστεί η Ελλάδα το Χρηµατοοικονοµικό κέντρο της ΝΑ Μεσογείου".

Ο κ. Ζαββός επεσήµανε πως είναι η ιδανική στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία γίνεται το νέο
"παιδί θαύµα" της Ευρωζώνης. Το σχέδιο "Ηρακλής" προσφέρει ένα ελκυστικό οµόλογο υψηλών αποδόσεων
σε ένα περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων και αποδόσεων. Η αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης
να προχωρήσει σε διαρθρωτικές και φορολογικές µεταρρυθµίσεις και στην επανεκκίνηση του ελληνικού
τραπεζικού συστήµατος και του χρηµατιστηρίου σηµατοδοτεί µια νέα εποχή ανάπτυξης, προσφέροντας
νέες ευκαιρίες τους επενδυτές, ανέφερε ο ίδιος.

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης.

Ο υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές να επωφεληθούν από τις
επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα. "Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της
χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε
πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν", τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Τις προοπτικές και τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η ναυτιλιακή, παραναυτιλιακή και λιµενική
βιοµηχανία της Ελλάδος, υπό το πρίσµα της συνεχούς βελτίωσης των οικονοµικών δεικτών της εθνικής
οικονοµίας που έχει επιτύχει η κυβέρνηση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσίασε ο υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης.

Ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική της ναυτιλίας των Ελλήνων, της ισχυρότερης ναυτιλίας του
πλανήτη, στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει, αλλά και στην πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο
εµπόριο και την παγκόσµια οικονοµία.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, µεταξύ άλλων τόνισε ότι
η Ελλάδα αναδύεται από τη δεκαετή οικονοµική και κοινωνική κρίση ακόµη πιο δυνατή οικονοµικά και πιο
ώριµη. Το µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: βρισκόµαστε
στην αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός
επενδυτικός προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια.

Διαβάστε ακόµα:
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Πάνω από 100 τετ-α-τετ µε επενδυτές στη Νέα Υόρκη!
#Χρηστος Σταϊκούρας
#Άδωνις Γεωργιάδης
#Νέα Υόρκη

Γιώργος Παππούς 10/12/2019 08:19 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

Το δείπνο µε κεντρικό οµιλητή τον Αµερικανό υπουργό Εµπορίου, Γουίλµπορ Ρος, ήταν το κερασάκι στην
τούρτα ενός µαραθώνιου κατ’ ιδίαν συναντήσεων και παρουσιάσεων από την πολυπληθή κυβερνητική
αποστολή στη Νέα Υόρκη.

Με το ενδιαφέρον των «µεγάλων» για επενδύσεις στην Ελλάδα και την κόντρα µε τους Κινέζους και τους
Ρώσους για τα «ευαίσθητα» πεδία της Ενέργειας, των Μεταφορών, της Υψηλής Τεχνολογίας να χτυπάει
«κόκκινο», οι Αµερικανοί δείχνουν να επιδιώκουν εντονότερη παρουσία στη χώρα µας. Το συνέδριο της
Capital Link ήταν µια ακόµα ευκαιρία και η ελληνική πλευρά φρόντισε να µην την αφήσει αναξιοποίητη.

Μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες, έγιναν περισσότερα από 100 one-to-one meetings µε Θεσµικούς Επενδυτές
που εκπροσωπούν µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα,  µε εισηγµένες και µη
εισηγµένες εταιρείες και σε συνεργασία µε τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο,
διοργανώθηκαν δύο group sessions για τον Υπουργό Οικονοµικών, Χρήστο Σταϊκούρα  και τον Υπουργό
Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη. Ανάλογες συναντήσεις και κατ’ ιδίαν ενηµερώσεις για τα χαρτοφυλάκια
τους, έκαναν ο Υφυπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Ζαββός,  ο Υπουργός Ναυτιλίας, Ιωάννης
Πλακιωτάκης και ο Υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης.

Η λίστα των στελεχών της αγοράς, που συµµετείχαν, αν και ενδεικτική είναι εντυπωσιακή: Athanor Capital,
Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Asset management, Consilience Capital, Eaton Vance, Fir
Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm, Morgan Stanley, MSK Capital Partners, Nomura, Third
Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead, Stonehill, Olympus Peak, Citi, Aberdeen, Helm, East
Rock, Centerbridge, Beachpoint, Weterwheel.

Στο επίκεντρο τα «κόκκινα δάνεια»

Έντονο ήταν το ενδιαφέρον των επενδυτών ειδικά για τις εξελίξεις στο εγχώριο τραπεζικό σύστηµα,
καθώς πέρα από τον «Ηρακλή», η αγορά περίµενε και περιµένει λεπτοµέρειες τόσο από τις τράπεζες όσο κι
από το υπουργείο Οικονοµικών, για τις επόµενες κινήσεις που θα γίνουν µε στόχο την περαιτέρω µείωση
των «κόκκινων» δανείων και ακολούθως  την απελευθέρωση κεφαλαίων για την ενίσχυση της οικονοµίας.
Με αυτό το δεδοµένο, το ειδικό πάνελ στο οποίο συµµετείχαν ο Γ. Ζαββός, οι επικεφαλής των συστηµικών
τραπεζών και ο εκπρόσωπος της ΕΚΤ στου Θεσµούς, συγκέντρωσε πολλά βλέµµατα.

«Αυτή είναι η ιδανική στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία γίνεται το νέο «παιδί- θαύµα» της
Ευρωζώνης» σηµείωσε ο υφυπουργός Οικονοµικών, ξεδιπλώνοντας τις πτυχές του σχεδίου «Ηρακλής», που
έχει ως στόχο τη µείωση του όγκου των «κόκκινων» δανείων κατά 40%. «Ο Ηρακλής προσφέρει ένα
ελκυστικό οµόλογο υψηλών αποδόσεων, σε ένα περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων κι αποδόσεων», τόνισε
χαρακτηριστικά ο Γ. Ζαββός εστιάζοντας στα senior (υψηλής εξασφάλισης) οµόλογα, που θα τελούν υπό
την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου και είναι ουσιαστικά το «κλειδί» για να ξεφορτωθούν οι τράπεζες 30
δις ευρώ προβληµατικών δανείων. 

Τις εργασίες του Συνεδρίου παρακολούθησαν όλα τα οµογενειακά µέσα καθώς και το… βαρύ πυροβολικό
των διεθνών µέσων ήτοι Wall Street Journal, Bloomberg, YAHOO Finance, Reuters, New York Times, Tradewinds,
δείγµα του ότι η Ελλάδα συγκεντρώνει πάλι το ενδιαφέρον αλλά για θετικούς λόγους αυτήν τη φορά.

Το στοίχηµα και το ερώτηµα, που µένει να απαντηθεί, είναι αν αυτό το υπαρκτό και αυξανόµενο
επενδυτικό ενδιαφέρον θα µετουσιωθεί σε εισροές κεφαλαίων ικανών να εκτινάξουν τους δείκτες της
οικονοµίας στα επίπεδα του 3,5- 4%, όπως προβλέπει ο µεσοπρόθεσµος σχεδιασµός της κυβέρνησης…
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Τα 8 δικηγορικά γραφεία, που κυνηγούν δουλειές στη Νέα Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη βρίσκονται από τη Δευτέρα 9 Δεκεµβρίου 2019 υπουργοί, αξιωµατούχοι της ελληνικής
κυβέρνησης, τραπεζίτες και στελέχη επιχειρήσεων στο καθιερωµένο φόρουµ της Capital Link, που στόχο
έχει κάθε χρόνο την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα (άσχετα εάν µέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να
προσελκύσει επενδύσεις αλλά να γεµίσει την τσέπη των διοργανωτών). Μεταξύ αυτών στην ηµερίδα
συµµετείχαν ως συντονιστές διαφόρων θεµάτων εκπρόσωποι δικηγορικών γραφείων από την Ελλάδα, που
διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο µεταξύ των ενδιαφεροµένων επενδυτών, επιχειρηµατιών, τραπεζών και
κρατικών φορέων. Ποιοί είναι;
Ο Παύλος Μασούρος, εταίρος της εταιρείας Masouros & Partners Law Firm ο οποίος ήταν συντονιστής
στην ενότητα «Η µακροοικονοµική εικόνα: Η ελληνική οικονοµία και η Ευρώπη µετά το Brexit». H Masouros
& Partners έχει την έδρα της στην Αθήνα και γραφείο στη Χάγη και ειδικεύεται στο εταιρικό δίκαιο και στις
εξαγορές-συγχωνεύσεις. Στο ίδιο πάνελ ήταν ο Γ. Πιτσιλής, διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων.
Ο Κωνσταντίνος Λαµπαδάριος, εταίρος της οµώνυµης δικηγορικής εταιρείας, Lambadarios Law Firm,
είχε αναλάβει ρόλο συντονιστού στην ενότητα «Τα µεγάλα έργα που µεταµορφώνουν την Ελλάδα –
 Επιχειρηµατικές και Επενδυτικές Ευκαιρίες». Μαζί του στο πάνελ ήταν ο Γιάννης Τσακίρης ο αναπληρωτής
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρµόδιος για τις δηµόσιες επενδύσεις.
Συντονιστής στο πάνελ «Τουρισµός-Επενδυτικές και Επιχειρηµατικές Ευκαιρείες» ήταν ο Παναγιώτης
Μπερνίτσας, της οµώνυµης δικηγορικής εταιρείας Bernnitsas Law Firm. Μαζί του ο υπουργός Τουρισµού
Χάρης Θεοχάρης.
Στην ενότητα «Οι ξένες επενδύσεις αναζοωγωνούν την ελληνική αγορά του Real Estate» συντονιστής ήταν
ο Πέτρος Μαχάς, ιδρυτικός εταίρος και πρόεδρος της δικηγορικής εταιρείας Machas & Partners Law Firm.
Μαζί του ο Στέλιος Ζαββός ως πρόεδρος της Orilina Properties, ο οποίος είναι αδελφός του υπουργού
Γιώργου Ζαββού, ο Γιώργος Κορµάς της Πειραιώς Real Esate, o Αριστοτέλης Καρυτινός της Prodea
Investments, ο Τάκης Κανελλόπουλος της Τιτάν και ο Τάσος Καζίνος της Trastor REIC.
Στην ενότητα για την ενέργεια «Το νέο περιβάλλον στην Ενέργεια και στην Κοινή Ωφέλεια-Η Ελλάδα ως
ένας ενεργειακός δρόµος», το συντονισµό είχε ο Ευρυπίδης Ιωάννου, εταίρος στην δικηγορική εταιρεία
Potamitis Vekris. Στο ίδιο πάνελ ο αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς, και οι επικεφαλής
των εταιρειών ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης), των ΕΛΠΕ (Ανδρέας Σιάµισιης)  και της ΔΕΗ (Γιώργος Στάσης).
Ο Ευάγγελος Λακατζής,  της δικηγορικής εταιρείας A.S. Papadimitriou & Partners είχε το συντονισµό
της ενότητας «Επενδυτικές Ευκαιρίες στην Ελλάδα – Η πλευρά των εγχώριων επενδυτών και η δυναµική
των ΜµΕ». Στο πάνελ συµµετείχαν εκπρόσωποι εταιρειών που έπενδύουν σε ελληνικές µικροµεσαίες
εταιρείες όπως ο Νίκος Κουνής της DECA Investments, ο Τάκης Σολοµός της EOS Capital Partners και ο
Νίκος Καραµούζης, πρόεδρος της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton.
Ακολούθησε ο κυρία Χριστίνα  Παπανικολοπούλου εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Zepos &
Yannopoulos, η οποία ήταν συντονίστρια της ενότητας για τον τραπεζιό τοµέα. Στον παρέα της, ο
Γιώργος Ζαββός αναπλγηρωτής υπουργός Οικονοµικών αρµόδιος για τον τραπεζικό τοµέα, και οι
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εκπρόσωπο των ελληνικών τραπεζών, Βασίλειος Ψάλτης της Alpha Bank, Γιώργος Ζανιάς πρόεδρος της
Εurobank, Παύλος Μυλωνάς της Εθνικής και Χ. Μεγάλου της Τράπεζας Πειραιώς.
Τέλος, στην ενότητα για τα «Μη εξυπηρετούµενα δάνεια και ευκαιρίες για αναδιάρθρωση-ανάπτυξη-
επενδύσεις», συντονιστής ήταν ο Πάνος Κατσάµπας, της δικηγορικής εταιρείας Reed Smith. Μαζί του ο
Θεόδωρος Αθανσαόπουλος της Alpha Bank, o Αλέξανδρος Αργυρός της Axia Ventures Group, ο Σάµυ Δαυίδ
της Grifon Capital Advisors (Fortress), ο Γιώργος Γεωργακόπουλος της Intrum Hellas, ο Δηµήτρης Ψαρρής της
Oliver Wyman και ο Eric Clause της PIMCO.
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Γ. Πλακιωτάκης: Κύριος οικονοµικός πυλώνας η ναυτιλία για τη στήριξη νέων
επενδύσεων

ΑΠΕ

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς επενδυτές στη
Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, ο
κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία,
τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία.

«Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά

Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε
διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η ελληνική Ναυτιλία ως πυλώνας ανάπτυξης και επενδύσεων

Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας
µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα
µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και
την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε
υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων
επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».

   Οι προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής

Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός σηµείωσε ότι
η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την
ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής εκπαίδευσης.

Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία και στη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις
λιµένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
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Πλακιωτάκης: Κύριος οικονοµικός πυλώνας η ναυτιλία για τη στήριξη νέων
επενδύσεων

   Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας,
παρουσίασε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς
επενδυτές στη Νέα Υόρκη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, ο
κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία,
τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία. 

   «Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική
ναυτιλία κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά

   Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας
σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 Η ελληνική Ναυτιλία  ως πυλώνας ανάπτυξης και επενδύσεων

   Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας
µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα
µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και
την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε
υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων
επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».

   Οι προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής

   Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός σηµείωσε
ότι η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την
ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής εκπαίδευσης.

   Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία και στη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις
λιµένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
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«Greece is Back»: Η ελληνική οικονοµία επιστρέφει στα επενδυτικά ραντάρ
Ισχυρό ενδιαφέρον για την Ελλάδα µε µπαράζ συναντήσεων εκπροσώπων της ελληνικής αποστολής µε
ξένους επενδυτές εκδηλώθηκε στη συνάντηση κορυφής για την ελληνική οικονοµία, στη Νέα Υόρκη

Πυκνό σε συναντήσεις κυβερνητικών στελεχών και εκπροσώπων των µεγαλύτερων ελληνικών εταιρειών µε
επενδυτές και πλούσιο σε brainstorming ξένων επιχειρηµατιών και funds για  τις ευκαιρίες που
ανοίγουν στην ελληνική οικονοµία  καθώς αυτή ανακάµπτει µετά από µια κρίση, που αποδείχθηκε
πρωτοφανής σε ένταση και διάρκεια επιφέροντας ισχυρό πλήγµα στην αξιοπιστία της ελληνικής
οικονοµίας, ήταν το φετινό, 21ο Ετήσιο Forum “Invest in Greece” του Capital Link στη Νέα  Υόρκη.

Σήµερα η ελληνική αποστολή θα  κτυπήσει, ως είθισται τα  τελευταία  χρόνια , το καµπανάκι
της ολοκλήρωσης των εργασιών της συνεδρίασης στο πλαίσιο της «Ηµέρας της Ελλάδας»
στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης ολοκληρώνοντας πρακτικά και αυτό το επενδυτικό «σαφάρι»
την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού προς αναζήτηση επενδυτικών κεφαλαίων.

Για µια ακόµη φορά τους τελευταίους µήνες, ήταν πολύ ισχυρό το ενδιαφέρον που εισέπραξαν τα
κυβερνητικά στελέχη του οικονοµικού επιτελείου που συµµετείχαν στην αποστολή αλλά και οι εκπρόσωποι
κορυφαίων ελληνικών εταιρειών, από διεθνείς επενδυτές στη Νέα Υόρκη για την ελληνική οικονοµία. Είναι
ενδεικτικό ότι έγιναν περισσότερες από 100 συναντήσεις µεταξύ εκπροσώπων ελληνικών
επιχειρήσεων και ξένων επενδυτών ενώ τόσο ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας όσο και ο
υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης  ενηµέρωσαν διεξοδικά οµάδες επενδυτών για τις προοπτικές
επενδύσεων στην ελληνική οικονοµία, τώρα, καθώς ισχυροποιείται σταδιακά η αναπτυξιακή δυναµική στη
χώρα. Τουρισµός, ενέργεια , logistics, υποδοµές, ναυτιλία  είναι µεταξύ των κλάδων που
συγκεντρώνουν τα  επενδυτικά  «φώτα» και δεν είναι τυχαίο ότι στην κυβερνητική αποστολή
συµµετείχαν οι υπουργοί Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης
Πλακιωτάκης και οι υφυπουργοί Οικονοµικών, αρµόδιος για το χρηµατοπιστωτικό τοµέα Γιώργος Ζαββός,
Ανάπτυξης  Γιάννης Τσακίρης και Περιβάλλοντος & Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς.

Στόχος της ελληνικής πλευράς ήταν να περάσει το µήνυµα ότι η Ελλάδα  επιστρέφει (Greece is back)
που όπως φαίνεται είναι και το κεντρικό µήνυµα στην καµπάνια την οποία προωθεί η κυβέρνηση προς τη
διεθνή επενδυτική κοινότητα προσδοκώντας ότι η αναζωπύρωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος προς τη
χώρα θα µεταφραστεί σε ροή επενδυτικών κεφαλαίων, γρήγορα και µε το ρυθµό που έχει ανάγκη η χώρα.
Το στοίχηµα είναι άλλωστε µεγάλο και σε σηµαντικό βαθµό κρίνεται το 2020 ένα έτος που η κυβέρνηση
έχει ποντάρει πολλά στην επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,8% από σχεδόν 2% που εκτιµάται πως θα
κλείσει φέτος. Πρόκειται για µια ισχυρή πρόκληση µε δεδοµένο ότι η οικονοµία στην ευρωζώνη
αντιµετωπίζει ισχυρές προκλήσεις και τον κίνδυνο της στασιµότητας. Ωστόσο πρόκειται για µια περίοδο
που υπάρχει πολύ µεγάλη διαθέσιµη ρευστότητα  διεθνώς σε περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων µε τους
επενδυτές να αναζητούν αποδόσεις και σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα, που ανακάµπτει, διαθέτοντας πλέον
υγιή δηµόσια οικονοµικά, χαµηλές τιµές και επενδυτική δυναµική σε τοµείς ισχυρού ενδιαφέροντος
παγκοσµίως όπως  η ενέργεια και οι υποδοµές, θα µπορούσε να προσελκύσει επενδυτικά κεφάλαια.   

Το κοινό των επενδυτών στο φετινό συνέδριο της Capital Link ήταν σηµαντικό αφού το παρόν έδωσαν
εκπρόσωποι πολύ ισχυρών funds, οίκων παγκόσµιας εµβέλειας και στελεχών της διεθνούς
αγοράς που συµµετείχαν στις συναντήσεις, όπως: BlackRock, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Pimco, Helm,
Nomura, Third Point, Brookfied Asset management κ.α..

Αξίζει να σηµειωθεί πως στο δείπνο του συνεδρίου ο Αµερικανός µεγαλοεπενδυτής  Τζον Πόλσον,
τιµήθηκε µε το «2019 Capital Link Hellenic Leadership Award» ενώ τον κ. Πόλσον προλόγισε ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Ουίλµπουρ Ρος.

Το καµπανάκι
Σήµερα σε ειδική εκδήλωση που διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη µε θέµα «Ηµέρα  Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» η ελληνική αποστολή θα κτυπήσει το καµπανάκι της λήξης των
εργασιών της Τρίτης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης παρουσία εκπροσώπων των εταιρειών
ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και των εταιρειών που
συµµετείχαν στο συνέδριο.

Πρέπει να σηµειωθεί πως το συνέδριο ξεκίνησε µε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµα του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έστειλε το µήνυµα πως µια νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών ανατέλλει
στην Ελλάδα, κάλεσε την επιχειρηµατική κοινότητα να δει επενδυτικά την Ελλάδα ενώ αναφέρθηκε στο
πρόγραµµα διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που προωθεί η Ελλάδα για τη βελτίωση του ελληνικού
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επιχειρείν, εκτιµώντας πως υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για το πρόγραµµα και µια
συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες επενδύσεις. Όπως τόνισε µεταξύ άλλων η Ελλάδα έχει µια σταθερή
κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας, ενώ υπογράµµισε πως η κυβέρνηση φέρει την ιδιοκτησία των
µεταρρυθµίσεων που προωθεί γιατί αυτές είναι στη βάση του εκλογικού της προγράµµατος. Όπως είπε «σε
αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντίθετα, εστίασε στο
να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα µεταµόρφωναν την ελληνική
οικονοµία προς το καλύτερο» ενώ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη βελτίωση που καταγράφεται ήδη στην
ελληνική οικονοµία και στο οικονοµικό κλίµα στη χώρα.

Επανεκκίνηση & επόµενα βήµατα
Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας αναφέρθηκε στη δυναµική
επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας, διαβεβαιώνοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις
µεταρρυθµίσεις για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα στην ελληνική οικονοµία  ενώ εκτίµησε πως η
αισιοδοξία αντανακλάται ήδη σε σειρά εξελίξεων, όπως η θετική 4η έκθεση µεταµνηµονιακής εποπτείας, η
επιτυχής έξοδος στις αγορές, οι αναβαθµίσεις από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, η αξιόλογη
βελτίωση του δείκτη οικονοµικού κλίµατος και του δείκτη καταναλωτικής εµπιστοσύνης.

Στα επόµενα  βήµατα  είναι η επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων που έχουν συµφωνηθεί, η
διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, η ενίσχυση της ρευστότητας στην
πραγµατική οικονοµία, η προώθηση του σχεδίου ανάπτυξης περιουσιακών στοιχείων και η εισαγωγή
κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.
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ΔΕΗ: Επενδυτική αντεπίθεση σε τέσσερις άξονες από το 2020

Την προσεχή Δευτέρα τα αποκαλυπτήρια για το νέο business plan McKinsey-Aπολιγνιτοποίηση, στροφή στις
ΑΠΕ, ψηφιοποίηση δικτύου και νέα εµπορική πολιτική. 

Αντίστροφα µετρά για την ΔΕΗ η ανακοίνωση του στρατηγικού της σχεδιασµού πάνω στον οποίο θα
χαραχθεί η πορεία της επόµενης µέρας που θα θέσει ισχυρά θεµέλια ώστε η επιχείρηση να γυρίσει
οριστικά σελίδα και να βγει από το βαθύ τούνελ των ζηµιών.

Την προσεχή Παρασκευή αναµένεται να εγκριθεί από το διοικητικό συµβούλιο της ΔΕΗ το business plan της
επιχείρησης που κατήρτισε η McKinsey, το οποίο αναµένεται να αποκαλυφθεί επισήµως από τον πρόεδρο
και διευθύνοντα σύµβουλο κ. Γιώργο Στάσση, την επόµενη Δευτέρα. Θα ακολουθήσει έκτακτη γενική
συνέλευση των µετόχων προκειµένου να εγκρίνει τις µεγάλες αλλαγές στον τοµέα των προσλήψεων και
της στελέχωσης της εταιρείας που έφερε πρόσφατα ο νόµος που ψηφίστηκε από την βουλή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε πρώτη φάση ο επικεφαλής της ΔΕΗ έχει επιλέξει να  παρουσιάσει
τις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας καθώς το σχέδιο θα αναλυθεί µε κάθε λεπτοµέρεια
στους αναλυτές περί τα τέλη Ιανουαρίου. Για την περίοδο αυτή προγραµµατίζεται ένα «investor day», το
οποίο θα αποτελέσει ένα πρώτο βήµα  προετοιµασίας για  την προσέλκυση ξένων επενδυτών αλλά
και για  τη µεγάλη έξοδο στις αγορές που προετοιµάζεται για αργότερα µε την έκδοση οµολογιακού
δανείου.

Στόχος της νέας διοίκησης είναι να πείσει τους επενδυτές για τις µεγάλες αλλαγές στην λειτουργία της
εταιρείας αλλά και να άρει τις αβεβαιότητες που κρατούσαν µακριά από την Επιχείρηση και την µετοχή
της τα µεγάλα θεσµικά χαρτοφυλάκια, αποκτώντας όλα εκείνα τα εργαλεία που θα την βοηθήσουν να
αναπτυχθεί µε ένα υγιή τρόπο και να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις τους ιδιώτες προµηθευτές.

Χθες µιλώντας στο συνέδριο της Capital Link στην Ν. Υόρκη ο κ. Στάσσης επισήµανε ότι η ΔΕΗ έχει
επεξεργαστεί ένα σχέδιο, το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και το οποίο έχει τέσσερις βασικούς
άξονες:

– την απολιγνιτοποίηση της εταιρείας, η οποία θα κινηθεί στις κυβερνητικές εξαγγελίες για οριστική
απεξάρτηση από το λιγνίτη έως το 2028 αλλά θα περιλαµβάνει αναλυτικό και πλήρες χρονοδιάγραµµα
απόσυρσης των 14 µονάδων της ΔΕΗ.

– την µετεξέλιξή της Επιχείρησης από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ, σχέδιο το οποίο η ΔΕΗ θα υπηρετήσει µέσα από την ανάπτυξη νέων πρότζεκτ αλλά
και µε στρατηγικές συµµαχίες µε έλληνες και διεθνείς παίκτες.

– την ψηφιοποίηση του δικτύου διανοµής, το οποίο θα υλοποιηθεί µε την πώληση (εκτός απροόπτου
πλειοψηφικού πακέτου µετοχών) του ΔΕΔΔΗΕ µε στόχο την άντληση σηµαντικών εσόδων για την ΔΕΗ.

– την αντεπίθεση της εταιρείας στην αγορά  ενέργειας  µε νέα  εµπορική πολιτική που θα έχει
ως βάση της τον πελάτη και θα δίνει επιλογές µε βάση την κατανάλωση στα πρότυπα των προγραµµάτων
της κινητής τηλεφωνίας.
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Θωµάς: Τον Ιανουάριο ξεκινούν οι διαδικασίες για τη ΔΕΠΑ Εµπορίας
«Εµβληµατική ιδιωτικοποίηση» χαρακτήρισε την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδοµών ο υφυπουργός ΠΕΝ
από τη Νέα Υόρκη

Γεράσιµος Θωµάς, ΥΠΕΝ Γεράσιµος Θωµάς, ΥΠΕΝ

Στη γραµµή της αφετηρίας εισέρχεται η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, µε τη δηµοσίευση χθες από το ΤΑΙΠΕΔ
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 100% της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδοµών ΑΕ» που θα
προκύψει από την µερική διάσπαση του κλάδου Υποδοµών της ΔΕΠΑ.

Το Ελληνικό Δηµόσιο –που µέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ’ επέκταση της ΔΕΠΑ
Υποδοµών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -που  κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν ως από κοινού
πωλητές.

Ο υφυπουργός Ενέργειας κ. Γεράσιµος Θωµάς –που ανακοίνωσε την έναρξη της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ
από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link- δήλωσε σχετικά: «Είµαι πολύ
χαρούµενος που είµαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση µιας εµβληµατικής
ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση συνολικά.

Οι ρυθµίσεις για τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 28
Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός, πλειοδοτικός διαγωνισµός.

Προσβλέπουµε στην εκδήλωση σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για την ΔΕΠΑ Υποδοµών, µιας εταιρείας µε Ρυθµιζόµενο από τη ΡΑΕ Έσοδο που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραµµα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραµµα
που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα.

Το επόµενο βήµα προς τον µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων
ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραµµατική µας
δέσµευση και την υλοποιούµε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα», κατέληξε ο κ. Θωµάς.
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Εκατό ραντεβού για επιχειρηµατικές συµφωνίες στη Νέα Υόρκη - Καυτό
παρασκήνιο από τις συναντήσεις των υπουργών µε τους ισχυρούς παίκτες της

αγοράς
Διήµερο εξαντλητικών επαφών και ζυµώσεων από τους υπουργούς της κυβέρνησης µε περισσότερους από
100 επιχειρηµατίες της διεθνούς κοινότητας
Με υποσχέσεις από τα  µεγάλα  θεσµικά  χαρτοφυλάκια  και τους ισχυρούς παίκτες της
διεθνής αγοράς, ότι η Ελλάδα  θα  είναι ένας από τους επόµενους επενδυτικούς προορισµούς
για  τα  κεφάλαια  τους, επιστρέφει η ελληνική αποστολή από το Μανχάταν της Νέας Υόρκης.
Είχε προηγηθεί ένα διήµερο εξαντλητικών επαφών και ζυµώσεων από τους υπουργούς της κυβέρνησης µε
περισσότερους από 100 επιχειρηµατίες της διεθνούς κοινότητας, οι οποίοι πήγαν στο Metropolitan Club όπου
λαµβάνει χώρα το συνέδριο του Capital Link, γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο. 
Τα περισσότερα ραντεβού των µελών της ελληνικής οµάδας µε τους εκπροσώπους της αγοράς ήταν
προσωπικά και εκτυλίχτηκαν µέσα από ένα πυκνό πρόγραµµα συναντήσεων λόγω των υπολοίπων ραντεβού
που έπρεπε να χωρέσουν στην ίδια ατζέντα. 
Πρόκειται για τα δύο «group sessions» που έστησαν για τους υπουργούς Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούρα
και Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη οι διοργανώτριες επενδυτικές τράπεζες σε συνεργασία µε εισηγµένες
εταιρείες.
Το πρόγραµµα του Χρήστου Σταικούρα περιελάµβανε και κάποιες επιπλέον συναντήσεις  µε εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισµών (PIMCO, Goldman Sachs, Citibank, BlackRock, BlueCrest,
Morgan Stanley, Helm, Nomura, Third Point κ.α., αλλά και µε αξιωµατούχους των θεσµών: µε τον συντονιστή
των κλιµακίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, Πολ Κούτος, και µε τον επικεφαλής των
τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη χώρα µας, Φραντσέσκο Ντρούντι.
Έντονο ήταν το ενδιαφέρον των επενδυτών ειδικά για τις εξελίξεις στο εγχώριο τραπεζικό σύστηµα,
καθώς πέρα από τον «Ηρακλή», η αγορά περίµενε και περιµένει λεπτοµέρειες τόσο από τις τράπεζες όσο κι
από το υπουργείο Οικονοµικών, για τις επόµενες κινήσεις που θα γίνουν µε στόχο την περαιτέρω µείωση
των «κόκκινων» δανείων και ακολούθως  την απελευθέρωση κεφαλαίων για την ενίσχυση της οικονοµίας.
Με αυτό το δεδοµένο, το ειδικό πάνελ στο οποίο συµµετείχαν ο υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός,
οι επικεφαλής των συστηµικών τραπεζών και ο Φραντσέσκο Ντρούντι της ΕΚΤ συγκέντρωσε και τα
περισσότερα βλέµµατα από την πλευρά των νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται.
«Αυτή είναι η ιδανική στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα» σηµείωσε ο υφυπουργός Οικονοµικών,
αναπτύσσοντας τις βασικές πτυχές του σχεδίου «Ηρακλής» που έχει ως στόχο τη µείωση του όγκου των
«κόκκινων» δανείων κατά 40%. 
«Ο Ηρακλής προσφέρει ένα ελκυστικό οµόλογο υψηλών αποδόσεων, σε ένα περιβάλλον αρνητικών
επιτοκίων κι αποδόσεων», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ζαββός εστιάζοντας στα senior (υψηλής
εξασφάλισης) οµόλογα, που θα τελούν υπό την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου και είναι ουσιαστικά το
«κλειδί» για να ξεφορτωθούν οι τράπεζες 30 δισ. ευρώ προβληµατικών δανείων.
Το συνέδριο του Capital Link ξεκίνησε µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα του πρωθυπουργού, ο οποίος κάλεσε την
επιχειρηµατική κοινότητα να βάλει µεταξύ των άλλων επενδυτικών της προορισµών και την Ελλάδα.
«Το σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µια συντριπτική υποστήριξη για τις
ξένες επενδύσεις. 
Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά έγκρισης για
τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος. 
Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παραδίδοντας τη σκυτάλη στον
υπουργό Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούρα, ο οποίος στη βασική του οµιλία εστίασε στη δυναµική της
ελληνικής οικονοµίας.
Η προσέλκυση επενδύσεων αποτελεί κεντρικό στοίχηµα για την κυβέρνηση, προκειµένου να ενισχυθούν οι
ρυθµοί ανάπτυξης.
Ο προϋπολογισµός του 2020 προβλέπει ρυθµό µεγέθυνσης 2,8% µε όχηµα, µεταξύ άλλων, την αύξηση του
ακαθάριστου σχηµατισµού πάγιου κεφαλαίου, δηλαδή των επενδύσεων, κατά 13,4%.
Μεταξύ των επιχειρήσεων που έδωσαν παρουσία στο συνέδριο είναι οι: Aegean Airlines, ΕΥΔΑΠ, Avis Ελλάς,
Eldorado Gold, EY, Grant Thornton, ΕΛΠΕ, Lamda Development, McKinsey & Company, Οµιλος Μυτιληναίος, NN
Hellas, ΟΠΑΠ, Prodea Investments, ΔΕΗ, Reed Smith, Shaner Hotel Group, ΤΕΜΕΣ, The Wall Street Journal, ΤΙΤΑΝ,
Värde Global Real Estate, Zeus Group, Diana Shipping, Eurodry, Euroseas, Tsakos Energy Navigation, Performance
Shipping.

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr

https://bankingnews.gr/index.php?id=473559


http://neakeratsiniou.blogspot.gr/

 Publication date: 10/12/2019 07:50

 Alexa ranking (Greece): 0

 http://neakeratsiniou.blogspot.com/2019/12/7.html

Σταϊκούρας: Δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας από τις 7
Ιουλίου

Για δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας έκανε λόγο ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως είπε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού
σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα  πεπραγµένα  των πρώτων έξι µηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα  Capital Controls που είχαν αποµείνει

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά  Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
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υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα  Επόµενα  Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Capital Link: Πρωτοφανές το επενδυτικό ενδιαφέρον στη Νέα Υόρκη
Πλήρως επιτυχής η εκστρατεία των υπουργών - Πάνω από 100 κατ' ιδίαν συναντήσεις µεταξύ µεγάλων
παικτών της διεθνούς αγοράς κεφαλαίου και εκπροσώπων ελληνικών εταιριών στο 21ο Ετήσιο Φόρουµ
«Invest in Greece»

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία το ενδιαφέρον που εισέπραξαν από διεθνείς επενδυτές στη Νέα Υόρκη το
οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης και κορυφαία στελέχη ελληνικών τραπεζών και επιχειρήσεων, στο
πλαίσιο του 21ου Ετήσιου Φόρουµ «Invest in Greece» του Capital Link.

Περισσότερες από 100 κατ’ ιδίαν συναντήσεις (one-to-one meetings) πραγµατοποιήθηκαν χθες
στο Metropolitan Club µεταξύ µεγάλων παικτών της αµερικανικής και διεθνούς αγοράς κεφαλαίου και
εκπροσώπων ισχυρών ελληνικών εταιριών, ενώ οι υπουργοί Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας και
Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης είχαν δύο οµαδικές συναντήσεις (group sessions) µε επενδυτές.
Αντίστοιχες κατ’ ιδίαν ενηµερώσεις για θέµατα της αρµοδιότητάς τους έκαναν και τα υπόλοιπα µέλη της
ελληνικής κυβερνητικής αποστολής: οι υπουργοί Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης και Ναυτιλίας Γιάννης
Πλακιωτάκης και οι υφυπουργοί Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός, Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης και
Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς.

Η µακριά λίστα των στελεχών της αγοράς που έλαβαν µέρος στις συναντήσεις περιλαµβάνει, µεταξύ
άλλων, τους ακόλουθους επενδυτικούς οίκους και τράπεζες µε παγκόσµια  εµβέλεια: Athanor
Capital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Asset management, Consilience Capital, Eaton
Vance, Fir Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm, Morgan Stanley, MSK Capital Partners,
Nomura, Third Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead, Stonehill, Olympus Peak, Citi, Aberdeen,
Helm, East Rock, Centerbridge, Beachpoint, Weterwheel.

Το µήνυµα  Μητσοτάκη

Το συνέδριο του Capital Link ξεκίνησε µε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµα του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη, ο οποίος κάλεσε την επιχειρηµατική κοινότητα να εντάξει τη χώρα µας στα επενδυτικά
σχέδιά της, επισηµαίνοντας ότι «το σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µια
συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες επενδύσεις» και ότι «σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός
κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για
παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντίθετα, εστίασε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα
βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το
καλύτερο».

Σταϊκούρας: Προσήλωση στις µεταρρυθµίσεις

Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις, µε στόχο τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και την κάλυψη του παραγωγικού κενού, έδωσε στην οµιλία
του ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας. Αναφέρθηκε επίσης στα επιτεύγµατα της 5µηνης
διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ και επανέλαβε τις προβλέψεις για ανάπτυξη 2,8% το 2020 και
επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ τόσο φέτος όσο και το ερχόµενο έτος.
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Γεωργιάδης: Hot-spot για  επενδυτές η Ελλάδα

Για µεταµόρφωση της Ελλάδας σε νέο hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα οικονοµίες παγκοσµίως έκανε λόγο ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, που
χαρακτήρισε ως «πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας» την αγορά ακινήτων, τον
τουρισµό, την ενέργεια, τα logistics, τις υποδοµές, τη βιοτεχνολογία, τη φαρµακοβιοµηχανία, την
πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες, την έρευνα και ανάπτυξη, τα τρόφιµα αλλά και τη βαριά βιοµηχανία.
 
Οι προβολείς στις τράπεζες

Ιδιαιτέρως έντονο ήταν το ενδιαφέρον της αµερικανικής και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για τον
ελληνικό τραπεζικό τοµέα, ενόψει της επικείµενης κατάθεσης στη Βουλή (πιθανότατα την Παρασκευή) του
νοµοσχεδίου για τη µείωση των «κόκκινων» δανείων µε βάση το σχέδιο «Ηρακλής». Οι εκπρόσωποι των
ξένων επενδυτικών τραπεζών, οίκων και funds άδραξαν την ευκαιρία, για να µάθουν λεπτοµέρειες από τον
αρµόδιο υφυπουργό Οικονοµικών Γιώργο Ζαββό, τους επικεφαλής των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών
που βρέθηκαν για το συνέδριο στη Νέα Υόρκη και τον επικεφαλής των τεχνοκρατών της ΕΚΤ για την
Ελλάδα Φραντσέσκο Ντρούντι.

«Αυτή είναι η ιδανική στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία γίνεται το νέο “παιδί-θαύµα” της
ευρωζώνης», ανέφερε ο κ. Ζαββός και τόνισε ότι στόχος του σχεδίου «Ηρακλής» είναι να µειωθεί ο όγκος
των κόκκινων δανείων στις ελληνικές τράπεζες κατά 40%, να αυξηθεί η κεφαλαιακή βάση τους και να
βελτιωθεί η κερδοφορία τους. «Ο “Ηρακλής” προσφέρει ένα ελκυστικό οµόλογο υψηλών αποδόσεων, σε
ένα περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων και αποδόσεων», υπογράµµισε ο υφυπουργός Οικονοµικών και
πρόσθεσε: «H αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε διαρθρωτικές και
φορολογικές µεταρρυθµίσεις και στην επανεκκίνηση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και του
χρηµατιστηρίου σηµατοδοτεί µια νέα εποχή ανάπτυξης, προσφέροντας νέες ευκαιρίες τους επενδυτές».

Όπως ανέφερε χθες το ΝΜ, η συµµετοχή στο φετινό συνέδριο ήταν µεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά
(πάνω από 1.000 άτοµα) και επιπλέον το ελληνοαµερικανικό κοµµάτι του κοινού που έδινε το χρώµα τις
τελευταίες χρονιές, φέτος ήταν… µειοψηφία. Σε αυτό αναµφίβολα συνέβαλε και η παρουσία του
Αµερικανού µεγαλοεπενδυτή Τζον Πόλσον, ο οποίος στο δείπνο του συνεδρίου τιµήθηκε µε το «2019 Capital
Link Hellenic Leadership Award» για την εξαιρετική συµβολή του στην Ελλάδα. Ακόµα ένα ισχυρό σήµα του
ενδιαφέροντος των ΗΠΑ για επενδύσεις στη χώρα µας ήταν ότι τον κ. Πόλσον προλόγισε ο Αµερικανός
υπουργός Εµπορίου Ουίλµπουρ Ρος.

Μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων που είχαν παρουσία στο φετινό συνέδριο του Capital Link
περιλαµβάνονται οι: Aegean Airlines, ΕΥΔΑΠ, Avis Ελλάς, Eldorado Gold, EY, Grant Thornton, ΕΛΠΕ, Lamda
Development, McKinsey & Company, Όµιλος Μυτιληναίος, NN Hellas, ΟΠΑΠ, Prodea Investments, ΔΕΗ, Reed
Smith, Shaner Hotel Group, ΤΕΜΕΣ, The Wall Street Journal, ΤΙΤΑΝ, Värde Global Real Estate, Zeus Group, Diana
Shipping, Eurodry, Euroseas, Tsakos Energy Navigation, Performance Shipping.

Σήµερα η ελληνική κυβερνητική αποστολή και στελέχη των εταιριών ελληνικών συµφερόντων οι οποίες
είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης θα χτυπήσουν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών
της συνεδρίασης στο πλαίσιο της «Ηµέρας της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day
at NYSE).
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Γ. Τσακίρης: Πολιτική βούληση να µετατραπεί η Ελλάδα στην πιο φιλο-
επενδυτική χώρα της ΕΕ

Tsakiris ypourgos

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο
της Capital Link στη Νέα  Υόρκη

Μια  πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα  αναδύεται µέσα  από την οικονοµική κρίση, ήταν το µήνυµα
που εξέπεµψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους αµερικανούς επενδυτές,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

«Το µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόµαστε στην
αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το επενδυτικό
τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς», τόνισε ο κ. Τσακίρης.

Υπό αυτό το πρίσµα, ο Έλληνας υπουργός σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία  βρίσκεται σε τροχιά
ανάπτυξης, έχοντας αφήσει πίσω της τα  capital controls. Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο δείκτης
οικονοµικού κλίµατος είναι υψηλότερος από εκείνον του 2008 και ότι Ελλάδα δανείζεται µε τα χαµηλότερα
από ποτέ επιτόκια. Όπως εξήγησε, στόχος είναι να µετασχηµατιστεί το αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας µε
στόχο να γίνει πιο δυναµικό, παραγωγικό και εξωστρεφές.

Φέρνοντας ως παράδειγµα τον νέο αναπτυξιακό νόµο που υπερψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, ο κ.
Τσακίρης τόνισε ότι ο συγκεκριµένος νόµος αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση της
κυβέρνησης να  µετατρέψει την Ελλάδα  στην πιο φιλική προς τις επενδύσεις, χώρα  της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ο νέος, πρόσφατα ψηφισµένος αναπτυξιακός νόµος από την ελληνική Βουλή, µε τίτλο «Επενδύω στην
Ελλάδα», ανατρέπει τα υπάρχοντα δεδοµένα στον χώρο των επενδύσεων και της οικονοµίας γενικότερα,
και επιδιώκει µεταξύ άλλων, την εξάλειψη των εµποδίων σε επενδύσεις που θεωρούνται στρατηγικής
σηµασίας. Ο νόµος απλοποιεί σηµαντικά τις διαδικασίες σε θέµατα αδειοδοτικά, περιβαλλοντικά και
πολεοδοµικά, ενώ διευκολύνει την επιτυχή µετάβαση της χώρας στην ψηφιακή εποχή, τη στήριξη νεοφυών
επιχειρήσεων και την ώθηση στη δηµιουργία επιχειρηµατικών και βιοµηχανικών πάρκων», ανέφερε
χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το σηµείο, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέδειξε τον κοµβικό ρόλο που αναµένεται
να διαδραµατίσει η ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στη προσπάθεια ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας.
Όπως εξήγησε ο κ. Τσακίρης, αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης της
τράπεζας, µε απώτερο στόχο να µετατραπεί σε ένα επιπλέον «επενδυτικό και αναπτυξιακό όπλο» στη
φαρέτρα της κυβέρνησης.

Σχετικά µε τον ενεργειακό τοµέα, ο υφυπουργός περιέγραψε το νέο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το
κλίµα, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από το υπουργικό συµβούλιο. Όπως µάλιστα εξήγησε, το
συγκεκριµένο σχέδιο προβλέπει επενδύσεις ύψους 44 δισ. ευρώ µέχρι το 2030, σε ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, δίκτυα µεταφοράς και διανοµής φυσικού αερίου και σε υποδοµές για ηλεκτρικά οχήµατα.

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Tweet
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Ι. Πλακιωτάκης: Κύριος οικονοµικός πυλώνας η ναυτιλία για τη στήριξη νέων
επενδύσεων

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς επενδυτές στη
Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, ο
κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία,
τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία.

«Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά

Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε
διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η ελληνική Ναυτιλία ως πυλώνας ανάπτυξης και επενδύσεων

Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας
µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα
µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και
την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε
υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων
επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».

Οι προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής

Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός σηµείωσε ότι
η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την
ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής εκπαίδευσης.

Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία και στη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις
λιµένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.Πηγή: ΑΠΕ-
ΜΠΕ
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Εκατό ραντεβού για επιχειρηµατικές συµφωνίες στη Νέα Υόρκη - Καυτό
παρασκήνιο από τις συναντήσεις των υπουργών µε τους ισχυρούς παίκτες της

αγοράς
Με υποσχέσεις από τα µεγάλα θεσµικά χαρτοφυλάκια και τους ισχυρούς παίκτες της διεθνής αγοράς, ότι η
Ελλάδα θα είναι ένας από τους επόµενους επενδυτικούς προορισµούς για τα κεφάλαια τους, επιστρέφει η
ελληνική αποστολή από το Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Είχε προηγηθεί ένα διήµερο εξαντλητικών επαφών
και ζυµώσεων από τους υπουργούς της κυβέρνησης µε περισσότερους από 100 επιχειρηµατίες της
διεθνούς κοινότητας, οι οποίοι πήγαν στο Metropolitan Club όπου λαµβάνει χώρα το συνέδριο του Capital
Link, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Τα περισσότερα ραντεβού των µελών της ελληνικής οµάδας µε τους
εκπροσώπους της αγοράς ήταν προσωπικά και εκτυλίχτηκαν µέσα από ένα πυκνό πρόγραµµα συναντήσεων
λόγω των υπολοίπων ραντεβού που έπρεπε να χωρέσουν στην ίδια ατζέντα. Πρόκειται για τα δύο "group
sessions" που έστησαν για τους υπουργούς Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούρα και Ανάπτυξης Άδωνι
Γεωργιάδη οι διοργανώτριες επενδυτικές τράπεζες σε συνεργασία µε εισηγµένες...

Bankingnews   ·    πριν από  11 λεπτά  ·    
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Θεοχάρης: Στρατηγικής σηµασίας ο τουριστικός τοµέας για την προσέλκυση
επενδύσεων

Ο υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης, στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη. Φωτογραφία HELLAS JOURNAL

December 9, 2019

Τη στρατηγική σηµασία του τουριστικού τοµέα για την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης υπογράµµισε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης
Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια της... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο https://hellasjournal.com

Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.
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Μητσοτάκης σε Αµερικανούς: Νέα εποχή ευκαιριών ανατέλλει στην Ελλάδα,
είναι ώρα να επενδύσετε

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης έστειλε µήνυµα σε Αµερικανούς επενδυτές

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπ ουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε του ς Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o «Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα».

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

«Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ’ αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονοµία παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στη παγκόσµια οικονοµία. Υπό αυτό το πρίσµα, µίλησε για το καταναλωτικό κλίµα αλλά και
το κλίµα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάµψει σε προ κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραµένει πολύ υψηλό. Το
κλίµα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραµατίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
ως µία πηγή πληροφόρησης για την παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα. «Είµαι πεπεισµένος ότι το 21ο
Φόρουµ θα συµβάλει στη προσπάθειά µας να πείσουµε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγµή για να
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σηµείωσε.
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Τέσσερις υπουργοί ψάχνουν… επενδύσεις στη Νέα Υόρκη!
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πάνω
από
1.000
στελέχη
της
αγοράς,
κυβερνητικοί 
αξιωµατούχοι,
εκπρόσωποι
κορυφαίων
funds,
τραπεζίτες,
αλλά
και
στελέχη
µεγάλων
επιχειρήσεων.

Το
συνέδριο
αποτελεί
έναν
θεσµό
και
διοργανώνεται
από
την
Capital
Link,
σε
συνεργασία
µε
το
Χρηµατιστήριο
της
Νέας
Υόρκης
και
µεγάλες
διεθνείς
επενδυτικές
τράπεζες.
Ο
πρωθυπουργός
Κυριάκος 
Μητσοτάκης
θα
απευθύνει
τηλεοπτικό
µήνυµα,
ενώ
ο
υπουργός
Οικονοµικών
Χρήστος 
Σταϊκούρας
θα
είναι
ο
κεντρικός
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κεντρικός
οµιλητής.
Στο
πλαίσιο
του
συνεδρίου,
ο
Χρήστος
Σταϊκούρας
θα
συναντηθεί
µε
εκπροσώπους
µεγάλων
επενδυτικών
φορέων
και
οργανισµών
(PIMCO,
Goldman
Sachs,
Citibank,
BlackRock,
BlueCrest,
Morgan
Stanley,
Helm,
Nomura,
Third
Point
κ.α).

Από
πλευράς
κυβερνήσεως
θα
συµµετάσχουν
επίσης
ο
υπουργός
Ανάπτυξης
Άδωνις
Γεωργιάδης,
ο
υπουργός
Τουρισµού
Χάρης
Θεοχάρης,
ο
υπουργός
Ναυτιλίας
Γιάννης
Πλακιωτάκης,
ο
υφυπουργός
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων
Γιάννης
Τσακίρης,
ο
υφυπουργός
Περιβάλλοντος
Γεράσιµος
Θωµάς
και
ο
υφυπουργός
Οικονοµικών
Γιώργος
Ζαββός.

Επίσης
θα
συµµετάσχουν
και
οι
Riccardo
Lambiris,
διευθύνων
σύµβουλος
του
ΤΑΙΠΕΔ,
Γιώργος
Πιτσιλής,
διοικητής
της
ΑΑΔΕ,
και
ο
Δηµήτρης
Τσάκωνας
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Τσάκωνας
του
ΟΔΔΗΧ.
Στο
επίσηµο
δείπνο
θα
µιλήσει
ο
υπουργός
Εµπορίου
των
ΗΠΑ
Γουίλµπουρ
Ρος,
ενώ
θα
τιµηθεί
για
την
επενδυτική
δραστηριότητά
του
στην
Ελλάδα
ο
Τζον
Πόλσον.

Αύριο,
το
Χρηµατιστήριο
της
Νέας
Υόρκης
διοργανώνει
την
«Ηµέρα
της
Ελλάδας»,
µε
την
ελληνική
κυβερνητική
αποστολή
και
τις
ελληνικών
συµφερόντων
εταιρείες
που
είναι
εισηγµένες
στη
Wall
Street
να
χτυπούν
το
καµπανάκι
της
λήξης.

Όπως
είναι
φυσιολογικό
µεγάλο
µέρος
του
συνεδρίου
θα
επικεντρωθεί
στον
τραπεζικό
κλάδο
και
στο
µεγάλο
project
µείωσης
των
µη
εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων
(NPEs)
που
έχουν
µπροστά
τους
οι
τράπεζες
και
το
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το
οποίο
ξεκινάει
και
τυπικά
µε
την
ψήφιση
του
«Ηρακλή».
Ο
υφυπουργός
Οικονοµικών
αρµόδιος
για
τον
χρηµατοπιστωτικό
τοµέα
θα
ανοίξει
το
σχετικό
πάνελ
στο
οποίο
θα
βρίσκονται
ο
διευθύνων
σύµβουλος
της
Τρ.
Πειραιώς,
Χρήστος
Μεγάλου,
ο
διευθύνων
σύµβουλος
της
Εθνικής
Τράπεζας,
Παύλος
Μυλωνάς,
ο
διευθύνων
σύµβουλος
της
Alpha
Bank,
Βασίλης
Ψάλτης,
ο
πρόεδρος
της
Eurobank,
Γιώργος
Ζανιάς
καθώς
και
ο
σύµβουλος
της
ΕΚΤ,
Φραντσέσκο
Ντρούντι.

Σας
άρεσε;

Πατήστε...

Κοινοποιήστε
στο
Facebook

loading...
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Ο "Ηρακλής" ψάχνει επενδυτές στην Wall Street

Τα επιχειρήµατα για να επενδύσει κανείς τόσο για τα
οµόλογα του σχεδίου Ηρακλής όσο και το ελληνικό
χρηµατιστήριο, ανέλυσαν διεξοδικά τη Δευτέρα οι υπουργοί
που µίλησαν στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο για την
Ελλάδα Capital Link.

Ο υπουργός οικονοµικών κ. Χρήστος Σταίκούρας ανέλυσε τις αλλαγές που έχουν γίνει από τον Ιούλιο έως
και τώρα και αυτές που αναµένεται να γίνουν από εδώ και πέρα στην Ελληνική οικονοµία.

Ο υφυπουργός οικονοµικών αρµόδιος για τα χρηµατοοικονοµικά κ. Γιώργος Ζαββός επικέντρωσε την
οµιλία του στα πλεονεκτήµατα του APS µε την ονοµασία Ηρακλής που φιλοδοξεί να µειώσει το υπόλοιπο
των κόκκινων δανείων έως και 30 δις ευρώ . Ο Έλληνας υφυπουργός θύµισε σε όλους ότι τα οµόλογα που
θα εκδοθούν µε την λειτουργία του σχεδίου αυτού, θα έχουν µια καλή απόδοση µε µηδενικό ρίσκο καθώς
το δηµόσιο θα εγγυηθεί τις ζηµιές τουλάχιστον για τους τίτλους υψηλής εξασφάλισης ( senior bonds ) .
Επιπλέον, θύµισε ότι το 69% των κρατικών οµολόγων και πάνω από το µισό στα εταιρικά οµόλογα, έχει
αρνητικές αποδόσεις..

Σηµείωσε ακόµη ότι η λειτουργία του "Ηρακλής" δεν θα είναι το µόνο που θα γίνει στην Ελλάδα . Θα
υπάρξουν δηλαδή και δικλείδες ασφαλείας για να µην ξανακυλήσουν οι εµπορικές τράπεζες στο κύκλου
θανάτου που βρέθηκαν τα προηγούµενα χρόνια. Στην κατεύθυνση αυτή υποσχέθηκε ότι στις αρχές του
επόµενου χρόνου θα λειτουργήσει ένα συνολικά νέο ιδιωτικό πτωχευτικό δίκαιο, ώστε να µην υπάρξει νέα
συγκέντρωση µη εξυπηρετούµενων δανείων.

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά την αγορά κεφαλαίων, ανακοίνωσε ότι ετοιµάζεται ένα νέο νοµοσχέδιο για την
ενίσχυση των θεσµών του χρηµατιστηρίου ώστε να µην υπάρξουν ξανά περιπτώσεις εταιριών µε πλαστές
οικονοµικές καταστάσεις . Απώτερος στόχος, όπως είπε, είναι να καταστεί η Ελλάδα το
χρηµατοοικονοµικό κέντρο της ΝΑ Μεσογείου.

Επαφές µε θεσµικούς επενδυτές
Όπως και τα προηγούµενα χρόνια, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές µια µοναδική δυνατότητα
δικτύωσης µέσα από περισσότερα από 100 one-to-one meetings µε Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν
µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µε εισηγµένες και µη εισηγµένες εταιρείες,
καθώς και µε µέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης. Σε συνεργασία µε τις επενδυτικές
τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν δύο group sessions για τον Υπουργό
Οικονοµικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Ο
καθένας αναφέρθηκε σε θέµατα του χαρτοφυλακίου του και του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Επιπλέον, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης, ο Υπουργός Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης και ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης,
πραγµατοποίησαν µια σειρά από one-to-one meetings µε επενδυτές και υψηλόβαθµα στελέχη της αγοράς.

Ενδεικτικά funds που συµµετείχαν : Athanor Capital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield
Asset management, Consilience Capital, Eaton Vance, Fir Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm,
Morgan Stanley, MSK Capital Partners, Nomura, Third Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead,
Stonehill, Olympus Peak, Citi, Aberdeen, Helm, East Rock, Centerbridge, Beachpoint, Weterwheel

Επαφές µε θεσµικούς επενδυτές
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Πλακιωτάκης: κύριος οικονοµικός πυλώνας η ναυτιλία για στήριξη νέων
επενδύσεων

Πλακιωτάκης: κύριος οικονοµικός πυλώνας η ναυτιλία για στήριξη νέων επενδύσεων

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας σε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη.

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς επενδυτές στη
Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, ο
κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία,
τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία. «Παρά τις
δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία κατάφερε
να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε
διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η ελληνική Ναυτιλία  ως πυλώνας ανάπτυξης και επενδύσεων

Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας
µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα
µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και
την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε
υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων
επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».

Οι προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής

Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός σηµείωσε ότι
η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την
ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής εκπαίδευσης.

Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία και στη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις
λιµένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
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Ι. Πλακιωτάκης: Κύριος οικονοµικός πυλώνας η ναυτιλία για τη στήριξη νέων
επενδύσεων

   Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας,
παρουσίασε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς
επενδυτές στη Νέα Υόρκη.

   Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link,
ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία,
τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία. 

   «Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική
ναυτιλία κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά

   Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας
σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

   Η ελληνική Ναυτιλία ως πυλώνας ανάπτυξης και επενδύσεων

   Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας
µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα
µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και
την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε
υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων
επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».

   Οι προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής

   Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός σηµείωσε
ότι η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την
ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής εκπαίδευσης.

   Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία και στη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις
λιµένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
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Τους επενδυτές περιµένουν …277 δηµόσια τουριστικά ακίνητα

Περί επενδυτικών ευκαιριών στον τουρισµό ο λόγος, µε το Δηµόσιο, ως ο µεγαλύτερος ιδιοκτήτης
ακινήτων να έχει πρωτεύοντα ρόλο.

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του
ελληνικού τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, το οποίο
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη απευθυνόµενος σε εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο Υπουργός
Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης.

Ο υπουργός Τουρισµού  αναφέρθηκε στα 14 έργα   που βρίσκονται σε εξέλιξη  στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα  και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. Επιπλέον, 12 τουριστικά  έργα  έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track ενώ η
 Εταιρεία  Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει
277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική
τους αξία όσο και από την φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα  οικόπεδα  στην Αττική
για εµπορική χρήση, 7 Μαρίνες, 31 εµβληµατικά  ξενοδοχεία  «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις
ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων και  τις ιαµατικές πηγές Καϊάφα .

Ο Υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν
στο Capital Link Forum, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα.
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Capital Link: Πάνω από 100 κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε επενδυτές στη Νέα Υόρκη
Ξεπέρασε κάθε προσδοκία το ενδιαφέρον που εισέπραξαν από διεθνείς επενδυτές στη Νέα Υόρκη το
οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης και κορυφαία στελέχη ελληνικών τραπεζών και επιχειρήσεων, στο
πλαίσιο του 21ου Ετήσιου Φόρουµ «Invest in Greece» του Capital Link.
Περισσότερες από 100 κατ’ ιδίαν συναντήσεις (one-to-one meetings) πραγµατοποιήθηκαν χθες στο
Metropolitan Club µεταξύ µεγάλων παικτών της αµερικανικής και διεθνούς αγοράς κεφαλαίου και
εκπροσώπων ισχυρών ελληνικών εταιριών, ενώ οι υπουργοί Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας και
Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης είχαν δύο οµαδικές συναντήσεις (group sessions) µε επενδυτές. Αντίστοιχες
κατ’ ιδίαν ενηµερώσεις για θέµατα της αρµοδιότητάς τους έκαναν και τα υπόλοιπα µέλη της ελληνικής
κυβερνητικής αποστολής: οι υπουργοί Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης και Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης και
οι υφυπουργοί Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός, Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης και Περιβάλλοντος Γεράσιµος
Θωµάς.
Η µακριά λίστα των στελεχών της αγοράς που έλαβαν µέρος στις συναντήσεις περιλαµβάνει, µεταξύ
άλλων, τους ακόλουθους επενδυτικούς οίκους και τράπεζες µε παγκόσµια εµβέλεια: Athanor Capital,
Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Asset management, Consilience Capital, Eaton Vance, Fir
Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm, Morgan Stanley, MSK Capital Partners, Nomura, Third
Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead, Stonehill, Olympus Peak, Citi, Aberdeen, Helm, East
Rock, Centerbridge, Beachpoint, Weterwheel.Το µήνυµα Μητσοτάκη
Το συνέδριο του Capital Link ξεκίνησε µε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµα του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη, ο οποίος κάλεσε την επιχειρηµατική κοινότητα να εντάξει τη χώρα µας στα επενδυτικά σχέδιά
της, επισηµαίνοντας ότι «το σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µια
συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες επενδύσεις» και ότι «σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός
κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για
παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντίθετα, εστίασε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το
καλύτερο».Σταϊκούρας: Προσήλωση στις µεταρρυθµίσεις
Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις, µε στόχο τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και την κάλυψη του παραγωγικού κενού, έδωσε στην οµιλία
του ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας. Αναφέρθηκε επίσης στα επιτεύγµατα της 5µηνης
διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ και επανέλαβε τις προβλέψεις για ανάπτυξη 2,8% το 2020 και
επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ τόσο φέτος όσο και το ερχόµενο
έτος.Γεωργιάδης: Hot-spot για επενδυτές η Ελλάδα
Για µεταµόρφωση της Ελλάδας σε νέο hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα οικονοµίες παγκοσµίως έκανε λόγο ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, που
χαρακτήρισε ως «πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας» την αγορά ακινήτων, τον
τουρισµό, την ενέργεια, τα logistics, τις υποδοµές, τη βιοτεχνολογία, τη φαρµακοβιοµηχανία, την
πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες, την έρευνα και ανάπτυξη, τα τρόφιµα αλλά και τη βαριά
βιοµηχανία.Οι προβολείς στις τράπεζες
Ιδιαιτέρως έντονο ήταν το ενδιαφέρον της αµερικανικής και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για τον
ελληνικό τραπεζικό τοµέα, ενόψει της επικείµενης κατάθεσης στη Βουλή (πιθανότατα την Παρασκευή) του
νοµοσχεδίου για τη µείωση των «κόκκινων» δανείων µε βάση το σχέδιο «Ηρακλής». Οι εκπρόσωποι των
ξένων επενδυτικών τραπεζών, οίκων και funds άδραξαν την ευκαιρία, για να µάθουν λεπτοµέρειες από τον
αρµόδιο υφυπουργό Οικονοµικών Γιώργο Ζαββό, τους επικεφαλής των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών
που βρέθηκαν για το συνέδριο στη Νέα Υόρκη και τον επικεφαλής των τεχνοκρατών της ΕΚΤ για την
Ελλάδα Φραντσέσκο Ντρούντι.
«Αυτή είναι η ιδανική στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία γίνεται το νέο “παιδί-θαύµα” της
ευρωζώνης», ανέφερε ο κ. Ζαββός και τόνισε ότι στόχος του σχεδίου «Ηρακλής» είναι να µειωθεί ο όγκος
των κόκκινων δανείων στις ελληνικές τράπεζες κατά 40%, να αυξηθεί η κεφαλαιακή βάση τους και να
βελτιωθεί η κερδοφορία τους. «Ο “Ηρακλής” προσφέρει ένα ελκυστικό οµόλογο υψηλών αποδόσεων, σε ένα
περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων και αποδόσεων», υπογράµµισε ο υφυπουργός Οικονοµικών και πρόσθεσε:
«H αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε διαρθρωτικές και φορολογικές
µεταρρυθµίσεις και στην επανεκκίνηση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και του χρηµατιστηρίου
σηµατοδοτεί µια νέα εποχή ανάπτυξης, προσφέροντας νέες ευκαιρίες τους επενδυτές».
Όπως ανέφερε χθες το ΝΜ, η συµµετοχή στο φετινό συνέδριο ήταν µεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά
(πάνω από 1.000 άτοµα) και επιπλέον το ελληνοαµερικανικό κοµµάτι του κοινού που έδινε το χρώµα τις
τελευταίες χρονιές, φέτος ήταν… µειοψηφία. Σε αυτό αναµφίβολα συνέβαλε και η παρουσία του
Αµερικανού µεγαλοεπενδυτή Τζον Πόλσον, ο οποίος στο δείπνο του συνεδρίου τιµήθηκε µε το «2019 Capital
Link Hellenic Leadership Award» για την εξαιρετική συµβολή του στην Ελλάδα. Ακόµα ένα ισχυρό σήµα του
ενδιαφέροντος των ΗΠΑ για επενδύσεις στη χώρα µας ήταν ότι τον κ. Πόλσον προλόγισε ο Αµερικανός
υπουργός Εµπορίου Ουίλµπουρ Ρος.
Μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων που είχαν παρουσία στο φετινό συνέδριο του Capital Link
περιλαµβάνονται οι: Aegean Airlines, ΕΥΔΑΠ, Avis Ελλάς, Eldorado Gold, EY, Grant Thornton, ΕΛΠΕ, Lamda
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Development, McKinsey & Company, Όµιλος Μυτιληναίος, NN Hellas, ΟΠΑΠ, Prodea Investments, ΔΕΗ, Reed
Smith, Shaner Hotel Group, ΤΕΜΕΣ, The Wall Street Journal, ΤΙΤΑΝ, Värde Global Real Estate, Zeus Group, Diana
Shipping, Eurodry, Euroseas, Tsakos Energy Navigation, Performance Shipping.
Σήµερα η ελληνική κυβερνητική αποστολή και στελέχη των εταιριών ελληνικών συµφερόντων οι οποίες
είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης θα χτυπήσουν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών
της συνεδρίασης στο πλαίσιο της «Ηµέρας της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day
at NYSE).
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Capital Link: Πάνω από 100 κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε επενδυτές στη Νέα Υόρκη
Επικαιρότητα

10 Δεκεµβρίου 2019

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία το ενδιαφέρον που εισέπραξαν από διεθνείς επενδυτές στη Νέα Υόρκη το
οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης και κορυφαία στελέχη ελληνικών τραπεζών και επιχειρήσεων, στο
πλαίσιο του 21ου Ετήσιου Φόρουµ «Invest in Greece»
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Γ.Θωµάς στο Capital Link: Επωφελής για τους επενδυτές και τη χώρα η εισροή
ιδιωτικών κεφαλαίων στην ενέργεια

Στα δίκτυα αερίου και ρεύµατος αναµένεται να επενδυθούν περί τα 13,4 δισ. ευρώ έως το 2030, επισήµανε
ο υφυπουργός Ενέργειας
Η κυβέρνηση λαµβάνει όλα  τα  απαραίτητα  µέτρα  για  να  προσελκύσει επενδύσεις για  την
ενεργειακή µετάβαση της χώρας, τόνισε χθες (9/12) υφυπουργός Ενέργειας κ. Γεράσιµος
Θωµάς από το βήµα  του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link. 
Όπως πρόσθεσε, αν και η Κλιµατική Κρίση δεν δίνει την πολυτέλεια του χρόνου, η κυβέρνηση
αντιµετωπίζει την προσαρµογή της οικονοµίας ως ευκαιρία. 
«Το µήνυµά  µας είναι ξεκάθαρο: Οι επενδύσεις στον ενεργειακό τοµέα  της Ελλάδας είναι
αµοιβαία  επωφελείς. Ας τις κάνουµε πραγµατικότητα», σηµείωσε, συµπληρώνοντας ότι η
κυβέρνηση έχει ήδη αποδείξει πως διαθέτει τη βούληση αλλά  και τις µεθόδους να
διαµορφώσει ένα  πραγµατικά  επιχειρηµατικό και φιλοεπενδυτικό περιβάλλον. 

Τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες 

Σκιαγραφώντας τους άξονες της ενεργειακής πολιτικής, επισήµανε πως η κυβέρνηση προωθεί µία
φιλόδοξη ατζέντα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Green Deal και της δέσµευσης της Ε.Ε. για κλιµατική
ουδετερότητα έως το 2050. 
Παράλληλα, στρατηγικός της στόχος είναι η Ελλάδα να καταστεί ενεργειακός κόµβος στα Βαλκάνια και
την Νοτιοανατολική Ευρώπη.  
Στην οµιλία  του ο κ. Θωµάς παρουσίασε συνοπτικά  τους στόχους του ΕΣΕΚ, επισηµαίνοντας
την βαθιά  πεποίθηση της κυβέρνησης είναι ότι θα  δώσουν ώθηση στην οικονοµία  και θα
δηµιουργήσουν ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας. 
Από την άλλη πλευρά, η υλοποίηση αυτής της ενεργειακής στρατηγικής θα δηµιουργήσει τεράστιες
επενδυτικές ευκαιρίες. 
«Την επόµενη δεκαετία αναµένουµε επενδύσεις περίπου 44 δισ. ευρώ, οι οποίες θα προσθέσουν αξία στην
οικονοµία µας και θα δηµιουργήσουν τουλάχιστον 60.000 θέσεις εργασίας», υπογράµµισε. 

Διαφοροποίηση των πηγών και οδεύσεων φυσικού αερίου 

Όπως πρόσθεσε, για την ενεργειακή µετάβαση δεν θα χρειαστούν επενδύσεις µόνο στις ΑΠΕ, των οποίων η
εγκαταστηµένη ισχύ αναµένεται να ενισχυθεί κατά 8 GW έως το 2030, αλλά και στους τοµείς του φυσικού
αερίου και του ρεύµατος. 
Έτσι, µετά  τη χθεσινή δηµοσίευση της πρόκλησης ενδιαφέροντος για  τη ΔΕΠΑ Υποδοµών, και
την πρόσκληση που θα  ακολουθήσει τον Ιανουάριο για  τη ΔΕΠΑ Εµπορίας, το επόµενο βήµα
θα  είναι η προώθηση στρατηγικών υποδοµών όπως το FSRU στην Αλεξανδρούπολη και η
υπόγεια  αποθήκη στην Καβάλα , τα  οποία  έχουν ζωτική σηµασία  για  τη διευκόλυνση της
διείσδυσης του αµερικανικού LNG στην ελληνική αγορά . 
Παράλληλα, η κυβέρνηση προωθεί εντατικά το πρότζεκτ του αγωγού EastMed, τη στιγµή που πρόσφατα
ολοκληρώθηκε το ελληνικό τµήµα του ΤΑΡ, ενώ υπό κατασκευή βρίσκεται ο IGB. 
«Δίνουµε ιδιαίτερη έµφαση σε όλα αυτά τα πρότζεκτ, τα οποία ενισχύουν τη διαφοροποίηση των
οδεύσεων και των πηγών φυσικού αερίου, όπως και την ασφάλεια τροφοδοσίας τόσο της Ελλάδας, όσο
και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιαανατολικής Ευρώπης», τόνισε. 

Εκσυγχρονισµός του τοµέα  ηλεκτρικής ενέργειας 

Σύµφωνα µε τον κ. Θωµά, αναγκαίες είναι επίσης οι επενδύσεις για την επέκταση των δικτύων
ηλεκτρισµού, η οποία είναι κατ’ αρχάς απαραίτητη για να «ξεκλειδώσουν» οι τεράστιες δυνατότητες της
χώρας για ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ. 
Ο εκσυγχρονισµός του τοµέα  ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί βασική προτεραιότητα , όπως
ανέφερε ο υφυπουργός, για  την επίτευξη του οποίου προωθείται η περαιτέρω
ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, καθώς και η µερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ.
Στα δίκτυα αερίου και ρεύµατος αναµένεται να επενδυθούν περί τα 13,4 δισ. ευρώ έως το 2030, καθώς
είναι απαραίτητο η ψηφιοποίηση, η ανάπτυξη και η επέκταση των δικτύων. 
«Τα ιδιωτικά κεφάλαια είναι απαραίτητα για την επίτευξη αυτού του στόχου», πρόσθεσε. 
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Τριλογία Στάσση στη Ν.Υόρκη: Ανανεώσιµες, Ψηφιοποίηση Δικτύων, Τailor made
Εµπορική πολιτική

Τους βασικούς άξονες του business plan της εταιρείας παρουσίασε χθες ο Γ.Στάσσης στην Capital Link
Το στίγµα  των νέων στρατηγικών στόχων της ΔΕΗ για  το µέλλον σε συνδυασµό µε το
πρόγραµµα  απολιγνιτοποίησης έδωσε από τη Νέα  Υόρκη και  το βήµα  της εκδήλωσης Invest
in Greece Capital Link  o πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης Γιώργος
Στάσσης. 
Όπως είπε «η ΔΕΗ έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο, το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και εκτός από την
απολιγντιτοποίηση έχει τρεις ακόµα βασικούς άξονες: 
-την µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρισµού από ΑΠΕ,
-την ψηφιοποίηση των δικτύων και 
-την διαµόρφωση εµπορικής πολιτικής µε βάση τον πελάτη».
Μέσω του συνεδρίου ο κ. Στάσσης θέλησε να απευθυνθεί στους Αµερικανούς επενδυτές προσκαλώντας
τους να επενδύσουν στη µετοχή της ΔΕΗ, αλλά και ενηµερώνοντας τους για τις προοπτικές που
διανοίγονται µέσω του προγράµµατος ιδιωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ.  
Τα ερωτήµατα που δέχτηκε ήταν πολλά και κυρίως έχουν να κάνουν µε την ταχεία στροφή της ΔΕΗ σε µια
πράσινη εταιρία, όταν µάλιστα οι πληροφορίες µιλούν για ένα στόχο 1GW στην πενταετία.
Γιατί αυτό θα απαιτηθούν κεφάλαια και κάτα συνέπεια έρχεται στο προσκήνιο η οµολογιακή έκδοση, που
σε πρώτη φάση θα µειώσει το χρηµατοοικονοµικό κόστος της Επιχείρησης, µετά την κοινοποίηση του
business plan την προσεχή εβδοµάδα.
Η ΔΕΗ υπολογίζει ότι θα έχει σηµαντική ενίσχυση από την πώληση του 49% του αναµορφωµένου ΔΕΔΔΗΕ,
ενώ µε µια σειρά κινήσεων που θα περιορίσουν τις ζηµίες από τους λιγνίτες και τα ΝΟΜΕ, παράλληλα µε
τιτλοποίηση, ΥΚΩ και όφελος από την έµµεση αύξηση τιµολογίων, εκτιµάται ότι θα έχει EBITDA 800 εκατ
ευρώ το 2020 και άνω του 1 δισ το 2021.
Άρα  το ζητούµενο είναι η ταχύτητα  και αποτελεσµατικότητα  του µετασχηµατισµού.
Ο κ.Στάσσης για  πρώτη φορά  δηµιούργησε µια  σιγουριά  στους επενδυτές, οι οποίοι βλέπουν ότι
υπάρχει µια στρατηγική µε επίκεντρο τον εκσυγχρονισµό και την ανταγωνιστικότητα της ΔΕΗ, σε σχέση µε
ελλειµµατικές πολιτικές που εφαρµόστηκαν, όπως αυτή της περιόδου 2014 αλλά και αυτή της περιόδου
2018.
Μέτα από όλα αυτά αναµένεται τεράστιο ενδιαφέρον για το business plan που θα δηµοσιοποιηθεί την
προσεχή Δευτέρα 16/12.

Στο Δ.Σ. της Παρασκευής και οι στρατηγικές προτεραιότητες του νέου business plan 

Σύµφωνα µε πληροφορίες την Παρασκευή 13 Δεκεµβρίου, το Διοικητικό Συµβούλιο της ΔΕΗ θα κληθεί να
εγκρίνει τον προϋπολογισµό της εταιρίας για το 2020, καθώς και τις στρατηγικές προτεραιότητες του νέου
business plan που εκπονεί η εταιρία συµβούλων McKinsey. 
Τη Δευτέρα, 16 Δεκεµβρίου ο κ. Στάσσης  σχεδιάζει να παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία του
επιχειρηµατικού πλάνου σε συνέντευξη Τύπου.
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Capital Link: Πάνω από 100 κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε επενδυτές στη Νέα Υόρκη
Ξεπέρασε κάθε προσδοκία το ενδιαφέρον που εισέπραξαν από διεθνείς επενδυτές στη Νέα Υόρκη το
οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης και κορυφαία στελέχη ελληνικών τραπεζών και επιχειρήσεων, στο
πλαίσιο του 21ου Ετήσιου Φόρουµ «Invest in Greece» του Capital Link.

Περισσότερες από 100 κατ’ ιδίαν συναντήσεις (one-to-one meetings) πραγµατοποιήθηκαν χθες στο
Metropolitan Club µεταξύ µεγάλων παικτών της αµερικανικής και διεθνούς αγοράς κεφαλαίου και
εκπροσώπων ισχυρών ελληνικών εταιριών, ενώ οι υπουργοί Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας και
Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης είχαν δύο οµαδικές συναντήσεις (group sessions) µε επενδυτές. Αντίστοιχες
κατ’ ιδίαν ενηµερώσεις για θέµατα της αρµοδιότητάς τους έκαναν και τα υπόλοιπα µέλη της ελληνικής
κυβερνητικής αποστολής: οι υπουργοί Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης και Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης και
οι υφυπουργοί Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός, Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης και Περιβάλλοντος Γεράσιµος
Θωµάς.

Η µακριά λίστα των στελεχών της αγοράς που έλαβαν µέρος στις συναντήσεις περιλαµβάνει, µεταξύ
άλλων, τους ακόλουθους επενδυτικούς οίκους και τράπεζες µε παγκόσµια εµβέλεια: Athanor Capital,
Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Asset management, Consilience Capital, Eaton Vance, Fir
Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm, Morgan Stanley, MSK Capital Partners, Nomura, Third
Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead, Stonehill, Olympus Peak, Citi, Aberdeen, Helm, East
Rock, Centerbridge, Beachpoint, Weterwheel.

Το µήνυµα  Μητσοτάκη

Το συνέδριο του Capital Link ξεκίνησε µε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµα του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη, ο οποίος κάλεσε την επιχειρηµατική κοινότητα να εντάξει τη χώρα µας στα επενδυτικά σχέδιά
της, επισηµαίνοντας ότι «το σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µια
συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες επενδύσεις» και ότι «σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός
κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για
παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντίθετα, εστίασε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο».

Σταϊκούρας: Προσήλωση στις µεταρρυθµίσεις

Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις, µε στόχο τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και την κάλυψη του παραγωγικού κενού, έδωσε στην οµιλία
του ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας. Αναφέρθηκε επίσης στα επιτεύγµατα της 5µηνης
διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ και επανέλαβε τις προβλέψεις για ανάπτυξη 2,8% το 2020 και
επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ τόσο φέτος όσο και το ερχόµενο έτος.

Γεωργιάδης: Hot-spot για  επενδυτές η Ελλάδα

Για µεταµόρφωση της Ελλάδας σε νέο hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα οικονοµίες παγκοσµίως έκανε λόγο ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, που
χαρακτήρισε ως «πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας» την αγορά ακινήτων, τον
τουρισµό, την ενέργεια, τα logistics, τις υποδοµές, τη βιοτεχνολογία, τη φαρµακοβιοµηχανία, την
πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες, την έρευνα και ανάπτυξη, τα τρόφιµα αλλά και τη βαριά βιοµηχανία.

Οι προβολείς στις τράπεζες

Ιδιαιτέρως έντονο ήταν το ενδιαφέρον της αµερικανικής και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για τον
ελληνικό τραπεζικό τοµέα, ενόψει της επικείµενης κατάθεσης στη Βουλή (πιθανότατα την Παρασκευή) του
νοµοσχεδίου για τη µείωση των «κόκκινων» δανείων µε βάση το σχέδιο «Ηρακλής». Οι εκπρόσωποι των
ξένων επενδυτικών τραπεζών, οίκων και funds άδραξαν την ευκαιρία, για να µάθουν λεπτοµέρειες από τον
αρµόδιο υφυπουργό Οικονοµικών Γιώργο Ζαββό, τους επικεφαλής των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών
που βρέθηκαν για το συνέδριο στη Νέα Υόρκη και τον επικεφαλής των τεχνοκρατών της ΕΚΤ για την
Ελλάδα Φραντσέσκο Ντρούντι.

«Αυτή είναι η ιδανική στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία γίνεται το νέο “παιδί-θαύµα” της
ευρωζώνης», ανέφερε ο κ. Ζαββός και τόνισε ότι στόχος του σχεδίου «Ηρακλής» είναι να µειωθεί ο όγκος
των κόκκινων δανείων στις ελληνικές τράπεζες κατά 40%, να αυξηθεί η κεφαλαιακή βάση τους και να
βελτιωθεί η κερδοφορία τους. «Ο “Ηρακλής” προσφέρει ένα ελκυστικό οµόλογο υψηλών αποδόσεων, σε ένα
περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων και αποδόσεων», υπογράµµισε ο υφυπουργός Οικονοµικών και πρόσθεσε:
«H αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε διαρθρωτικές και φορολογικές
µεταρρυθµίσεις και στην επανεκκίνηση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και του χρηµατιστηρίου
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σηµατοδοτεί µια νέα εποχή ανάπτυξης, προσφέροντας νέες ευκαιρίες τους επενδυτές».

Όπως ανέφερε χθες το ΝΜ, η συµµετοχή στο φετινό συνέδριο ήταν µεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά
(πάνω από 1.000 άτοµα) και επιπλέον το ελληνοαµερικανικό κοµµάτι του κοινού που έδινε το χρώµα τις
τελευταίες χρονιές, φέτος ήταν… µειοψηφία. Σε αυτό αναµφίβολα συνέβαλε και η παρουσία του
Αµερικανού µεγαλοεπενδυτή Τζον Πόλσον, ο οποίος στο δείπνο του συνεδρίου τιµήθηκε µε το «2019 Capital
Link Hellenic Leadership Award» για την εξαιρετική συµβολή του στην Ελλάδα. Ακόµα ένα ισχυρό σήµα του
ενδιαφέροντος των ΗΠΑ για επενδύσεις στη χώρα µας ήταν ότι τον κ. Πόλσον προλόγισε ο Αµερικανός
υπουργός Εµπορίου Ουίλµπουρ Ρος.

Μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων που είχαν παρουσία στο φετινό συνέδριο του Capital Link
περιλαµβάνονται οι: Aegean Airlines, ΕΥΔΑΠ, Avis Ελλάς, Eldorado Gold, EY, Grant Thornton, ΕΛΠΕ, Lamda
Development, McKinsey & Company, Όµιλος Μυτιληναίος, NN Hellas, ΟΠΑΠ, Prodea Investments, ΔΕΗ, Reed
Smith, Shaner Hotel Group, ΤΕΜΕΣ, The Wall Street Journal, ΤΙΤΑΝ, Värde Global Real Estate, Zeus Group, Diana
Shipping, Eurodry, Euroseas, Tsakos Energy Navigation, Performance Shipping.

Σήµερα η ελληνική κυβερνητική αποστολή και στελέχη των εταιριών ελληνικών συµφερόντων οι οποίες
είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης θα χτυπήσουν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών
της συνεδρίασης στο πλαίσιο της «Ηµέρας της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day
at NYSE).
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Ι. Πλακιωτάκης: Κύριος οικονοµικός πυλώνας η ναυτιλία για τη στήριξη νέων
επενδύσεων

   Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας,
παρουσίασε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς
επενδυτές στη Νέα Υόρκη.

   Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link,
ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία,
τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία. 

   «Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική
ναυτιλία κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά
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   Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας
σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

   Η ελληνική Ναυτιλία ως πυλώνας ανάπτυξης και επενδύσεων

   Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας
µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα
µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και
την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε
υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων
επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».

   Οι προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής

   Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός σηµείωσε
ότι η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την
ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής εκπαίδευσης.

   Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία και στη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις
λιµένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
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Ι. Πλακιωτάκης: Κύριος οικονοµικός πυλώνας η ναυτιλία για τη στήριξη νέων
επενδύσεων

   Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας,
παρουσίασε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς
επενδυτές στη Νέα Υόρκη.

   Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link,
ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία,
τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία. 

   «Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική
ναυτιλία κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά

   Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας
σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

   Η ελληνική Ναυτιλία ως πυλώνας ανάπτυξης και επενδύσεων

   Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας
µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα
µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και
την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε
υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων
επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».

   Οι προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής

   Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός σηµείωσε
ότι η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την
ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής εκπαίδευσης.

   Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία και στη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις
λιµένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
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Capital Link: Πάνω από 100 κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία το ενδιαφέρον που εισέπραξαν από διεθνείς
επενδυτές στη Νέα Υόρκη το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης και
κορυφαία στελέχη ελληνικών τραπεζών και επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του
21ου Ετήσιου Φόρουµ «Invest in Greece»

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία το ενδιαφέρον που εισέπραξαν από διεθνείς επενδυτές στη Νέα Υόρκη το
οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης και κορυφαία στελέχη ελληνικών τραπεζών και επιχειρήσεων, στο
πλαίσιο του 21ου Ετήσιου Φόρουµ «Invest in Greece» του Capital Link.

Περισσότερες από 100 κατ’ ιδίαν συναντήσεις (one-to-one meetings) πραγµατοποιήθηκαν χθες στο
Metropolitan Club µεταξύ µεγάλων παικτών της αµερικανικής και διεθνούς αγοράς κεφαλαίου και
εκπροσώπων ισχυρών ελληνικών εταιριών, ενώ οι υπουργοί Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας και
Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης είχαν δύο οµαδικές συναντήσεις (group sessions) µε επενδυτές. Αντίστοιχες
κατ’ ιδίαν ενηµερώσεις για θέµατα της αρµοδιότητάς τους έκαναν και τα υπόλοιπα µέλη της ελληνικής
κυβερνητικής αποστολής: οι υπουργοί Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης και Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης και
οι υφυπουργοί Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός, Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης και Περιβάλλοντος Γεράσιµος
Θωµάς.

Η µακριά λίστα των στελεχών της αγοράς που έλαβαν µέρος στις συναντήσεις περιλαµβάνει, µεταξύ
άλλων, τους ακόλουθους επενδυτικούς οίκους και τράπεζες µε παγκόσµια εµβέλεια: Athanor Capital,
Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Asset management, Consilience Capital, Eaton Vance, Fir
Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm, Morgan Stanley, MSK Capital Partners, Nomura, Third
Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead, Stonehill, Olympus Peak, Citi, Aberdeen, Helm, East
Rock, Centerbridge, Beachpoint, Weterwheel.

Το µήνυµα  Μητσοτάκη

Το συνέδριο του Capital Link ξεκίνησε µε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµα του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη, ο οποίος κάλεσε την επιχειρηµατική κοινότητα να εντάξει τη χώρα µας στα επενδυτικά σχέδιά
της, επισηµαίνοντας ότι «το σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µια
συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες επενδύσεις» και ότι «σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός
κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για
παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντίθετα, εστίασε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο».

Σταϊκούρας: Προσήλωση στις µεταρρυθµίσεις

Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις, µε στόχο τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και την κάλυψη του παραγωγικού κενού, έδωσε στην οµιλία
του ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας. Αναφέρθηκε επίσης στα επιτεύγµατα της 5µηνης
διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ και επανέλαβε τις προβλέψεις για ανάπτυξη 2,8% το 2020 και
επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ τόσο φέτος όσο και το ερχόµενο έτος.

Γεωργιάδης: Hot-spot για  επενδυτές η Ελλάδα

Για µεταµόρφωση της Ελλάδας σε νέο hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα οικονοµίες παγκοσµίως έκανε λόγο ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, που
χαρακτήρισε ως «πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας» την αγορά ακινήτων, τον
τουρισµό, την ενέργεια, τα logistics, τις υποδοµές, τη βιοτεχνολογία, τη φαρµακοβιοµηχανία, την
πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες, την έρευνα και ανάπτυξη, τα τρόφιµα αλλά και τη βαριά βιοµηχανία.

Οι προβολείς στις τράπεζες
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Ιδιαιτέρως έντονο ήταν το ενδιαφέρον της αµερικανικής και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για τον
ελληνικό τραπεζικό τοµέα, ενόψει της επικείµενης κατάθεσης στη Βουλή (πιθανότατα την Παρασκευή) του
νοµοσχεδίου για τη µείωση των «κόκκινων» δανείων µε βάση το σχέδιο «Ηρακλής». Οι εκπρόσωποι των
ξένων επενδυτικών τραπεζών, οίκων και funds άδραξαν την ευκαιρία, για να µάθουν λεπτοµέρειες από τον
αρµόδιο υφυπουργό Οικονοµικών Γιώργο Ζαββό, τους επικεφαλής των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών
που βρέθηκαν για το συνέδριο στη Νέα Υόρκη και τον επικεφαλής των τεχνοκρατών της ΕΚΤ για την
Ελλάδα Φραντσέσκο Ντρούντι.

«Αυτή είναι η ιδανική στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία γίνεται το νέο “παιδί-θαύµα” της
ευρωζώνης», ανέφερε ο κ. Ζαββός και τόνισε ότι στόχος του σχεδίου «Ηρακλής» είναι να µειωθεί ο όγκος
των κόκκινων δανείων στις ελληνικές τράπεζες κατά 40%, να αυξηθεί η κεφαλαιακή βάση τους και να
βελτιωθεί η κερδοφορία τους. «Ο “Ηρακλής” προσφέρει ένα ελκυστικό οµόλογο υψηλών αποδόσεων, σε ένα
περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων και αποδόσεων», υπογράµµισε ο υφυπουργός Οικονοµικών και πρόσθεσε:
«H αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε διαρθρωτικές και φορολογικές
µεταρρυθµίσεις και στην επανεκκίνηση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και του χρηµατιστηρίου
σηµατοδοτεί µια νέα εποχή ανάπτυξης, προσφέροντας νέες ευκαιρίες τους επενδυτές».

Όπως ανέφερε χθες το ΝΜ, η συµµετοχή στο φετινό συνέδριο ήταν µεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά
(πάνω από 1.000 άτοµα) και επιπλέον το ελληνοαµερικανικό κοµµάτι του κοινού που έδινε το χρώµα τις
τελευταίες χρονιές, φέτος ήταν… µειοψηφία. Σε αυτό αναµφίβολα συνέβαλε και η παρουσία του
Αµερικανού µεγαλοεπενδυτή Τζον Πόλσον, ο οποίος στο δείπνο του συνεδρίου τιµήθηκε µε το «2019 Capital
Link Hellenic Leadership Award» για την εξαιρετική συµβολή του στην Ελλάδα. Ακόµα ένα ισχυρό σήµα του
ενδιαφέροντος των ΗΠΑ για επενδύσεις στη χώρα µας ήταν ότι τον κ. Πόλσον προλόγισε ο Αµερικανός
υπουργός Εµπορίου Ουίλµπουρ Ρος.

Μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων που είχαν παρουσία στο φετινό συνέδριο του Capital Link
περιλαµβάνονται οι: Aegean Airlines, ΕΥΔΑΠ, Avis Ελλάς, Eldorado Gold, EY, Grant Thornton, ΕΛΠΕ, Lamda
Development, McKinsey & Company, Όµιλος Μυτιληναίος, NN Hellas, ΟΠΑΠ, Prodea Investments, ΔΕΗ, Reed
Smith, Shaner Hotel Group, ΤΕΜΕΣ, The Wall Street Journal, ΤΙΤΑΝ, Värde Global Real Estate, Zeus Group, Diana
Shipping, Eurodry, Euroseas, Tsakos Energy Navigation, Performance Shipping.

Σήµερα η ελληνική κυβερνητική αποστολή και στελέχη των εταιριών ελληνικών συµφερόντων οι οποίες
είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης θα χτυπήσουν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών
της συνεδρίασης στο πλαίσιο της «Ηµέρας της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek Day
at NYSE).
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Nεα εποχη ευκαιριων ανατελλει στην Ελλαδα: Μηνυµα Μητσοτακη σε
Αµερικανους επενδυτες

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική
οικονοµία, εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των
µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

 

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος στο 21o «Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα
Υόρκη, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος διαρθρωτικών
αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο
γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά
παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις επενδύσεις και τις
µεταρρυθµίσεις γενικότερα.

 

«Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν ...

Διαβάστε τη συνέχεια  εδώ
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Ο κύβος ερρίφθη... στις ΗΠΑ για ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Σε θέση µάχης βρίσκονται Έλληνες και ξένοι για την εµβληµατική αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ, µε την
κυβέρνηση να επιλέγει να ανακοινώσει την έναρξη του διαγωνισµού από το βήµα του χθεσινού συνεδρίου
Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Σε µια ιδιωτικοποίηση, γύρω από την οποία υπάρχει ήδη συνωστισµός µνηστήρων, η απόφαση των υπ.
Οικονοµικών Χρ.Σταικούρα , και υφυπ. Ενέργειας Γ. Θωµά  να εξαγγείλουν µπροστά στους Αµερικανούς
επενδυτές την προκήρυξη του διαγωνισµού για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών, πέραν του ισχυρού συµβολισµού που
αυτό συνεπάγεται για το comeback της Ελλάδας, σηµατοδοτεί πιθανόν και ότι υπάρχει ενδιαφέρον από
αµερικανικά  funds, τα οποία ούτως ή άλλως «κοιτάζουν» την εγχώρια αγορά φυσικού αερίου.

Στην παρούσα πάντως φάση, τον τόνο θα δώσουν οι ζυµώσεις γύρω από την ΔΕΠΑ Υποδοµών, που µε
επενδυτικό πρόγραµµα 400 εκατ. ευρώ µέσα στην επόµενη πενταετία, αναµένεται εξ αντικειµένου, να
αποτελέσει πεδίο διεκδίκησης µόνο ξένων παικτών που δραστηριοποιούνται στην διαχείριση δικτύων. Η
«µάχη» θα  µεταφερθεί στο πεδίο της ΔΕΠΑ Εµπορίας, στις αρχές του επόµενου χρόνου, γύρω
από την οποία συνωστίζονται σχεδόν όλα τα µεγάλα εγχώρια ονόµατα, και η οποία έχει χαρακτηριστεί ως
η «µητέρα των µαχών» για την ελληνική αγορά ενέργειας.

Το µοντέλο που επελέγη για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδοµών, ήταν αυτό του ΔΕΣΦΑ, δηλαδή η
από κοινού διάθεση του ποσοστού του Δηµοσίου (65%), µε εκείνου των ΕΛΠΕ που κατέχουν το υπόλοιπο
35%, και οι οποίοι θα ενεργήσουν ως από κοινού πωλητές.

Ευρωπαίοι ενδιαφερόµενοι

Εδώ η γκάµα των ενδιαφεροµένων εντοπίζεται σε µεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες που ελέγχουν
δίκτυα  φυσικού αερίου, καθώς και σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια που τοποθετούνται στον κλάδο, τα
οποία πιθανόν να προσέλθουν στο διαγωνισµό σε συνεργασία µε εγχώριους κατασκευαστικούς οµίλους.
Γερµανοί όπως η EON, Ιταλοί όπως η Italgas, αλλά και η ιταλο-βελγο-ισπανική κοινοπραξία SENFLUGA, που
ελέγχει το ΔΕΣΦΑ, έχουν µέχρι στιγµής εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους, επίσηµα ή ανεπίσηµα, στην
κυβέρνηση αλλά και στη διοίκηση της ΔΕΠΑ.

Βλέπουν όλοι οι παραπάνω στη ΔΕΠΑ Υποδοµών, µια  σίγουρη επένδυση σε ένα κόσµο αρνητικών
επιτοκίων, µε διασφαλισµένη απόδοση και χαµηλό βαθµό ρίσκου, καθώς τα κεφάλαια που απαιτούνται για
νέα δίκτυα και εκσυγχρονισµό των παλαιών, ανακτώνται µέσα από τις ρυθµιζόµενες από την ΡΑΕ
χρεώσεις, οι οποίες επιµερίζονται στα τιµολόγια που πληρώνουν οι τελικοί καταναλωτές.

Όσο για την SENFLUGA που ελέγχει τον ΔΕΣΦΑ, δηλαδή τα εγχώρια δίκτυα υψηλής πίεσης, έχει
ενδεχοµένως ένα επιπλέον λόγο να διεκδικήσει τη ΔΕΠΑ Υπδοµών: Αποκτώντας τα δίκτυα µέσης και
χαµηλής πίεσης (εφόσον φυσικά δεν υπάρξει πρόβληµα µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού), βάζει στέρεες
βάσεις για  ευρύτερες συνέργειες στην ελληνική αγορά  ενέργειας, έχοντας την απόλυτη
κυριαρχία.

Κρυµµένος θησαυρός στα δίκτυα της ΔΕΠΑ, όπως και σε εκείνα του ΔΕΔΔΗΕ, είναι η δυνατότητα να
«κουµπώσουν» πάνω τους οπτικές ίνες, αλλά και η επέκτασή τους, όπως φαίνεται και από το φιλόδοξο
επενδυτικό πρόγραµµα της επιχείρησης, ύψους 400 εκατ ευρώ της επόµενης πενταετίας. Η προς πώληση
εταιρεία θα προέλθει από την απόσχιση από την ΔΕΠΑ, του κλάδου των υποδοµών, και την συγχώνευση
του 100% της Εταιρείας Διανοµής Αττικής, του 51% της Εταιρείας Διανοµής Θεσσαλονίκης, και του 100%
της Δηµόσιας Επιχείρησης Δικτίων Διανοµής Αερίου (αφορά όλη την υπόλοιπη Ελλάδα).

«Μητέρα των µαχών»

Το επόµενο βήµα προς το µετασχηµατισµό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της
ΔΕΠΑ Εµπορίας, µε έναρξη που τοποθετείται χρονικά µέσα στον Ιανουάριο του 2020, και η οποία
θεωρείται ως η κορυφαία ενεργειακή µάχη της ελληνικής αγοράς, αφού η απόκτησή της, θα αναδιατάξει
όλο τον σηµερινό επιχειρηµατικό χάρτη.

Δηµόσια έχουν επιβεβαιώσει το ενδιαφέρον τους, οι Mytilineos και ΕΛΠΕ, ενώ ανάµεσα σε εκείνους που
θεωρείται πολύ πιθανό να κατέβουν στο διαγωνισµό είναι οι ΤΕΡΝΑ, Motor Oil, ο όµιλος Κοπελούζου, η
ZeniΘ, και η Edison. Κλειδί θεωρείται η απόφαση των ΕΛΠΕ, που ελέγχουν το 35%, και που εφόσον δεν
κερδίσουν το διαγωνισµό, έχουν δηλώσει ότι δεν τους ενδιαφέρει να παραµείνουν σε θέση µειοψηφικού
µετόχου, άρα θα πωλήσουν την συµµετοχή τους.
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Στην περίπτωση πάλι της Mytilineos, που έχει καταστεί leader στην αγορά µε ποσοστό 35%, τυχόν
διεκδίκηση του εµπορικού τοµέα της ΔΕΠΑ, θα πρέπει να λάβει υπόψιν της ζητήµατα ανταγωνισµού. «Η
ΔΕΠΑ µας ενδιαφέρει, ωστόσο για να την αποκτήσουµε, πρέπει πρώτα να αποδεχθούµε ότι θα αφήσουµε
πελάτες, και θα κατεβάσουµε τα µερίδια µας σε αποδεκτά από την Επιτροπή Ανταγωνισµού, επίπεδα»,
ανέφερε προ ηµερών ο Ευ. Μυτιληναίος κατά την ενηµέρωση των αναλυτών, προσθέτοντας ότι η
επιχείρηση θα λάβει τις οριστικές της αποφάσεις, όταν η κυβέρνηση γνωστοποιήσει τους ακριβείς όρους
του διαγωνισµού.  

Η µεγαλύτερη «προίκα» της ΔΕΠΑ Εµπορίας, είναι η ΕΠΑ Αττικής, µε ένα πελατολόγιο πάνω από
400.000 νοικοκυριών, περισσότερους από 9.000 επιχειρηµατικούς - βιοµηχανικούς πελάτες, και ένα συνεχώς
διευρυνόµενο δίκτυο εντός και εκτός Λεκανοπεδίου.

Στη χονδρεµπορική διάθεση, µπορεί το µερίδιο της ΔΕΠΑ να έχει συρρικνωθεί στο 40%, ωστόσο η
τεχνογνωσία  της, οι εξαγωγικές προοπτικές που διανοίγονται στις αγορές των Βαλκανίων µέσω της
ολοκλήρωσης αγωγών και σταθµών αποθήκευσης, αλλά και η σηµασία του φυσικού αερίου, ως καύσιµου-
γέφυρα µέχρι την πλήρη απανθρακοποίηση, σηµαίνουν ότι ο νικητής του διαγωνισµού, αποκτά αυτόµατα
πολύ ισχυρό πλεονέκτηµα έναντι όλων των άλλων παικτών.

Έπειτα, µπορεί το υγροποιηµένο LNG να είναι πολύ φθηνότερο του αερίου που µεταφέρουν οι αγωγοί,
ωστόσο ο νέος αγοραστής της ΔΕΠΑ µπορεί κάλλιστα να  επαναδιαπραγµατευτεί τις τιµές των
σηµερινών µακροπρόθεσµων συµβολαίων της εταιρείας, µε τις Gazprom, Botas, και Sonatrach.

https://www.businessdaily.gr/epiheiriseis/6579_o-kybos-errifthi-stis-ipa-gia-idiotikopoiisi-tis-depa
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Μητσοτάκης σε επενδυτές: Μια νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών ανατέλλει
στην Ελλάδα

«Μια νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών ανατέλλει στην Ελλάδα»: αυτό είναι το βασικό µήνυµα που στέλνει
ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21ο «Annual Capital Link Invest
in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη.

Μέσω βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο πρωθυπουργός ζήτησε από τους επενδυτές να βάλουν στην
«ατζέντα» τους την ελληνική... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο https://www.newsbomb.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.

https://news.makedonias.gr/2019/12/547843/
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Επιχείρηση «προσέλκυσης επενδυτών» µε «ντελάλη» τις
αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις

Προσκλητήριο σε ξένους «επενδυτές» απευθύνει η κυβέρνηση, προτάσσοντας βέβαια την απόφασή της
να επιταχύνει τις αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις και τις παρεµβάσεις στον άξονα της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρηµατικών οµίλων, µε την ταυτόχρονη «επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων»
στους κρατικούς προϋπολογισµούς της επόµενης περιόδου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης, µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του προς τους
«επενδυτές» που συµµετείχαν στο ετήσιο συνέδριο της «Capital Link», το οποίο διοργανώνεται στη Νέα
Υόρκη, τους κάλεσε να βάλουν στην ατζέντα τους την ελληνική οικονοµία, εξετάζοντας «τις ευκαιρίες
που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα». Ο Κυρ.
Μητσοτάκης εστίασε ακόµα στην «ταχεία υλοποίηση ενός προγράµµατος διαρθρωτικών αλλαγών
που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα», τονίζοντας πως «η κατάλληλη
στιγµή για να επενδύσεις στην Ελλάδα είναι τώρα»...

Μιλώντας στο ίδιο συνέδριο ο υπουργός Οικονοµικών, Χρ. Σταϊκούρας, παρουσίασε τα πεπραγµένα των
πρώτων 6 µηνών της κυβέρνησης. Αναφέρθηκε µεταξύ άλλων στο νόµο για τη «βελτίωση του επενδυτικού
περιβάλλοντος», όπου περιέχεται το µπαράζ των παρεµβάσεων για τη στήριξη του κεφαλαίου, στον νέο
φορολογικό νόµο µε την πληθώρα των φοροελαφρύνσεων και διευκολύνσεων προς τους επιχειρηµατικούς
οµίλους κ.λπ.

Την ίδια ώρα, οι «βασικές πολιτικές προτεραιότητες» για την επόµενη περίοδο, όπως τις προσδιόρισε ο
υπουργός Οικονοµικών, αφορούν την «επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων», τη
«διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος», την «ενίσχυση της ρευστότητας
στην πραγµατική οικονοµία», δηλαδή τη χρηµατοδότηση των επιχειρηµατικών οµίλων, την «προώθηση του
σχεδίου ανάπτυξης περιουσιακών στοιχείων» και βέβαια την «εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη
διαχείριση του ιδιωτικού χρέους».

Να σηµειωθεί ότι στο «επενδυτικό συνέδριο» στη Νέα Υόρκη υπήρξε πολυπληθής κυβερνητική
εκπροσώπηση και παρουσιάστηκε στους «επενδυτές» η πολιτική της κυβέρνησης πάνω στην Ενέργεια ,
στην ανάπτυξη των υποδοµών, στην αγορά  ακινήτων, στον Τουρισµό, στον τραπεζικό τοµέα (µε
έµφαση στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων), στη ναυτιλία  και στη διαχείριση του κρατικού
χρέους.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Χρ. Σταϊκούρας προγραµµατιζόταν να έχει και κατ' ιδίαν συναντήσεις µε
εκπροσώπους «επενδυτικών» οργανισµών όπως οι PIMCO, «Goldman Sachs», «Citibank», «BlackRock»,
«MorganStanley», «Nomura» κ.ά.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Οικονοµικών, Γ. Ζαββός, παρουσιάζοντας στους «επενδυτές» το νέο
πακέτο κρατικών εγγυήσεων στις τράπεζες (σχέδιο «Ηρακλής») υπογράµµισε ότι η πολιτική της
κυβέρνησης στοχεύει στην «ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών» στον τραπεζικό τοµέα,
προκειµένου «να καταστεί η Ελλάδα το χρηµατοπιστωτικό κέντρο της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης», ενώ «το σχέδιο "Ηρακλής" προσφέρει στους επενδυτές ένα ελκυστικό οµόλογο υψηλών
αποδόσεων σε ένα περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων και αποδόσεων».

Στον «αφρό» τα «κόκκινα» δάνεια, µε κλιµάκωση εκβιασµών στα λαϊκά νοικοκυριά

Παράλληλα, η κυβέρνηση διαφηµίζει στους «επενδυτές» το νέο «πλαίσιο για τη διαχείριση του ιδιωτικού
χρέους», µια «εµβληµατική» παρέµβαση µε άξονα την ενιαία διαχείριση των κάθε είδους οφειλών για τα
νοικοκυριά - φυσικά πρόσωπα, καθώς και για επιχειρήσεις, όπως για χρέη σε τράπεζες, φοροεισπρακτικό
µηχανισµό, ασφαλιστικά ταµεία και ΟΤΑ.

Το εν λόγω σχέδιο αναµένεται να προχωρήσει µέσα στους πρώτους µήνες του 2020, ενώ σε κάθε
περίπτωση θα αποτελέσει αποφασιστικό εργαλείο στην πορεία κλιµάκωσης των κατασχέσεων, εκβιασµών
και πλειστηριασµών απέναντι στη λαϊκή οικογένεια.

Σε αυτήν την προοπτική, η κυβέρνηση στο πολυνοµοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή προβλέπει 4µηνη
παράταση του σηµερινού καθεστώτος «προστασίας» στην πρώτη κατοικία , µέχρι το τέλος Απρίλη
του 2020. Σύµφωνα µε τη σχετική διάταξη, µέχρι τις 30/4/2020 «αναµένεται η ολοκλήρωση της
επεξεργασίας ενός συνεκτικού και ολιστικού νοµοθετήµατος για ρύθµιση οφειλών φυσικών και νοµικών
προσώπων».

Θέµα χρόνου είναι η κατάθεση του νοµοσχεδίου για την παροχή νέου πακέτου κρατικών εγγυήσεων

https://www.rizospastis.gr/story.do?id=10594997
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στους τραπεζικούς οµίλους, το οποίο ήδη έχει αποσταλεί προς έγκριση και για τυχόν παρατηρήσεις στην
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το ύψος των κρατικών εγγυήσεων αναµένεται στα 12 δισ. ευρώ, ποσά που
θα καταβάλλονται σε περίπτωση που οι τράπεζες και άλλοι εµπλεκόµενοι «επενδυτές» εµφανίσουν
χασούρα στο πλαίσιο της διαχείρισης των κάθε είδους προβληµατικών δανείων. Οι δε τράπεζες θα
τιτλοποιήσουν και στη συνέχεια θα µεταβιβάζουν σε «επενδυτές» προβληµατικά δάνεια ύψους άνω των 30
δισ. ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, στόχος παραµένει η µείωση των «κόκκινων» δανείων κατά 48,5 δισ. ευρώ,
συγκεκριµένα στα 26 δισ. µέχρι το τέλος του 2021, από περίπου 74,5 δισ. σήµερα.

https://www.rizospastis.gr/story.do?id=10594997
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Χ.Θεοχάρης – Ν.Υόρκη: 14 µεγάλα έργα Τουρισµού

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και
στις προοπτικές του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, αναφέρθηκε µιλώντας
στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε εκπροσώπους
επενδυτικών κεφαλαίων, ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης.

Ο Υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link
Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που
υπάρχουν στην Ελλάδα.

«Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως «το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι µόνο
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η
οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε
επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον». «Και αυτό για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο», συµπλήρωσε ο Υπουργός Τουρισµού.

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω».

Ο υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στα 14 έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς.

12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track ενώ η Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου
διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την
Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο και από την φυσική
τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση, 7 Μαρίνες, 31
εµβληµατικά ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων και τις ιαµατικές
πηγές Καϊάφα.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο Υπουργός Τουρισµού σηµείωσε: «Για το 2020
σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της ποιοτικής
υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα νέων
αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών
µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό τουρισµό και
τουρισµό ευεξίας».

https://tilegrafimanews.gr/nea/ch-theocharis-n-yorki-14-megala-erga-tourismou/
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Σταϊκούρας: Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά δυναµικής
επανεκκίνησης

Ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, µίλησε για «δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής
οικονοµίας» στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Όπως εξήγησε ο κ. Σταϊκούρας, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως
στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο http://www.dikaiologitika.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.

https://news.makedonias.gr/2019/12/547505/
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Χάρης Θεοχάρης: "Στρατηγικής σηµασίας ο τουριστικός τοµέας για την
προσέλκυση επενδύσεων"

Βρίσκεται στη Νέα Υόρκη

Τη στρατηγική σηµασία  του τουριστικού τοµέα  για  την προσέλκυση επενδύσεων, την
τόνωση της απασχόλησης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης υπογράµµισε ο
υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, κατά  τη διάρκεια  της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα  Υόρκη.

«Ο τουρισµός έχει αναγνωριστεί ότι διαδραµατίζει βασικό ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και ως πηγή εσόδων από εξαγωγές. Οι υψηλότερες
επενδύσεις θα ενισχύσουν την οικονοµική ανάπτυξη το επόµενο έτος, καθώς η χώρα ανακάµπτει από µια
δεκάχρονη κρίση χρέους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο κ. Θεοχάρης υπενθύµισε ότι ο τουριστικός τοµέας ήταν ένα βασικό αντίβαρο που
κατάφερε να µετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης. «Είναι ο πρωταθλητής της
Ελλάδας και ένας από τους λίγους κλάδους στην Ελλάδα, που κατάφερε να συνεχίσει να αναπτύσσεται»,
σηµείωσε χαρακτηριστικά.
Επιπλέον, αναφέρθηκε στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε έργα τουριστικών ακινήτων,
λέγοντας ότι «η Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαµβάνει
277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική
τους αξία όσο και από την φυσική τους οµορφιά».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για  τη
διαµόρφωση ενός φίλο-επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο λειτουργεί ως εχέγγυο για
ανθεκτικές µακροοικονοµικές και επιχειρηµατικές επιδόσεις.

«Εκτός από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η κυβέρνησή µας θέλει να µειώσει τους φόρους για τις
επιχειρήσεις και να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες το επόµενο έτος. Οι πολιτικές που σχεδιάζουµε
ανέρχονται σε 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ και αυτό θα συµβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης και στην
επιτάχυνση της οικονοµικής δραστηριότητας… Το µέλλον της τουριστικής βιοµηχανίας φαίνεται πολύ
ελπιδοφόρo, αντανακλώντας τις µεγάλες δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας. Η αυξανόµενη τάση του
παγκόσµιου τουρισµού, σε συνδυασµό µε το συγκριτικό πλεονέκτηµα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος,
προσφέρει µια εξαιρετική ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη της βιοµηχανίας», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Τέλος, ο υπουργός Τουρισµού ανακοίνωσε ότι υπάρχει σχεδιασµός για επέκταση της τουριστικής περιόδου
το 2020 µέσω του ανοίγµατος σε νέες αγορές και της στρατηγικής διείσδυσης στον τοµέα του
αγροτουρισµού.

https://www.patrasevents.gr/article/454318-xaris-theoxaris-stratigikis-simasias-o-touristikos-tomeas-gia-tin-proselkisi-ependiseon
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Σταϊκούρας σε Αµερικανούς επενδυτές: Σε τροχιά δυναµικής επανεκκίνησης η
ελληνική οικονοµία

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗ Ή ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ

Για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως µάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο https://www.newsbeast.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.

https://news.makedonias.gr/2019/12/547400/
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Σταϊκούρας: Δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας από τις 7
Ιουλίου

Για δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας έκανε λόγο ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού
Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως είπε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού
σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα  πεπραγµένα  των πρώτων έξι µηνών

Αναφερόµενος στο οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγµένα
των πρώτων έξη µηνών, λέγοντας ότι:

· Έκλεισαν τα πιθανά δηµοσιονοµικά κενά

· Επιτευχθήκαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι

· Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εξαλείφθηκαν τα  Capital Controls που είχαν αποµείνει

· Ανατράπηκε η αναποτελεσµατική νοµοθεσία στην αγορά εργασίας

· Προχώρησε µια συστηµατική λύση για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς
των τραπεζών

· Επανεκκινήθηκαν εµβληµατικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

· Προπληρώθηκε το ακριβότερο µέρος του δανείου του ΔΝΤ

· Ψηφίστηκε νόµος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

· Ρυθµίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

· Ψηφίστηκε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη

Ορατά  Αποτελέσµατα

Εκτιµώντας ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονοµικών
υποστήριξε ότι «η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας».

Όπως µάλιστα σηµείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:

· Στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης

· Στην επιτυχή έκδοση κρατικών οµολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την ποιότητα

· Στις αναβαθµίσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

· Στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και του Δείκτη Εµπιστοσύνης Καταναλωτή

«Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τα  Επόµενα  Βήµατα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες
προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές
πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

http://www.enikos.gr/economy/689253/staikouras-dynamiki-epanekkinisi-tis-ellinikis-oikonomias-apo-tis
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· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους

http://www.enikos.gr/economy/689253/staikouras-dynamiki-epanekkinisi-tis-ellinikis-oikonomias-apo-tis
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Χάρης Θεοχάρης : Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα
Follow @report247gr

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης.

Ο υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link
Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που
υπάρχουν στην Ελλάδα.

«Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως «το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι µόνο
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η
οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε
επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον». «Και αυτό για την ελληνική κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο», συµπλήρωσε ο υπουργός Τουρισµού.

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η ελληνική κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω».

Ο υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στα 14 έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. «Δώδεκα τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track, ενώ η Εταιρεία
Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά
ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο
και από την φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση,
επτά Μαρίνες, 31 εµβληµατικά ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων
και τις ιαµατικές πηγές Καϊάφα» συµπλήρωσε.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο υπουργός Τουρισµού σηµείωσε: «Για το 2020
σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της ποιοτικής
υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα νέων
αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών
µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό τουρισµό και
τουρισµό ευεξίας».

Follow @report247gr

http://report247.gr/%cf%87%ce%ac%cf%81%ce%b7%cf%82-%ce%b8%ce%b5%ce%bf%cf%87%ce%ac%cf%81%ce%b7%cf%82-%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%b3%cf%85%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%83%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b4/
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Γ. Πλακιωτάκης: Αξιόπιστος στρατηγικός προµηθευτής ποιοτικών υπηρεσιών
η ελληνική ναυτιλία

Τις προοπτικές και τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η ναυτιλιακή, παραναυτιλιακή και λιµενική
βιοµηχανία της Ελλάδος, υπό το πρίσµα της συνεχούς βελτίωσης των οικονοµικών δεικτών της εθνικής
οικονοµίας που έχει επιτύχει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσίασε ο υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, µιλώντας ως κεντρικός οµιλητής στο 21ο ετήσιο φόρουµ
της Capital Link "Invest in Greece", στη Νέα Υόρκη. Ο υπουργός αναφέρθηκε διεξοδικά στη δυναµική της
ναυτιλίας των Ελλήνων, της ισχυρότερης ναυτιλίας του πλανήτη, στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει, αλλά
και στην πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και την παγκόσµια οικονοµία. Επίσης, έδωσε
αναλυτικά στοιχεία για το προφίλ της (cluster, εταιρίες, πλοία, απασχόληση), καθώς και για τη συνεισφορά
της στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της Ελλάδος. Όπως τόνισε, "ο ελληνικός εµπορικός στόλος αριθµεί 670
πλοία. Εκτός από τον εθνικό στόλο, οι...

Naftemporiki.gr   ·    πριν από  1 ώρα 54 λεπτά  ·    
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Θεοχάρης: Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουρισµού αναφέρθηκε, απευθυνόµενος σε εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο υπουργός Τουρισµού,
Χάρης Θεοχάρης.

Μιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, ο κ. Θεοχάρης
απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link Forum να επωφεληθούν
από τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα.

«Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως «το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι µόνο
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η
οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε
επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον». «Και αυτό για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο», προόσθεσε ο υπουργός Τουρισµού.

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω».

Ο υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στα 14 έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. 12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track ενώ η Εταιρεία Ακινήτων
του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά ακίνητα
σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο και από την
φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση, 7 Μαρίνες,
31 εµβληµατικά ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων και τις
ιαµατικές πηγές Καϊάφα.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο κ. Θεοχάρης σηµείωσε: «Για το 2020 σχεδιάζουµε
την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της ποιοτικής υπεροχής του
εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα νέων αγορών, στην
ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών µορφών τουρισµού,
όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό τουρισµό και τουρισµό ευεξίας».

http://www.enikos.gr/economy/689291/theocharis-i-ellada-gyrizei-selida
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Σχέδια για επέκταση της τουριστικής περιόδου το 2020

Τη στρατηγική σηµασία του τουριστικού τοµέα για την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης υπογράµµισε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης
Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη.

«Ο τουρισµός έχει αναγνωριστεί ότι διαδραµατίζει βασικό ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και ως πηγή εσόδων από εξαγωγές. Οι υψηλότερες
επενδύσεις θα ενισχύσουν την οικονοµική ανάπτυξη το επόµενο έτος, καθώς η χώρα ανακάµπτει από µια
δεκάχρονη κρίση χρέους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο κ. Θεοχάρης υπενθύµισε ότι ο τουριστικός τοµέας ήταν ένα βασικό αντίβαρο που
κατάφερε να µετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης. «Είναι ο πρωταθλητής της
Ελλάδας και ένας από τους λίγους κλάδους στην Ελλάδα, που κατάφερε να συνεχίσει να αναπτύσσεται»,
σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε έργα τουριστικών ακινήτων,
λέγοντας ότι «η Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαµβάνει
277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική
τους αξία όσο και από την φυσική τους οµορφιά».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για τη διαµόρφωση ενός
φίλο-επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο λειτουργεί ως εχέγγυο για ανθεκτικές µακροοικονοµικές και
επιχειρηµατικές επιδόσεις.

«Εκτός από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η κυβέρνησή µας θέλει να µειώσει τους φόρους για τις
επιχειρήσεις και να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες το επόµενο έτος. Οι πολιτικές που σχεδιάζουµε
ανέρχονται σε 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ και αυτό θα συµβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης και στην
επιτάχυνση της οικονοµικής δραστηριότητας… Το µέλλον της τουριστικής βιοµηχανίας φαίνεται πολύ
ελπιδοφόρo, αντανακλώντας τις µεγάλες δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας. Η αυξανόµενη τάση του
παγκόσµιου τουρισµού, σε συνδυασµό µε το συγκριτικό πλεονέκτηµα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος,
προσφέρει µια εξαιρετική ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη της βιοµηχανίας», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Τέλος, ο υπουργός Τουρισµού ανακοίνωσε ότι υπάρχει σχεδιασµός για επέκταση της τουριστικής
περιόδου το 2020 µέσω του ανοίγµατος σε νέες αγορές και της στρατηγικής διείσδυσης στον τοµέα του
αγροτουρισµού.

Πηγή: newsbeast.gr
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Μητσοτάκης προς Αµερικανούς επενδυτές: Νέα εποχή ευκαιριών ανατέλλει
στην Ελλάδα

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗ Ή ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ

Το δικό του µήνυµα προς τους Αµερικανούς επενδυτές έστειλε από το 21o «Annual Capital Link Invest in
Greece Forum» µέσω βιντεοσκοπηµένου µηνύµατός του ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως είπε «στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών» ενώ παράλληλα κάλεσε τους...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο https://www.newsbeast.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.
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“21o ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK INVEST IN GREECE FORUM” – “GREECE IS BACK”:
Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική Οικονοµία και τις

Επενδύσεις
Με κεντρικό θέµα «Greece is Back» άνοιξε τις πόρτες του για 21η συνεχόµενη χρονιά το Ετήσιο Ελληνικό
Επενδυτικό Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», το οποίο πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 9
Δεκεµβρίου, 2019 στη Νέα Υόρκη, µε µεγάλη επιτυχία προσελκύοντας για ακόµη µία φορά περισσότερους
από 1,000 συµµετέχοντες.

Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσµό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εµφανίζονται
στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηµατικού κόσµου, καθώς
έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηµατιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών και
πολιτικών αξιωµατούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.

Το φετινό «Capital Link» πραγµατοποιήθηκε σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική συγκυρία όπου η χώρα µας
µπαίνει σε τροχιά ταχύτατης και ουσιαστικής ανάπτυξης και οι επενδύσεις αποτελούν το βασικό πυλώνα
και µοχλό επανεκκίνησης της εθνικής οικονοµίας. Η απλοποίηση των διαδικασιών και η µείωση της
γραφειοκρατίας έχουν ενισχύσει την προσπάθεια της εξωστρέφειας και έχουν προσδώσει εγκυρότητα και
φερεγγυότητα στις σχέσεις του κράτους µε τους διεθνείς επενδυτές, των οποίων η ενεργή παρουσία στη
χώρα θα διευρύνει και θα τονώσει την αγορά. Το Συνέδριο στη Νέα Υόρκη παρουσίασε στο διεθνές κοινό
τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας και λειτούργησε ξανά ως αρωγός στην προσπάθεια ανάκαµψης
της οικονοµίας.

Η φετινή διοργάνωση του Συνεδρίου αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της «Capital Link» και της
συστηµατικής προσπάθειας προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό.

Ειδικότερα, οι διεθνείς επενδυτές είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις εξελίξεις και τις
µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, καθώς και για το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο που στοχεύει στην
παροχή κινήτρων και στη δοµική βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, οι επενδυτές
ενηµερώθηκαν για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά, ενώ ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε σε
επιµέρους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας που αφορούν θέµατα όπως η µακροοικονοµική εικόνα
στην µετα-Brexit εποχή, η διαχείριση του δηµοσίου χρέους, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η
αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων
και η παγκόσµια ναυτιλία.

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία απαρτίστηκε από υψηλόβαθµα στελέχη της νέας Κυβέρνησης, καθώς και από
τους µεγαλύτερους και σηµαντικότερους επιχειρηµατίες της αγοράς, οι οποίοι παρουσίασαν στους
Αµερικάνους Επενδυτές τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις που αφορούν στην Ελληνική Οικονοµία καθώς
και τις ευκαιρίες του µέλλοντος. Στο Συνέδριο επίσης συµµετείχαν υψηλόβαθµα στελέχη από τις
µεγαλύτερες επενδυτικές Τράπεζες οι οποίες υποστηρίζουν το Συνέδριο, καθώς και άλλοι
εµπειρογνώµονες της αγοράς.

Παράλληλα µε τις κύριες ενότητες, πραγµατοποιήθηκε µια σειρά από κατ’ ιδίαν συναντήσεις (1×1 meetings)
µεταξύ των επενδυτών και των διοικήσεων των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο καθώς και των
κυβερνητικών εκπροσώπων.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι συµµετείχαν οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσµών, Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης,
σηµαντικοί Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργό παρουσία στην Ελλάδα, 5 – πέντε Διεθνείς Επενδυτικές
Τράπεζες, οι 4 – τέσσερις Συστηµικές Ελληνικές Τράπεζες και σηµαντικό Κυβερνητικό Επιτελείο:

• Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)
• Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονοµικών
• Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων
• Ο κ. Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισµού
• Ο κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
• Ο κ. Γιώργος Ζαββός, Υφυπουργός Οικονοµικών
• Ο κ. Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων
• Ο κ. Γεράσιµος Θωµάς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
• Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
• Ο κ. Χάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
• Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη
• Οι εκπρόσωποι των Θεσµών κ. Francesco Drudi και κ. Paul Kutos
• Ο Δρ. Martin Czurda, Διευθύνων Σύµβουλος – Hellenic Financial Stability Fund
• Ο κ. Ριχάρδος Λαµπίρης, Διευθύνων Σύµβουλος του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
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Δηµοσίου
• Ο κ. Δηµήτρης Τσάκωνας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής – Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ)

Το Συνέδριο προσέφερε στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες
δικτύωσης. Οι συµµετέχοντες φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα από:
• 83 υψηλού επιπέδου οµιλητές που απευθυνθήκαν σε
• Περισσότερα από 1,000 άτοµα που παρακολούθησαν το Συνέδριο
• Περισσότερες από 100 κατ’ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγµένες και µη εταιρίες, καθώς και για τα µέλη
της Κυβέρνησης.
• Ξεχωριστές συναντήσεις για τον Υπουργό Οικονοµικών της Κυβέρνησης µε ξένα funds που ενδιαφέρονται
για την Ελλάδα
• Ενώ παράλληλα όλοι οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία επαφών και δικτύωσης στα πλαίσια των
παράλληλων εκδηλώσεων του Συνεδρίου

Το Συνέδριο άνοιξε ο Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ κ. Χάρης Λαλάκος.

O Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ήταν ο κεντρικός οµιλητής του πρωινών εργασιών του
Συνεδρίου.
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Μητσοτάκης σε επενδυτές των ΗΠΑ: Βάλτε την Ελλάδα στην ατζέντα
Μητσοτάκης σε επενδυτές των ΗΠΑ: Βάλτε την Ελλάδα στην ατζέντα

Η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες
στο εκλογικό Σώµα, τόνισε σε µήνυµα προς το συνέδριο της Capital Link. Την στρατηγική της οικονοµικής
πολιτικής ανέλυσε ο Χρ. Σταϊκούρας.

Δηµοσιεύθηκε: 9 Δεκεµβρίου 2019 -... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο https://www.euro2day.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.
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Γιώργος Ζαββός: Η Ελλάδα µπορεί να γίνει χρηµατοπιστωτικό κέντρο της Ν.Α.
Ευρώπης - [Thebanker.gr]

Στο Σχέδιο Ηρακλής, που αποτελεί µια καινοτόµο και συστηµική λύση αναφέρθηκε ο υφυπουργός
Οικονοµικών, Γιώργος Ζαββός, στην οµιλία του στο ετήσιο ελληνικό επενδυτικό συνέδριο "Capital Link
Invest In Greece Forum", που πραγµατοποιήθηκε χθες στη Νέα Υόρκη. Όπως υπογράµµισε ο κ. Ζαββός, το
Σχέδιο Ηρακλής, µέσω της χρήσης κρατικών εγγυήσεων, θα βοηθήσει τις ελληνικές τράπεζες να µειώσουν
το βουνό των κόκκινων δανείων κατά 40%, να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους βάση και να βελτιώσουν
την κερδοφορία τους. Αυτή είναι η ιδανική στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία γίνεται το νέο
"παιδί θαύµα" της Ευρωζώνης, τόνισε ο υφυπουργός Οικονοµικών. Το σχέδιο Ηρακλής προσφέρει ένα
ελκυστικό οµόλογο υψηλών αποδόσεων σε ένα περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων και αποδόσεων. Η
αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε διαρθρωτικές και φορολογικές
µεταρρυθµίσεις και στην επανεκκίνηση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και του...

Thebanker.gr   ·    πριν από  1 ώρα 9 λεπτά  ·    

Στο Σχέδιο Ηρακλής, που αποτελεί µια καινοτόµο και συστηµική λύση αναφέρθηκε ο υφυπουργός
Οικονοµικών, Γιώργος Ζαββός, στην οµιλία του στο ετήσιο ελληνικό επενδυτικό συνέδριο "Capital Link
Invest In Greece Forum", που πραγµατοποιήθηκε χθες στη Νέα Υόρκη. Όπως υπογράµµισε ο κ. Ζαββός, το
Σχέδιο Ηρακλής, µέσω της χρήσης κρατικών εγγυήσεων, θα βοηθήσει τις ελληνικές τράπεζες να µειώσουν
το βουνό των κόκκινων δανείων κατά 40%, να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους βάση και να βελτιώσουν
την κερδοφορία τους. Αυτή είναι η ιδανική στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία γίνεται το νέο
"παιδί θαύµα" της Ευρωζώνης, τόνισε ο υφυπουργός Οικονοµικών. Το σχέδιο Ηρακλής προσφέρει ένα
ελκυστικό οµόλογο υψηλών αποδόσεων σε ένα περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων και αποδόσεων. Η
αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε διαρθρωτικές και φορολογικές
µεταρρυθµίσεις και στην επανεκκίνηση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και του...
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Γ. Τσακίρης: Το επενδυτικό τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει - [Thebanker.gr]

Μια πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν το µήνυµα που
εξέπεµψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους αµερικανούς επενδυτές,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη. "Το
µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόµαστε στην αρχή
ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισµός, τόσο για τα ξένα, όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το επενδυτικό
τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς" τόνισε ο κ. Τσακίρης. Ο υφυπουργός
σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας αφήσει πίσω της τα capital
controls. Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος είναι υψηλότερος από εκείνον του
2008 και ότι η Ελλάδα δανείζεται µε τα χαµηλότερα από ποτέ...

Thebanker.gr   ·    πριν από  1 ώρα 9 λεπτά  ·    

Μια πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν το µήνυµα που
εξέπεµψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους αµερικανούς επενδυτές,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη. "Το
µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόµαστε στην αρχή
ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισµός, τόσο για τα ξένα, όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το επενδυτικό
τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς" τόνισε ο κ. Τσακίρης. Ο υφυπουργός
σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας αφήσει πίσω της τα capital
controls. Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος είναι υψηλότερος από εκείνον του
2008 και ότι η Ελλάδα δανείζεται µε τα χαµηλότερα από ποτέ...
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Αδ. Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν οι Αµερικανοί στην Ελλάδα -
[Thebanker.gr]

INTIME NEWS/ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ "Το πρώην µαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα
από την κρίση χώρα η οποία έχει χάσει το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία δεκαετία,
µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα οικονοµίες παγκοσµίως" τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις
Γεωργιάδης, κεντρικός οµιλητής κατά τη διάρκεια του γεύµατος στο πλαίσιο του 21ο ετήσιου φόρουµ της
Capital Link µε θέµα "Επενδύστε στην Ελλάδα", στη Νέα Υόρκη. Σύµφωνα µε τον υπουργό, παγκόσµιοι κι
ευρωπαϊκοί θεσµοί, ξένες κυβερνήσεις, η διεθνής επιχειρηµατική κοινότητα και διεθνή µέσα µαζικής
ενηµέρωσης µεγάλης επιρροής "εξυµνούν τη δυναµική αναπτυξιακή και επενδυτική πολιτική της
κυβέρνησης Μητσοτάκη", καθώς, "αν και είναι µόνο πέντε µήνες στην εξουσία, έχει ήδη αποδώσει
συγκεκριµένα αποτελέσµατα: Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η...
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INTIME NEWS/ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ "Το πρώην µαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα
από την κρίση χώρα η οποία έχει χάσει το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία δεκαετία,
µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα οικονοµίες παγκοσµίως" τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις
Γεωργιάδης, κεντρικός οµιλητής κατά τη διάρκεια του γεύµατος στο πλαίσιο του 21ο ετήσιου φόρουµ της
Capital Link µε θέµα "Επενδύστε στην Ελλάδα", στη Νέα Υόρκη. Σύµφωνα µε τον υπουργό, παγκόσµιοι κι
ευρωπαϊκοί θεσµοί, ξένες κυβερνήσεις, η διεθνής επιχειρηµατική κοινότητα και διεθνή µέσα µαζικής
ενηµέρωσης µεγάλης επιρροής "εξυµνούν τη δυναµική αναπτυξιακή και επενδυτική πολιτική της
κυβέρνησης Μητσοτάκη", καθώς, "αν και είναι µόνο πέντε µήνες στην εξουσία, έχει ήδη αποδώσει
συγκεκριµένα αποτελέσµατα: Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η...
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Πλακιωτάκης: Επενδύσεις µε κύριο οικονοµικό πυλώνα τη Ναυτιλία -
[Protothema.gr]

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς επενδυτές στη
Νέα Υόρκη. Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της
Capital Link, ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική
ναυτιλία, τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία.
"Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση", τόνισε χαρακτηριστικά Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης
κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας
ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από κρίσιµα θέµατα, όπως η
κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της...
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Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς επενδυτές στη
Νέα Υόρκη. Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της
Capital Link, ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική
ναυτιλία, τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία.
"Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση", τόνισε χαρακτηριστικά Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης
κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας
ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από κρίσιµα θέµατα, όπως η
κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της...
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Πλακιωτάκης: Κύριος οικονοµικός πυλώνας η ναυτιλία για τη στήριξη νέων
επενδύσεων - [Zougla.gr]

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς επενδυτές στη
Νέα Υόρκη. Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της
Capital Link, ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική
ναυτιλία, τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία.
"Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση", τόνισε χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης
κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας
ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από κρίσιµα θέµατα, όπως η
κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της...

Zougla.gr   ·    πριν από  1 ώρα 0 λεπτά  ·    

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς επενδυτές στη
Νέα Υόρκη. Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της
Capital Link, ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική
ναυτιλία, τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία.
"Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση", τόνισε χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης
κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας
ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από κρίσιµα θέµατα, όπως η
κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της...
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Γιώργος Ζαββός: Η Ελλάδα µπορεί να γίνει χρηµατοπιστωτικό κέντρο της Ν.Α.
Ευρώπης - [Kerdos.gr]

Στο Σχέδιο Ηρακλής, που αποτελεί µια καινοτόµο και συστηµική λύση αναφέρθηκε ο υφυπουργός
Οικονοµικών, Γιώργος Ζαββός, στην οµιλία του στο ετήσιο ελληνικό επενδυτικό συνέδριο "Capital Link
Invest In Greece Forum", που πραγµατοποιήθηκε χθες στη Νέα Υόρκη. Όπως υπογράµµισε ο κ. Ζαββός, το
Σχέδιο Ηρακλής, µέσω της χρήσης κρατικών εγγυήσεων, θα βοηθήσει τις ελληνικές τράπεζες να µειώσουν
το βουνό των κόκκινων δανείων κατά 40%, να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους βάση και να βελτιώσουν
την κερδοφορία τους. Αυτή είναι η ιδανική στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία γίνεται το νέο
"παιδί θαύµα" της Ευρωζώνης, τόνισε ο υφυπουργός Οικονοµικών. Το σχέδιο Ηρακλής προσφέρει ένα
ελκυστικό οµόλογο υψηλών αποδόσεων σε ένα περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων και αποδόσεων. Η
αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε διαρθρωτικές και φορολογικές
µεταρρυθµίσεις και στην επανεκκίνηση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και του...

Kerdos.gr   ·    πριν από  41 λεπτά  ·    

Στο Σχέδιο Ηρακλής, που αποτελεί µια καινοτόµο και συστηµική λύση αναφέρθηκε ο υφυπουργός
Οικονοµικών, Γιώργος Ζαββός, στην οµιλία του στο ετήσιο ελληνικό επενδυτικό συνέδριο "Capital Link
Invest In Greece Forum", που πραγµατοποιήθηκε χθες στη Νέα Υόρκη. Όπως υπογράµµισε ο κ. Ζαββός, το
Σχέδιο Ηρακλής, µέσω της χρήσης κρατικών εγγυήσεων, θα βοηθήσει τις ελληνικές τράπεζες να µειώσουν
το βουνό των κόκκινων δανείων κατά 40%, να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους βάση και να βελτιώσουν
την κερδοφορία τους. Αυτή είναι η ιδανική στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία γίνεται το νέο
"παιδί θαύµα" της Ευρωζώνης, τόνισε ο υφυπουργός Οικονοµικών. Το σχέδιο Ηρακλής προσφέρει ένα
ελκυστικό οµόλογο υψηλών αποδόσεων σε ένα περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων και αποδόσεων. Η
αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε διαρθρωτικές και φορολογικές
µεταρρυθµίσεις και στην επανεκκίνηση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και του...
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Πλακιωτάκης στη Ν. Υόρκη: "Η ελληνική Ναυτιλία πυλώνας για στήριξη νέων
επενδύσεων" - [Kerdos.gr]

Στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link της Νέας Υόρκης βρέθηκε ο Γιάννης Πλακιωτάκης. Ο
υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει σε Αµερικανούς
επενδυτές τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας.
Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο, ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και
τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία, τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο
παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία. "Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο
παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση",
τόνισε χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη
λειτουργία της ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης
παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η...
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Στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link της Νέας Υόρκης βρέθηκε ο Γιάννης Πλακιωτάκης. Ο
υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει σε Αµερικανούς
επενδυτές τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας.
Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο, ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και
τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία, τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο
παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία. "Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο
παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση",
τόνισε χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη
λειτουργία της ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης
παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η...
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Πλακιωτάκης: Επενδύσεις µε κύριο οικονοµικό πυλώνα τη Ναυτιλία

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρουσίασε τις επενδυτικές
ευκαιρίες στην Ελλάδα σε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς
επενδυτές στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, ο
κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία,
τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία. 

«Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά

Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε
διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η ελληνική Ναυτιλία  ως πυλώνας ανάπτυξης και επενδύσεων

Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας
µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα
µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και
την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε
υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων
επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».

Οι προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής

Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός σηµείωσε ότι
η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την
ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής εκπαίδευσης.

Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία και στη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις
λιµένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.

https://www.protothema.gr/economy/article/953821/plakiotakis-ependuseis-me-kurio-oikonomiko-pulona-ti-nautilia/?utm_source=rss
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Γ. Τσακίρης: Το επενδυτικό τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει

Την 10η Φεβρουαρίου 2019 η AcroBase έγινε 31 χρόνων! Χρόνια
Πολλά AcroBase!

Μια πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν το µήνυµα που
εξέπεµψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους αµερικανούς επενδυτές,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.

Περισσότερα στην Ναυτεµπορική...

http://www.acrobase.eu/showthread.php?s=867ccffe0182c8e002ea6eec77b9453a&p=993108
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Αδ. Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν οι Αµερικανοί στην Ελλάδα

Την 10η Φεβρουαρίου 2019 η AcroBase έγινε 31 χρόνων! Χρόνια
Πολλά AcroBase!

«Το πρώην µαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα από την κρίση χώρα η οποία έχει
χάσει το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία δεκαετία, µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο
hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες
παγκοσµίως» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, κεντρικός οµιλητής κατά
τη διάρκεια του γεύµατος στο πλαίσιο του 21ο ετήσιου φόρουµ της Capital Link µε θέµα «Επενδύστε στην
Ελλάδα», στη Νέα Υόρκη.

Περισσότερα στην Ναυτεµπορική...

http://www.acrobase.eu/showthread.php?s=867ccffe0182c8e002ea6eec77b9453a&p=993106
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Γ. Πλακιωτάκης: Αξιόπιστος στρατηγικός προµηθευτής ποιοτικών υπηρεσιών
η ελληνική ναυ

Την 10η Φεβρουαρίου 2019 η AcroBase έγινε 31 χρόνων! Χρόνια
Πολλά AcroBase!

Τις προοπτικές και τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η ναυτιλιακή, παραναυτιλιακή και λιµενική
βιοµηχανία της Ελλάδος, υπό το πρίσµα της συνεχούς βελτίωσης των οικονοµικών δεικτών της εθνικής
οικονοµίας που έχει επιτύχει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσίασε ο υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, µιλώντας ως κεντρικός οµιλητής στο 21ο ετήσιο φόρουµ
της Capital Link «Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Περισσότερα στην Ναυτεµπορική...

http://www.acrobase.eu/showthread.php?s=19b4f840ecc3e4fdc9efe3d793ece715&p=993113
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Γιώργος Ζαββός: Η Ελλάδα µπορεί να γίνει χρηµατοπιστωτικό κέντρο της Ν.Α.
Ευρώπης

Την 10η Φεβρουαρίου 2019 η AcroBase έγινε 31 χρόνων! Χρόνια
Πολλά AcroBase!

Στο Σχέδιο Ηρακλής, που αποτελεί µια καινοτόµο και συστηµική λύση αναφέρθηκε ο υφυπουργός
Οικονοµικών, Γιώργος Ζαββός, στην οµιλία του στο ετήσιο ελληνικό επενδυτικό συνέδριο «Capital Link
Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιήθηκε χθες στη Νέα Υόρκη. Όπως υπογράµµισε ο κ. Ζαββός, το
Σχέδιο Ηρακλής, µέσω της χρήσης κρατικών εγγυήσεων, θα βοηθήσει τις ελληνικές τράπεζες να µειώσουν
το βουνό των κόκκινων δανείων κατά 40%, να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους βάση και να βελτιώσουν
την κερδοφορία τους.

Περισσότερα στην Ναυτεµπορική...

http://www.acrobase.eu/showthread.php?s=f32c8e22cfd4a103f86b75056e637871&p=993110
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Σχέδια για επέκταση της τουριστικής περιόδου το 2020

Τη στρατηγική σηµασία του τουριστικού τοµέα για την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης υπογράµµισε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης
Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη.

«Ο τουρισµός έχει αναγνωριστεί ότι διαδραµατίζει βασικό ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και ως πηγή εσόδων από εξαγωγές. Οι υψηλότερες
επενδύσεις θα ενισχύσουν την οικονοµική ανάπτυξη το επόµενο έτος, καθώς η χώρα ανακάµπτει από µια
δεκάχρονη κρίση χρέους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο κ. Θεοχάρης υπενθύµισε ότι ο τουριστικός τοµέας ήταν ένα βασικό αντίβαρο που
κατάφερε να µετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης. «Είναι ο πρωταθλητής της
Ελλάδας και ένας από τους λίγους κλάδους στην Ελλάδα, που κατάφερε να συνεχίσει να αναπτύσσεται»,
σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε έργα τουριστικών ακινήτων,
λέγοντας ότι «η Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαµβάνει
277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική
τους αξία όσο και από την φυσική τους οµορφιά».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για τη διαµόρφωση ενός
φίλο-επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο λειτουργεί ως εχέγγυο για ανθεκτικές µακροοικονοµικές και
επιχειρηµατικές επιδόσεις.

«Εκτός από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η κυβέρνησή µας θέλει να µειώσει τους φόρους για τις
επιχειρήσεις και να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες το επόµενο έτος. Οι πολιτικές που σχεδιάζουµε
ανέρχονται σε 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ και αυτό θα συµβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης και στην
επιτάχυνση της οικονοµικής δραστηριότητας… Το µέλλον της τουριστικής βιοµηχανίας φαίνεται πολύ
ελπιδοφόρo, αντανακλώντας τις µεγάλες δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας. Η αυξανόµενη τάση του
παγκόσµιου τουρισµού, σε συνδυασµό µε το συγκριτικό πλεονέκτηµα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος,
προσφέρει µια εξαιρετική ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη της βιοµηχανίας», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Τέλος, ο υπουργός Τουρισµού ανακοίνωσε ότι υπάρχει σχεδιασµός για επέκταση της τουριστικής
περιόδου το 2020 µέσω του ανοίγµατος σε νέες αγορές και της στρατηγικής διείσδυσης στον τοµέα του
αγροτουρισµού.
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Πλακιωτάκης στη Ν. Υόρκη: «Η ελληνική Ναυτιλία πυλώνας για στήριξη νέων
επενδύσεων»

Στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link της Νέας Υόρκης βρέθηκε ο Γιάννης Πλακιωτάκης.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει σε Αµερικανούς
επενδυτές τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας.
Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο, ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και
τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία, τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο
παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία.

«Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε
διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας
µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα
µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και
την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε
υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων
επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».

Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός σηµείωσε ότι
η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την
ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής εκπαίδευσης.

Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία και στη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις
λιµένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
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ΑΡΙΣΤΑΓΟΡΑ, ΠΟΥΛΑ ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΟΥ ΕΠ
ΑΟΡΙΣΤΟΝ ! ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΑΙ ΤΑ FUNDS

ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ !!!

Ανοικτή πρόσκληση στη διεθνή επενδυτική κοινότητα να επενδύσει
στη χώρα, απηύθυναν οι υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης από
το βήµα του 21ου Ετήσιου Επενδυτικού Forum της Capital Link που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη. Το κάλεσµα βρήκε ισχυρή
ανταπόκριση µέσα από τη συµµετοχή στο Forum εκπροσώπων Funds,
ξένων επιχειρηµατιών και τραπεζικών ιδρυµάτων αλλά και από τις
κατ’ ιδίαν επαφές µε εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης.

Το forum, στο οποίο έδωσε το παρών η ελίτ της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, “άνοιξε” µε τον Έλληνα
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, να καλεί, µέσω βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος τους Αµερικανούς
επενδυτές να βάλουν στην “ατζέντα” τους την ελληνική οικονοµία. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης “το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µια συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις”. Τόνισε δε πως “σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή
κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό
σώµα. Αντίθετα εστίασε στο να παρουσιάσει µια ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο”.

Στο ίδιο µήκος κύµατος και οι οµιλίες των υπουργών Οικονοµικών Χρ. Σταϊκούρα, Ανάπτυξης, Αδ.
Γεωργιάδη, Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη και Τουρισµού Χ. Θεοχάρη και των υφυπουργών. Απευθυνόµενοι
στους εκπροσώπους των funds µίλησαν για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας
στέλνοντας το µήνυµα στην διεθνή επενδυτική κοινότητα ότι η “Ελλάδα επανήλθε”.

Tα Funds

Μεταξύ των επενδυτικών funds που συµµετείχαν στο Forum µέσω εκπροσώπων τους ήταν και τα εξής:
Athanor Capital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Asset management, Consilience Capital,
Eaton Vance, Fir Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm, Morgan Stanley, MSK Capital Partners,
Nomura, Third Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead, Stonehill, Olympus Peak, Citi, Aberdeen,
Helm, East Rock, Centerbridge, Beachpoint και Weterwheel.

Μπαράζ επαφών µε τους ξένους επενδυτές

Η ελληνική κυβερνητική αποστολή στη Νέα Υόρκη αλλά και οι Έλληνες επιχειρηµατίες είχαν την ευκαιρία
για απευθείας επαφές µε τους επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, µέσα από
περισσότερα από 100 one-to-one συναντήσεις. Ειδικότερα σε συνεργασία µε τις επενδυτικές τράπεζες που
υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν δύο group sessions για τον υπουργό Οικονοµικών, κ. Χρήστο
Σταϊκούρα και τον υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Ο καθένας αναφέρθηκε σε
θέµατα του χαρτοφυλακίου του και του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Επιπλέον, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης και ο υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Ιωάννης Πλακιωτάκης, πραγµατοποίησαν σειρά από one-to-one συναντήσεις µε επενδυτές και  υψηλόβαθµα
στελέχη της αγοράς.

Επίσης οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των εταιρειών, είχαν επαφή µε όλα τα οµογενειακά MME  που
κάλυψαν το Συνέδριο καθώς και µε Διεθνή Μέσα όπως η Wall Street Journal, το Bloomberg, το
YAHOOFinance, το Reuters, η New York Times, η Tradewinds.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Αδ. Γεωργιάδης µετέβη και έδωσε τηλεοπτική συνέντευξη στο YAHOOFinance, στη
κυρία Alexis Christoforou  η οποία αναµεταδόθηκε live όχι µόνο στην ιστοσελίδα της Yahoo Finance αλλά και
σε πληθώρα άλλων συνεργαζόµενων καναλιών : Apple TV, ROKU κα.

Χρ. Σταϊκούρας: Η εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται

Από το βήµα του 21ου Capital Link Forum ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σηµείωσε πως η
κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς
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βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα. Τονίζοντας παράλληλα ότι “η εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία
αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική
αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα”.

Ο υπουργός Οικονοµικών σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές πολιτικές
προτεραιότητες: η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων, η διασφάλιση της σταθερότητας
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία, η
προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων και η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη
διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Αδ. Γεωργιάδης: Νέο hot-spot για τους επενδυτές η Ελλάδα

“Το πρώην µαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα από την κρίση χώρα η οποία έχει
χάσει το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία δεκαετία, µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο
hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες
παγκοσµίως”, είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδ. Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Ανάπτυξης σηµείωσε πως το µήνυµά, προς τους Αµερικανούς επενδυτές, µέσω του 21ου
Ετήσιου Φόρουµ της Capital Link, είναι το εξής: “τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτοί που
δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας ακόµη και εν µέσω της χειρότερης οικονοµικής µας
κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν έχουν επενδύσει τώρα είναι
η ώρα να επωφεληθούν της δυνατότητας ανάπτυξης και των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται
στην χώρα µας και οι οποίοι πρώτοι θα ανταµειφθούν µε τα µεγαλύτερα κέρδη”.

Γ. Ζαββός: Η Ελλάδα γίνεται το  νέο “παιδί θαύµα” της Ευρωζώνης – επαφές µε
Citibank

Στο σχέδιο “Ηρακλής” το οποίο αποτελεί µια καινοτόµο και συστηµική λύση η οποία, µέσω της χρήσης
κρατικών εγγυήσεων, θα βοηθήσει τις ελληνικές τράπεζες, να µειώσουν το βουνό των κόκκινων δανείων
κατά 40%, να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους βάση και να βελτιώσουν την κερδοφορία τους, αναφέρθηκε
ο υφυπουργός Οικονοµικών, κ. Γιώργος Ζαββός.

Ο υφυπουργός ο οποίος είχε συνάντηση µε τους εκπροσώπους της Citibank, κατά τη διάρκεια της οµιλίας
του στο Forum τόνισε πως υπάρχει µια ολοκληρωµένη στρατηγική, επισηµαίνοντας παράλληλα πως “σκοπός
είναι να καταστεί η Ελλάδα το Χρηµατοοικονοµικό κέντρο της ΝΑ Μεσογείου”.

Ο κ. Ζαββός επεσήµανε πως είναι η ιδανική στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία γίνεται το νέο
“παιδί θαύµα” της Ευρωζώνης. Το σχέδιο “Ηρακλής” προσφέρει ένα ελκυστικό οµόλογο υψηλών αποδόσεων
σε ένα περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων και αποδόσεων. Η αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης
να προχωρήσει σε διαρθρωτικές και φορολογικές µεταρρυθµίσεις και στην επανεκκίνηση του ελληνικού
τραπεζικού συστήµατος και του χρηµατιστηρίου σηµατοδοτεί µια νέα εποχή ανάπτυξης, προσφέροντας
νέες ευκαιρίες τους επενδυτές, ανέφερε ο ίδιος.

Χ. Θεοχάρης: Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης.

Ο υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές να επωφεληθούν από τις
επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα. “Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της
χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε
πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν”, τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Γ. Πλακιωτάκης: Σηµαντικές οι προοπτικές της ναυτιλίας

Τις προοπτικές και τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η ναυτιλιακή, παραναυτιλιακή και λιµενική
βιοµηχανία της Ελλάδος, υπό το πρίσµα της συνεχούς βελτίωσης των οικονοµικών δεικτών της εθνικής
οικονοµίας που έχει επιτύχει η κυβέρνηση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσίασε ο υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης.

Ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική της ναυτιλίας των Ελλήνων, της ισχυρότερης ναυτιλίας του
πλανήτη, στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει, αλλά και στην πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο
εµπόριο και την παγκόσµια οικονοµία.
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εµπόριο και την παγκόσµια οικονοµία.

Γ. Τσακίρης: Βρισκόµαστε στην αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, µεταξύ άλλων τόνισε ότι
η Ελλάδα αναδύεται από τη δεκαετή οικονοµική και κοινωνική κρίση ακόµη πιο δυνατή οικονοµικά και πιο
ώριµη. Το µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: βρισκόµαστε
στην αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός
επενδυτικός προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια.

capital.gr
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Κύριος οικονοµικός πυλώνας η ναυτιλία για τη στήριξη νέων επενδύσεων

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς επενδυτές στη
Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, ο
κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία,
τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία. 

«Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε
διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η ελληνική Ναυτιλία ως πυλώνας ανάπτυξης και επενδύσεων

Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας
µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα
µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και
την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε
υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων
επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».

Οι προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής

Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός σηµείωσε ότι
η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την
ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής εκπαίδευσης.

Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία και στη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις
λιµένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.

Πηγή
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Κύριος οικονοµικός πυλώνας η ναυτιλία για τη στήριξη νέων επενδύσεων
Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς επενδυτές στη
Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, ο
κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία,
τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία. 

«Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε
διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η ελληνική Ναυτιλία  ως πυλώνας ανάπτυξης και επενδύσεων

Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας
µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα
µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και
την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε
υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων
επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».

Οι προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής

Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός σηµείωσε ότι
η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την
ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής εκπαίδευσης.

Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία και στη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις
λιµένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.

Περισσότερα Εδω
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Ειδήσεις Γιώργος Ζαββός: Η Ελλάδα µπορεί να γίνει χρηµατοπιστωτικό κέντρο
της Ν.Α. Ευρώπης

Στο Σχέδιο Ηρακλής, που αποτελεί µια καινοτόµο και συστηµική λύση αναφέρθηκε ο υφυπουργός
Οικονοµικών, Γιώργος Ζαββός, στην οµιλία του  στο ετήσιο ελληνικό επενδυτικό συνέδριο «Capital Link
Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιήθηκε χθες στη Νέα Υόρκη. Όπως υπογράµµισε ο κ. Ζαββός, το
Σχέδιο Ηρακλής,  µέσω της χρήσης κρατικών εγγυήσεων, θα βοηθήσει τις ελληνικές τράπεζες να µειώσουν
το βουνό των κόκκινων δανείων κατά 40%, να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους βάση και να βελτιώσουν
την κερδοφορία τους.

https://www.mykosmos.gr/loc_mk/news/all/5995678/giwrgos-zabbos-h-ellada-mporei-na-ginei-xrhmatopistwtiko-kentro-ths-na-eurwphs.htm
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Θεοχάρης: Στρατηγικής σηµασίας ο τουριστικός τοµέας για την προσέλκυση
επενδύσεων

Τη στρατηγική σηµασία του τουριστικού τοµέα για την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης υπογράµµισε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης
Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.

 

«Ο τουρισµός έχει αναγνωριστεί ότι διαδραµατίζει βασικό ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και ως πηγή εσόδων από εξαγωγές. Οι υψηλότερες
επενδύσεις θα ενισχύσουν την οικονοµική ανάπτυξη το επόµενο έτος, καθώς η χώρα ανακάµπτει από µια
δεκάχρονη κρίση χρέους», τόνισε χαρακτηριστικά.

 

Συνεχίζοντας, ο κ. Θεοχάρης υπενθύµισε ότι ο τουριστικός τοµέας ήταν ένα βασικό αντίβαρο που
κατάφερε να µετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης. «Είναι ο πρωταθλητής της
Ελλάδας και ένας από τους λίγους κλάδους στην Ελλάδα, που κατάφερε να συνεχίσει να αναπτύσσεται»,
σηµείωσε χαρακτηριστικά.

 

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε έργα τουριστικών ακινήτων,
λέγοντας ότι «η Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαµβάνει
277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική
τους αξία όσο και από την φυσική τους οµορφιά».

 

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για τη διαµόρφωση ενός
φίλο-επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο λειτουργεί ως εχέγγυο για ανθεκτικές µακροοικονοµικές και
επιχειρηµατικές επιδόσεις.

 

«Εκτός από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η κυβέρνησή µας θέλει να µειώσει τους φόρους για τις
επιχειρήσεις και να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες το επόµενο έτος. Οι πολιτικές που σχεδιάζουµε
ανέρχονται σε 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ και αυτό θα συµβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης και στην
επιτάχυνση της οικονοµικής δραστηριότητας… Το µέλλον της τουριστικής βιοµηχανίας φαίνεται πολύ
ελπιδοφόρo, αντανακλώντας τις µεγάλες δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας. Η αυξανόµενη τάση του
παγκόσµιου τουρισµού, σε συνδυασµό µε το συγκριτικό πλεονέκτηµα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος,
προσφέρει µια εξαιρετική ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη της βιοµηχανίας», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

 

Τέλος, ο υπουργός Τουρισµού ανακοίνωσε ότι υπάρχει σχεδιασµός για επέκταση της τουριστικής περιόδου
το 2020 µέσω του ανοίγµατος σε νέες αγορές και της στρατηγικής διείσδυσης στον τοµέα του
αγροτουρισµού.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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Γιώργος Ζαββός: Η Ελλάδα µπορεί να γίνει χρηµατοπιστωτικό κέντρο της Ν.Α.
Ευρώπης

Στο Σχέδιο Ηρακλής, που αποτελεί µια καινοτόµο και συστηµική λύση αναφέρθηκε ο υφυπουργός
Οικονοµικών, Γιώργος Ζαββός, στην οµιλία του στο ετήσιο ελληνικό επενδυτικό συνέδριο «Capital Link
Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιήθηκε χθες στη Νέα Υόρκη. Όπως υπογράµµισε ο κ. Ζαββός, το
Σχέδιο Ηρακλής, µέσω της χρήσης κρατικών εγγυήσεων, θα βοηθήσει τις ελληνικές τράπεζες να µειώσουν
το βουνό των κόκκινων δανείων κατά 40%, να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους βάση και να βελτιώσουν
την κερδοφορία τους.

Αυτή είναι η ιδανική στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία γίνεται το νέο «παιδί θαύµα» της
Ευρωζώνης, τόνισε ο υφυπουργός Οικονοµικών. Το σχέδιο Ηρακλής προσφέρει ένα ελκυστικό οµόλογο
υψηλών αποδόσεων σε ένα περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων και αποδόσεων. Η αποφασιστικότητα της
ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε διαρθρωτικές και φορολογικές µεταρρυθµίσεις και στην
επανεκκίνηση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και του χρηµατιστηρίου σηµατοδοτεί µια νέα εποχή
ανάπτυξης, προσφέροντας νέες ευκαιρίες τους επενδυτές. Οι πολιτικές της κυβέρνησης στοχεύουν στην
ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στον τραπεζικό τοµέα για να καταστεί η Ελλάδα το
χρηµατοπιστωτικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Όπως και τα προηγούµενα χρόνια, το συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές µια µοναδική δυνατότητα
δικτύωσης µέσα από περισσότερα από 100 one-to-one meetings µε θεσµικούς επενδυτές που εκπροσωπούν
µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µε εισηγµένες και µη εισηγµένες εταιρείες,
καθώς και µε µέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης. Σε συνεργασία µε τις επενδυτικές
τράπεζες που υποστηρίζουν το συνέδριο, διοργανώθηκαν δύο group sessions για τον υπουργό
Οικονοµικών, Χρήστο Σταϊκούρα και τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη. Ο
καθένας αναφέρθηκε σε θέµατα του χαρτοφυλακίου του και του ενδιαφέροντος των επενδυτών.
Επιπλέον, ο υφυπουργός Οικονοµικών, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης
Πλακιωτάκης, και ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, πραγµατοποίησαν µια σειρά από one-to-one
meetings µε επενδυτές και υψηλόβαθµα στελέχη της αγοράς.

Ενδεικτικά funds που συµµετείχαν: Athanor Capital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield
Asset management, Consilience Capital, Eaton Vance, Fir Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm,
Morgan Stanley, MSK Capital Partners, Nomura, Third Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead,
Stonehill, Olympus Peak, Citi, Aberdeen, Helm, East Rock, Centerbridge, Beachpoint, Weterwheel.
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Επαφές υπουργών στη Ν. Υόρκη µε αµερικανικά funds

Επαφές µε εκπροσώπους σηµαντικών επενδυτικών χαρτοφυλακίων είχαν στελέχη της κυβέρνηση στην Νέα
Υόρκη, στο πλαίσιο του 21ου Συνεδρίου της Capital Link, που είχε ως κεντρικό θέµα την επιστροφή της
Ελλάδας στο προσκήνιο ως σηµαντικού επενδυτικού προορισµού.

Ειδικότερα, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές τη δυνατότητα για περισσότερα από 100 one-to-
one meetings µε στελέχη της κυβέρνησης, καθώς και για οµαδικές συναντήσεις.

Σε συνεργασία µε τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν δύο group
sessions για  τον υπουργό Οικονοµικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα  και τον υπουργό Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης και ο υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννης
Πλακιωτάκης, πραγµατοποίησαν σειρά από one-to-one meetings µε επενδυτές και  υψηλόβαθµα στελέχη της
αγοράς.

Μεταξύ των funds που εκπροσωπήθηκαν σε αυτές τις επαφές ήταν, ενδεικτικά, τα ακόλουθα:

Athanor Capital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Asset management, Consilience
Capital, Eaton Vance, Fir Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm, Morgan Stanley, MSK
Capital Partners, Nomura, Third Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead, Stonehill,
Olympus Peak, Citi, Aberdeen, Helm, East Rock, Centerbridge, Beachpoint, Weterwheel.

«Δυναµική επανεκκίνηση»

Στην οµιλία του στο Συνέδριο, ο υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, αναφέρθηκε στη
«δυναµική επανεκκίνηση» της ελληνικής οικονοµίας, σηµειώνοντας ότι «η Ελλάδα , βήµα- βήµα ,
επιστρέφει στην κανονικότητα  και αυτό αναγνωρίζεται».

«Κατά την επόµενη περίοδο», ανέφερε ο υπ. Οικονοµικών, «οι κύριες προτεραιότητες της πολιτικής µας
είναι να επιτύχουµε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, να εφαρµόσουµε πολιτικές που
διασφαλίζουν τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, ενισχύουν τη ρευστότητα στην
πραγµατική οικονοµία, προωθούν τις ιδιωτικοποιήσεις, εφαρµόζουν διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και
εισάγουν ένα κατάλληλο πλαίσιο για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους».

«Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε τα αποτελέσµατα που έχει ήδη η κυβέρνηση στον τοµέα των
επενδύσεων, την αναθεώρηση του αναπτυξιακού νόµου, αλλά και στα σηµαντικά συγκριτικά
πλεονεκτήµατα που προσφέρει η χώρα στους διεθνείς επενδυτές.

«Η αγορά ακινήτων, ο τουρισµός, η ενέργεια, τα logistics, οι υποδοµές, η βιοτεχνολογία, η
φαρµακοβιοµηχανία, τα ΙΤ, τα R&D, τα τρόφιµα, ακόµη και η βαριά βιοµηχανία είναι πολλά υποσχόµενοι
τοµείς της ελληνικής οικονοµίας», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, καλώντας τους Αµερικανούς επενδυτές να
επενδύσουν τώρα  στην Ελλάδα .

«Μεγάλες ευκαιρίες στον τουρισµό»

Μιλώντας στο Συνέδριο, ο Χάρης Θεοχάρης αναφέρθηκε στις µεγάλες επενδύσεις στον τουρισµό που
«τρέχουν» αυτή την περίοδο και στις µεγάλες επενδυτικές ανάγκες των ξενοδοχείων, που εκτιµώνται,
όπως είπε, σε περίπου 6,2 δισ. ευρώ για µια πενταετία.

«Η πιο ελπιδοφόρα επενδυτική στρατηγική, από πλευράς αξίας, φαίνεται να είναι η ανάπτυξη
µικρότερων προορισµών, ακολουθούµενη από αναβάθµιση ξενοδοχείων 4* έως 5*, καθώς και
προσθήκη δυναµικότητας σε υπάρχοντα ξενοδοχεία 3*. Επιπλέον, υπάρχουν τεράστιες επενδυτικές
ευκαιρίες σε έργα τουριστικών ακινήτων. Η Εταιρεία  Ακινήτων  του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα
χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά  ακίνητα  σε όλη την Ελλάδα», τόνισε ο κ.
Θεοχάρης.
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Πλακιωτάκης: Κύριος οικονοµικός πυλώνας η ναυτιλία για τη στήριξη νέων
επενδύσεων

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς επενδυτές στη
Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, ο
κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία,
τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία. 

«Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε
διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η ελληνική Ναυτιλία  ως πυλώνας ανάπτυξης και επενδύσεων

Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας
µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα
µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και
την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε
υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων
επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».

Οι προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής

Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός σηµείωσε ότι
η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την
ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής εκπαίδευσης.

Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία και στη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις
λιµένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
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Πλακιωτάκης στη Ν. Υόρκη: «Η ελληνική Ναυτιλία πυλώνας για στήριξη νέων
επενδύσεων»

Στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link της Νέας Υόρκης βρέθηκε ο Γιάννης Πλακιωτάκης.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει σε Αµερικανούς
επενδυτές τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας.
Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο, ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και
τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία, τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο
παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία.

«Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά.
Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε
διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 

Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας
µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα
µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και
την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε
υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων
επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».

Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός σηµείωσε ότι
η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την
ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής εκπαίδευσης.

O κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία και στη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις λιµένων και
ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού ρυθµιστικού
πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
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Πλακιωτάκης στη Ν. Υόρκη: «Η ελληνική Ναυτιλία πυλώνας για στήριξη νέων
επενδύσεων»

Στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link της Νέας Υόρκης βρέθηκε ο Γιάννης Πλακιωτάκης.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει σε Αµερικανούς
επενδυτές τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας.
Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο, ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και
τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία, τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο
παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία.

«Παρά
τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και
στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον,
η ελληνική ναυτιλία κατάφερε να διατηρήσει
τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα,
ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές
αρχές που διέπουν τη λειτουργία της
ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας
ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης
παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή,
η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και η
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Πλακιωτάκης:
Η Ναυτιλία πυλώνας
ανάπτυξης και επενδύσεων
Αναφερόµενος
στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει
η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός
πυλώνας για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης
επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό
προφίλ της Ελλάδας µεταβάλλεται σταθερά
και αποτελεί µια γερή βάση για την
ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας
που θα µας επιτρέψει να προσελκύσουµε
νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα
συµβάλουν στην ανάπτυξη και την ευηµερία.
Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας
βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως
άλλωστε υπήρξε για αιώνες στη ναυτική
µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας
για τη στήριξη νέων επενδύσεων, της
ανάπτυξης και της εξέλιξης».

Όσον
αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων
της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός
σηµείωσε ότι η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται
στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,
καθώς και στην αξιοποίηση των νέων
ευκαιριών που παρουσιάζονται από την
ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό.
Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη να διατηρηθεί
η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς
αναβάθµισης της ναυτικής εκπαίδευσης.
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Τέλος,
ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή
οικονοµία και στη γεωπολιτική, στις
διασυνδέσεις λιµένων και ενδοχώρας,
στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας,
στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη
διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος.
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Κύριος οικονοµικός πυλώνας η ναυτιλία για τη στήριξη νέων επενδύσεων
Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς επενδυτές στη
Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, ο
κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία,
τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία. 

«Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε
διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η ελληνική Ναυτιλία  ως πυλώνας ανάπτυξης και επενδύσεων

Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας
µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα
µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και
την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε
υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων
επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».

Οι προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής

Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός σηµείωσε ότι
η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την
ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής εκπαίδευσης.

Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία και στη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις
λιµένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
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Κύριος οικονοµικός πυλώνας η ναυτιλία για τη στήριξη νέων επενδύσεων
Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς επενδυτές στη
Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, ο
κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία,
τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία. 

«Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε
διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η ελληνική Ναυτιλία  ως πυλώνας ανάπτυξης και επενδύσεων

Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας
µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα
µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και
την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε
υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων
επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».

Οι προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής

Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός σηµείωσε ότι
η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την
ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής εκπαίδευσης.

Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία και στη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις
λιµένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
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Ειδήσεις Γ. Πλακιωτάκης: Αξιόπιστος στρατηγικός προµηθευτής ποιοτικών
υπηρεσιών η ελληνική ναυτιλία

Τις προοπτικές και τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η ναυτιλιακή, παραναυτιλιακή και λιµενική
βιοµηχανία της Ελλάδος, υπό το πρίσµα της συνεχούς βελτίωσης των οικονοµικών δεικτών της εθνικής
οικονοµίας που έχει επιτύχει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσίασε ο υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, µιλώντας ως κεντρικός οµιλητής στο 21ο ετήσιο φόρουµ
της Capital Link «Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.
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Πλακιωτάκης: Αξιόπιστος στρατηγικός προµηθευτής η ελληνική ναυτιλία
Parapolitika Newsroom Τις προοπτικές και τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η ναυτιλιακή,
παραναυτιλιακή και λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδος, υπό το πρίσµα της συνεχούς βελτίωσης των
οικονοµικών δεικτών της εθνικής οικονοµίας που έχει επιτύχει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη,
παρουσίασε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, µιλώντας ως
κεντρικός οµιλητής στο 21ο ετήσιο φόρουµ της Capital Link «Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη. Ο υπουργός
αναφέρθηκε διεξοδικά στη δυναµική της ναυτιλίας των Ελλήνων, της ισχυρότερης ναυτιλίας του πλανήτη,
στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει, αλλά και στην πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και
την παγκόσµια οικονοµία. Επίσης, έδωσε αναλυτικά στοιχεία για το προφίλ της (cluster, εταιρίες, πλοία,
απασχόληση), καθώς και για τη συνεισφορά της στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της Ελλάδος. Όπως
τόνισε, «ο ελληνικός εµπορικός στόλος αριθµεί 670 πλοία. Εκτός από τον εθνικό στόλο, οι Έλληνες
πλοιοκτήτες ελέγχουν έναν εντυπωσιακό αριθµό περίπου 5.000 σκαφών διαφόρων κατηγοριών, µε
χωρητικότητα µεταφοράς σχεδόν 400 εκατοµµυρίων dwt, κατανεµηµένα σε 43 διαφορετικές σηµαίες ανά
τον κόσµο. Ο στόλος που ελέγχεται από τα ελληνικά συµφέροντα βρίσκεται σε εντυπωσιακά υψηλά
επίπεδα. Ο ελληνόκτητος στόλος κατατάσσεται πρώτος, αντιπροσωπεύοντας το 21% και το 53% της
παγκόσµιας και της Ευρωπαϊκής dwt χωρητικότητας, αντίστοιχα. Πάνω από 1.430 ναυτιλιακές εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στην υπερπόντια ναυτιλία και επιπλέον άλλες 3.674 ναυτιλιακές εταιρείες που
απασχολούνται κυρίως στις ενδοµεταφορές και στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων,
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, προβάλλοντας τον Πειραιά ως ναυτιλιακό κέντρο παγκόσµιας εµβέλειας
και βάση εµπειρογνωµοσύνης στη διαχείριση των πλοίων. Οι εταιρείες αυτές προσφέρουν άµεση
απασχόληση σε περισσότερους από 16.000 εργαζόµενους και αποτελούν την κινητήρια δύναµη για
ολόκληρο το ναυτιλιακό σύµπλεγµα, απασχολώντας είτε άµεσα. είτε έµµεσα σχεδόν 200.000 άτοµα».
Σύµφωνα µε τον κ. Πλακιωτάκη, η ελληνική ναυτιλία παραµένει ένας αξιόπιστος στρατηγικός προµηθευτής
ποιοτικών υπηρεσιών θαλάσσιων µεταφορών για τους εµπορικούς της εταίρους, κρατικούς και ιδιωτικούς,
µε το 22,5% της δραστηριότητας του ελληνόκτητου στόλου να απασχολείται στις ΗΠΑ. Επιπρόσθετα, το
µεγαλύτερο ποσοστό της δραστηριότητας του στόλου υπό ελληνική ιδιοκτησία, ήτοι 31,8%, λαµβάνει χώρα
στην Ασία, εξυπηρετώντας τις ταχέως αναπτυσσόµενες ασιατικές οικονοµίες. «Παρά το οικονοµικό τοπίο
που προσφέρει λίγα επενδυτικά κίνητρα, οι εισπράξεις από το ισοζύγιο πληρωµών υπηρεσιών από τις
θαλάσσιες µεταφορές, ανήλθαν σε 16,6 δισ. ευρώ το 2018, αντιπροσωπεύοντας το 9% του εθνικού ΑΕΠ.
Είναι προφανές ότι η ελληνική ναυτιλία στηρίζει ουσιαστικά την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας,
προσφέροντας παράλληλα προστιθέµενη αξία σε όλους τους συναφείς τοµείς, στην απασχόληση επί του
σκάφους και επί ξηράς, ως την καρδιά του ελληνικού ναυτιλιακού συµπλέγµατος» υπογράµµισε ο υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στην οµιλία του, ο ίδιος κατέγραψε και τις βασικές αρχές που
διέπουν τη λειτουργία της ελληνικής ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην
ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων και όχι περιφερειακών λύσεων στα µείζονα ζητήµατα που την απασχολούν,
όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα, η
προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος κ.ά.

https://www.parapolitika.gr/politiki/article/1027642/plakiotakis-axiopistos-stratigikos-promitheutis-i-elliniki-nautilia/
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Σχέδια για επέκταση της τουριστικής περιόδου το 2020

Σε οµιλία του, ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε στον
«πρωταθλητή» της Ελλάδος
Τη στρατηγική σηµασία του τουριστικού τοµέα για την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης υπογράµµισε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης
Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη.

«Ο τουρισµός έχει αναγνωριστεί ότι διαδραµατίζει βασικό ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και ως πηγή εσόδων από εξαγωγές. Οι υψηλότερες
επενδύσεις θα ενισχύσουν την οικονοµική ανάπτυξη το επόµενο έτος, καθώς η χώρα ανακάµπτει από µια
δεκάχρονη κρίση χρέους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο κ. Θεοχάρης υπενθύµισε ότι ο τουριστικός τοµέας ήταν ένα βασικό αντίβαρο που
κατάφερε να µετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης. «Είναι ο πρωταθλητής της
Ελλάδας και ένας από τους λίγους κλάδους στην Ελλάδα, που κατάφερε να συνεχίσει να αναπτύσσεται»,
σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε έργα τουριστικών ακινήτων,
λέγοντας ότι «η Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαµβάνει
277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική
τους αξία όσο και από την φυσική τους οµορφιά».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για τη διαµόρφωση ενός
φίλο-επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο λειτουργεί ως εχέγγυο για ανθεκτικές µακροοικονοµικές και
επιχειρηµατικές επιδόσεις.

«Εκτός από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η κυβέρνησή µας θέλει να µειώσει τους φόρους για τις
επιχειρήσεις και να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες το επόµενο έτος. Οι πολιτικές που σχεδιάζουµε
ανέρχονται σε 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ και αυτό θα συµβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης και στην
επιτάχυνση της οικονοµικής δραστηριότητας… Το µέλλον της τουριστικής βιοµηχανίας φαίνεται πολύ
ελπιδοφόρo, αντανακλώντας τις µεγάλες δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας. Η αυξανόµενη τάση του
παγκόσµιου τουρισµού, σε συνδυασµό µε το συγκριτικό πλεονέκτηµα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος,
προσφέρει µια εξαιρετική ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη της βιοµηχανίας», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Τέλος, ο υπουργός Τουρισµού ανακοίνωσε ότι υπάρχει σχεδιασµός για επέκταση της τουριστικής
περιόδου το 2020 µέσω του ανοίγµατος σε νέες αγορές και της στρατηγικής διείσδυσης στον τοµέα του
αγροτουρισµού.

https://www.newsbeast.gr/financial/arthro/5748120/schedia-gia-epektasi-tis-toyristikis-periodoy-to-2020
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Ειδήσεις Αδ. Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν οι Αµερικανοί στην
Ελλάδα

«Το  πρώην µαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα από την κρίση χώρα η οποία έχει
χάσει το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία δεκαετία, µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο
hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες
παγκοσµίως» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδωνις Γεωργιάδης, κεντρικός οµιλητής κατά
τη διάρκεια του γεύµατος  στο πλαίσιο του 21ο ετήσιου φόρουµ της Capital Link µε θέµα «Επενδύστε στην
Ελλάδα», στη Νέα Υόρκη.

https://www.mykosmos.gr/loc_mk/news/economy/5995706/ad-gewrgiadhs-twra-einai-h-wra-na-ependusoun-oi-amerikanoi-sthn-ellada.htm
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Γ. Πλακιωτάκης: Αξιόπιστος στρατηγικός προµηθευτής ποιοτικών υπηρεσιών
η ελληνική ναυτιλία

Τις προοπτικές και τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η ναυτιλιακή, παραναυτιλιακή και λιµενική
βιοµηχανία της Ελλάδος, υπό το πρίσµα της συνεχούς βελτίωσης των οικονοµικών δεικτών της εθνικής
οικονοµίας που έχει επιτύχει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσίασε ο υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, µιλώντας ως κεντρικός οµιλητής στο 21ο ετήσιο φόρουµ
της Capital Link «Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Ο υπουργός αναφέρθηκε διεξοδικά στη δυναµική της ναυτιλίας των Ελλήνων, της ισχυρότερης ναυτιλίας
του πλανήτη, στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει, αλλά και στην πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο
εµπόριο και την παγκόσµια οικονοµία. Επίσης, έδωσε αναλυτικά στοιχεία για το προφίλ της (cluster,
εταιρίες, πλοία, απασχόληση), καθώς και για τη συνεισφορά της στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της
Ελλάδος.

Όπως τόνισε, «ο ελληνικός εµπορικός στόλος αριθµεί 670 πλοία. Εκτός από τον εθνικό στόλο, οι Έλληνες
πλοιοκτήτες ελέγχουν έναν εντυπωσιακό αριθµό περίπου 5.000 σκαφών διαφόρων κατηγοριών, µε
χωρητικότητα µεταφοράς σχεδόν 400 εκατοµµυρίων dwt, κατανεµηµένα σε 43 διαφορετικές σηµαίες ανά
τον κόσµο. Ο στόλος που ελέγχεται από τα ελληνικά συµφέροντα βρίσκεται σε εντυπωσιακά υψηλά
επίπεδα. Ο ελληνόκτητος στόλος κατατάσσεται πρώτος, αντιπροσωπεύοντας το 21% και το 53% της
παγκόσµιας και της Ευρωπαϊκής dwt χωρητικότητας, αντίστοιχα.

Πάνω από 1.430 ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην υπερπόντια ναυτιλία και επιπλέον
άλλες 3.674 ναυτιλιακές εταιρείες που απασχολούνται κυρίως στις ενδοµεταφορές και στις θαλάσσιες
µεταφορές µικρών αποστάσεων, δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, προβάλλοντας τον Πειραιά ως
ναυτιλιακό κέντρο παγκόσµιας εµβέλειας και βάση εµπειρογνωµοσύνης στη διαχείριση των πλοίων.

Οι εταιρείες αυτές προσφέρουν άµεση απασχόληση σε περισσότερους από 16.000 εργαζόµενους και
αποτελούν την κινητήρια δύναµη για ολόκληρο το ναυτιλιακό σύµπλεγµα, απασχολώντας είτε άµεσα. είτε
έµµεσα σχεδόν 200.000 άτοµα».

Σύµφωνα µε τον κ. Πλακιωτάκη, η ελληνική ναυτιλία παραµένει ένας αξιόπιστος στρατηγικός προµηθευτής
ποιοτικών υπηρεσιών θαλάσσιων µεταφορών για τους εµπορικούς της εταίρους, κρατικούς και ιδιωτικούς,
µε το 22,5% της δραστηριότητας του ελληνόκτητου στόλου να απασχολείται στις ΗΠΑ. Επιπρόσθετα, το
µεγαλύτερο ποσοστό της δραστηριότητας του στόλου υπό ελληνική ιδιοκτησία, ήτοι 31,8%, λαµβάνει χώρα
στην Ασία, εξυπηρετώντας τις ταχέως αναπτυσσόµενες ασιατικές οικονοµίες.

«Παρά το οικονοµικό τοπίο που προσφέρει λίγα επενδυτικά κίνητρα, οι εισπράξεις από το ισοζύγιο
πληρωµών υπηρεσιών από τις θαλάσσιες µεταφορές, ανήλθαν σε 16,6 δισ. ευρώ το 2018,
αντιπροσωπεύοντας το 9% του εθνικού ΑΕΠ. Είναι προφανές ότι η ελληνική ναυτιλία στηρίζει ουσιαστικά
την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας, προσφέροντας παράλληλα προστιθέµενη αξία σε όλους τους
συναφείς τοµείς, στην απασχόληση επί του σκάφους και επί ξηράς, ως την καρδιά του ελληνικού
ναυτιλιακού συµπλέγµατος» υπογράµµισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στην οµιλία του, ο ίδιος κατέγραψε και τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ελληνικής
ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων και όχι
περιφερειακών λύσεων στα µείζονα ζητήµατα που την απασχολούν, όπως η κλιµατική αλλαγή, η
κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα, η προστασία του θαλασσίου
περιβάλλοντος κ.ά.

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα  τη δουλειά  που σας ταιριάζει!
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Οικονοµικός πυλώνας η ναυτιλία είπε ο Πλακιωτάκης σε Αµερικανούς
επενδυτές

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς επενδυτές στη
Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, ο
κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία,
τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία.

«Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε
διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η ελληνική Ναυτιλία  ως πυλώνας ανάπτυξης και επενδύσεων

Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας
µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα
µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και
την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε
υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων
επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».

Οι προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής

Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός σηµείωσε ότι
η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την
ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής εκπαίδευσης.

Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία και στη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις
λιµένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ, Π. Κασφίκης
Ουάσινγκτον , ΗΠΑ

 

Θεοχάρης: Στρατηγικής σηµασίας ο τουριστικός τοµέας για την προσέλκυση επενδύσεων
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Αδ. Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν οι Αµερικανοί στην Ελλάδα -
[Naftemporiki.gr]

"Το πρώην µαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα από την κρίση χώρα η οποία έχει
χάσει το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία δεκαετία, µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο
hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες
παγκοσµίως" τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, κεντρικός οµιλητής κατά
τη διάρκεια του γεύµατος στο πλαίσιο του 21ο ετήσιου φόρουµ της Capital Link µε θέµα "Επενδύστε στην
Ελλάδα", στη Νέα Υόρκη. Σύµφωνα µε τον υπουργό, παγκόσµιοι κι ευρωπαϊκοί θεσµοί, ξένες κυβερνήσεις, η
διεθνής επιχειρηµατική κοινότητα και διεθνή µέσα µαζικής ενηµέρωσης µεγάλης επιρροής "εξυµνούν τη
δυναµική αναπτυξιακή και επενδυτική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη", καθώς, "αν και είναι µόνο
πέντε µήνες στην εξουσία, έχει ήδη αποδώσει συγκεκριµένα αποτελέσµατα: Έχουν δροµολογηθεί πολύ
σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων...

Naftemporiki.gr   ·    πριν από  17 λεπτά  ·    

"Το πρώην µαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα από την κρίση χώρα η οποία έχει
χάσει το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία δεκαετία, µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο
hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες
παγκοσµίως" τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, κεντρικός οµιλητής κατά
τη διάρκεια του γεύµατος στο πλαίσιο του 21ο ετήσιου φόρουµ της Capital Link µε θέµα "Επενδύστε στην
Ελλάδα", στη Νέα Υόρκη. Σύµφωνα µε τον υπουργό, παγκόσµιοι κι ευρωπαϊκοί θεσµοί, ξένες κυβερνήσεις, η
διεθνής επιχειρηµατική κοινότητα και διεθνή µέσα µαζικής ενηµέρωσης µεγάλης επιρροής "εξυµνούν τη
δυναµική αναπτυξιακή και επενδυτική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη", καθώς, "αν και είναι µόνο
πέντε µήνες στην εξουσία, έχει ήδη αποδώσει συγκεκριµένα αποτελέσµατα: Έχουν δροµολογηθεί πολύ
σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων...
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Μεγάλη συµµετοχή στο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο στη Νέα Υόρκη -
[Liberal.gr]

Με κεντρικό θέµα "Greece is Back" άνοιξε τις πόρτες του για 21η συνεχόµενη χρονιά το Ετήσιο Ελληνικό
Επενδυτικό Συνέδριο "Capital Link Invest in Greece Forum", το οποίο πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 9
Δεκεµβρίου, 2019 στη Νέα Υόρκη, µε µεγάλη επιτυχία προσελκύοντας για ακόµη µία φορά περισσότερους
από 1,000 συµµετέχοντες. Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσµό για την παρουσίαση των επενδυτικών
ευκαιριών που εµφανίζονται στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του
επιχειρηµατικού κόσµου, καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηµατιών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική. Το
φετινό "Capital Link" πραγµατοποιήθηκε σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική συγκυρία όπου η χώρα µας µπαίνει
σε τροχιά ταχύτατης και ουσιαστικής ανάπτυξης και οι επενδύσεις αποτελούν το βασικό πυλώνα και
µοχλό επανεκκίνησης της εθνικής οικονοµίας. Η απλοποίηση των...

Liberal.gr   ·    πριν από  35 λεπτά  ·    

Με κεντρικό θέµα "Greece is Back" άνοιξε τις πόρτες του για 21η συνεχόµενη χρονιά το Ετήσιο Ελληνικό
Επενδυτικό Συνέδριο "Capital Link Invest in Greece Forum", το οποίο πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 9
Δεκεµβρίου, 2019 στη Νέα Υόρκη, µε µεγάλη επιτυχία προσελκύοντας για ακόµη µία φορά περισσότερους
από 1,000 συµµετέχοντες. Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσµό για την παρουσίαση των επενδυτικών
ευκαιριών που εµφανίζονται στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του
επιχειρηµατικού κόσµου, καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηµατιών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική. Το
φετινό "Capital Link" πραγµατοποιήθηκε σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική συγκυρία όπου η χώρα µας µπαίνει
σε τροχιά ταχύτατης και ουσιαστικής ανάπτυξης και οι επενδύσεις αποτελούν το βασικό πυλώνα και
µοχλό επανεκκίνησης της εθνικής οικονοµίας. Η απλοποίηση των...
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Η πτώση του 10ετούς κατά 13 µ.β. σε µια µέρα ήταν η "απάντηση" της αγοράς
στις τουρκικές προκλήσεις - [Mononews.gr]

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Τι συµβαίνει µε τον χρηµατιστή και την ΑΑΔΕ και τι θα διαβάσουν οι 4 CEO's των
τραπεζών στην NYC "Δεν υπάρχει κανένα µήνυµα από την επενδυτική κοινότητα ότι θα κάνουν πίσω στις
προγραµµατισµένες επενδύσεις τους στη χώρα, εξαιτίας της προκλητικής στάσης των Τούρκων",
επισηµαίνει στο mononews.gr κορυφαίος υπουργός του οικονοµικού επιτελείου της κυβέρνησης. Και φέρνει
για παράδειγµα, τα εγκαίνια της επένδυσης της ΟΝΕΧ που αγόρασε το Νεώριο, ενώ η ίδια εταιρεία
ενδιαφέρεται σφόδρα και για τα ναυπηγεία Ελευσίνας. Επιπρόσθετα, µόνο χθες, ο υπουργός Οικονοµικών
κ. Χρ. Σταϊκούρας είχε πληθώρα συναντήσεων µε εκπροσώπους επενδυτικών τραπεζών στη Νέα Υόρκη στο
περιθώριο του συνεδρίου της Capital Link για την ελληνική οικονοµία και το Χρηµατιστήριο. Ο κ.
Σταϊκούρας είχε την ευκαιρία να βολιδοσκοπήσει τρις προθέσεις των ξένων funds και των επενδυτικών
τραπεζών που κατ' εξοχήν ασχολούνται µε τη χώρα µας το τελευταίο διάστηµα, όπως η...

Mononews.gr   ·    πριν από  23 λεπτά  ·    

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Τι συµβαίνει µε τον χρηµατιστή και την ΑΑΔΕ και τι θα διαβάσουν οι 4 CEO's των
τραπεζών στην NYC "Δεν υπάρχει κανένα µήνυµα από την επενδυτική κοινότητα ότι θα κάνουν πίσω στις
προγραµµατισµένες επενδύσεις τους στη χώρα, εξαιτίας της προκλητικής στάσης των Τούρκων",
επισηµαίνει στο mononews.gr κορυφαίος υπουργός του οικονοµικού επιτελείου της κυβέρνησης. Και φέρνει
για παράδειγµα, τα εγκαίνια της επένδυσης της ΟΝΕΧ που αγόρασε το Νεώριο, ενώ η ίδια εταιρεία
ενδιαφέρεται σφόδρα και για τα ναυπηγεία Ελευσίνας. Επιπρόσθετα, µόνο χθες, ο υπουργός Οικονοµικών
κ. Χρ. Σταϊκούρας είχε πληθώρα συναντήσεων µε εκπροσώπους επενδυτικών τραπεζών στη Νέα Υόρκη στο
περιθώριο του συνεδρίου της Capital Link για την ελληνική οικονοµία και το Χρηµατιστήριο. Ο κ.
Σταϊκούρας είχε την ευκαιρία να βολιδοσκοπήσει τρις προθέσεις των ξένων funds και των επενδυτικών
τραπεζών που κατ' εξοχήν ασχολούνται µε τη χώρα µας το τελευταίο διάστηµα, όπως η...
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Το επενδυτικό προσκλητήριο στη Νέα Υόρκη και τα funds που
ανταποκρίθηκαν - [Capital.gr]

Της Αλεξάνδρας Γκίτση Ανοικτή πρόσκληση στη διεθνή επενδυτική κοινότητα να επενδύσει στη χώρα,
απηύθυναν οι υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης από το βήµα του 21ου Ετήσιου Επενδυτικού Forum της
Capital Link που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη. Το κάλεσµα βρήκε ισχυρή ανταπόκριση µέσα από τη
συµµετοχή στο Forum εκπροσώπων Funds, ξένων επιχειρηµατιών και τραπεζικών ιδρυµάτων αλλά και από
τις κατ' ιδίαν επαφές µε εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης. Το forum, στο οποίο έδωσε το παρών η
ελίτ της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, "άνοιξε" µε τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, να
καλεί, µέσω βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος του Αµερικανούς επενδυτές να βάλουν στην "ατζέντα" τους την
ελληνική οικονοµία. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης "το σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα
χαρακτηρίζεται από µια συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες επενδύσεις". Τόνισε δε πως "σε αντίθεση µε
αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση...

Capital.gr   ·    πριν από  38 λεπτά  ·    

Της Αλεξάνδρας Γκίτση Ανοικτή πρόσκληση στη διεθνή επενδυτική κοινότητα να επενδύσει στη χώρα,
απηύθυναν οι υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης από το βήµα του 21ου Ετήσιου Επενδυτικού Forum της
Capital Link που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη. Το κάλεσµα βρήκε ισχυρή ανταπόκριση µέσα από τη
συµµετοχή στο Forum εκπροσώπων Funds, ξένων επιχειρηµατιών και τραπεζικών ιδρυµάτων αλλά και από
τις κατ' ιδίαν επαφές µε εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης. Το forum, στο οποίο έδωσε το παρών η
ελίτ της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, "άνοιξε" µε τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, να
καλεί, µέσω βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος του Αµερικανούς επενδυτές να βάλουν στην "ατζέντα" τους την
ελληνική οικονοµία. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης "το σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα
χαρακτηρίζεται από µια συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες επενδύσεις". Τόνισε δε πως "σε αντίθεση µε
αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση...
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Γ. Τσακίρης: Το επενδυτικό τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει - [Naftemporiki.gr]

Μια πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν το µήνυµα που
εξέπεµψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους αµερικανούς επενδυτές,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη. "Το
µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόµαστε στην αρχή
ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισµός, τόσο για τα ξένα, όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το επενδυτικό
τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς" τόνισε ο κ. Τσακίρης. Ο υφυπουργός
σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας αφήσει πίσω της τα capital
controls. Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος είναι υψηλότερος από εκείνον του
2008 και ότι η Ελλάδα δανείζεται µε τα χαµηλότερα από ποτέ...

Naftemporiki.gr   ·    πριν από  14 λεπτά  ·    

Μια πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν το µήνυµα που
εξέπεµψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους αµερικανούς επενδυτές,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη. "Το
µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόµαστε στην αρχή
ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισµός, τόσο για τα ξένα, όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το επενδυτικό
τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς" τόνισε ο κ. Τσακίρης. Ο υφυπουργός
σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας αφήσει πίσω της τα capital
controls. Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος είναι υψηλότερος από εκείνον του
2008 και ότι η Ελλάδα δανείζεται µε τα χαµηλότερα από ποτέ...
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Πλακιωτάκης: Κύριος οικονοµικός πυλώνας η ναυτιλία για τη στήριξη νέων
επενδύσεων

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς επενδυτές στη
Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, ο
κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία,
τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία.

«Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά

Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε
διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η ελληνική Ναυτιλία  ως πυλώνας ανάπτυξης και επενδύσεων

Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας
µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα
µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και
την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε
υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων
επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».

Οι προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής

Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός σηµείωσε ότι
η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την
ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής εκπαίδευσης.

Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία και στη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις
λιµένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.

Πηγή: ΑΜΠΕ
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Αδ. Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν οι Αµερικανοί στην Ελλάδα
«Το  πρώην µαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα από την κρίση χώρα η οποία έχει
χάσει το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία δεκαετία, µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο
hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες
παγκοσµίως» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, κεντρικός οµιλητής κατά
τη διάρκεια του γεύµατος  στο πλαίσιο του 21ο ετήσιου φόρουµ της Capital Link µε θέµα «Επενδύστε στην
Ελλάδα», στη Νέα Υόρκη.

Σύµφωνα µε τον υπουργό, παγκόσµιοι κι ευρωπαϊκοί θεσµοί, ξένες κυβερνήσεις, η διεθνής επιχειρηµατική
κοινότητα και διεθνή µέσα µαζικής ενηµέρωσης µεγάλης επιρροής «εξυµνούν τη δυναµική αναπτυξιακή και
επενδυτική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη», καθώς, «αν και είναι µόνο πέντε µήνες στην
εξουσία, έχει ήδη αποδώσει συγκεκριµένα αποτελέσµατα: Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια
επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων ευρώ της παραλιακής περιοχής του πρώην
Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνας, το Ελληνικό - µάλιστα δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν
υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την άδεια του καζίνο».

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράµµισε πως ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει
το επιχειρηµατικό τοπίο, µειώνει τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15
εκατοµµυρίων ευρώ.

«Έτσι, λοιπόν, σήµερα η Ελλάδα προσφέρει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα στους διεθνείς
επενδυτές: 

- Μέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά.

- Μηδενικός επενδυτικός κίνδυνος στη χώρα µε την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της τελευταίας
δεκαετίας.

- Φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των επενδυτών, έτσι ώστε να
ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί η τεχνολογία και η
καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και τα δίκτυα και, εν γένει, να δηµιουργηθεί ένα φιλικό προς τον
επενδυτή περιβάλλον.

- Εργατικό δυναµικό το οποίο συνδυάζει µοναδικά την υψηλή ποιότητα, την µεγάλη διαθεσιµότητα και την
αποδοτικότητα.

- Επιτόκια σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα.

Η αγορά ακινήτων, ο τουρισµός, η ενέργεια, τα logistics, οι υποδοµές, η βιοτεχνολογία, η
φαρµακοβιοµηχανία, τα ΙΤ, τα R&D, τα τρόφιµα, ακόµη και η βαριά βιοµηχανία, είναι πολλά υποσχόµενοι
τοµείς της ελληνικής οικονοµίας» τόνισε ο υπουργός.

Ο ίδιος έστειλε µήνυµα προς τους Αµερικανούς επενδυτές, ότι «τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν στην
Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της χειρότερης
οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Κι αυτοί που δεν έχουν
επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν της δυνατότητας ανάπτυξης και των µοναδικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται στη χώρα µας και οι οποίοι πρώτοι θα ανταµειφθούν µε τα µεγαλύτερα κέρδη».

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα  τη δουλειά  που σας ταιριάζει!

https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1541115/ad-georgiadis-tora-einai-i-ora-na-ependusoun-oi-amerikanoi-stin-ellada
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Σταϊκούρας και Νίκος Τσάκος χτυπούν το closing bell στην Wall σήµερα 10/12
Στο πλαίσιο του “21ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης σε συνεργασία  µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα
Ελλάδος – Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”, την Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, 2019.
Ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας και ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Πρόεδρος & CEO, Tsakos Energy
Navigation (NYSE: TNP); Chairman, INTERTANKO 2014-2018 θα χτυπήσουν το “Closing Bell”, το καµπανάκι της
λήξης των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου 2019 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωµένοι
από εκπροσώπους από το ανώτατο management των ακολούθων εταιριών που είναι εισηγµένες στο NYSE
LISTED : AMERESCO (Mr. George Sakellaris, CEO)- AVIS BUDGET GROUP(Mr. David Blaskey, Senior Vice
President)  - DIANA SHIPPING INC. (Ms. Semiramis Paliou, Deputy CEO) - DORIAN LPG (Ms Marina Hadjipateras) -
MISTRAS GROUP, INC. (Mr. Dennis Bertolotti – CEO), NAVIOS GROUP (Mr. Ted Petrone, Vice Chairman, τον κ.
Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital
Link.
www.worldenergynews.gr

http://worldenergynews.gr/index.php?id=40488
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Γεωργιάδης (Capital Link): Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα
«Το 21ο Ετήσιο Φόρουµ της Capital Link µε θέµα “Επενδύστε στην Ελλάδα”, που λαµβάνει χώρα στη Νέα
Υόρκη, και στο οποίο είναι τιµή µου να συµµετέχω, συµπίπτει µε την αρχή της νέας εποχής για την
Ελλάδα», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης στην οµιλία του.

Σύµφωνα µε τον Υπουργό Ανάπτυξης, «διεθνείς και ευρωπαϊκοί θεσµοί, ξένες κυβερνήσεις, η διεθνής
επιχειρηµατική κοινότητα και µέσα µαζικής ενηµέρωσης µεγάλης επιρροής παγκοσµίως εξυµνούν την
δυναµική αναπτυξιακή και επενδυτική πολιτική της Κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Αν και µόνο 5 µήνες στην εξουσία η Κυβέρνηση έχει ήδη αποδώσει συγκεκριµένα αποτελέσµατα:

Έτσι, λοιπόν, σήµερα η Ελλάδα προσφέρει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα στους διεθνείς επενδυτές:

-              Μέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά.

-              Μηδενικός επενδυτικός κίνδυνος στη χώρα µε την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας.

-              Φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των επενδυτών έτσι
ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί η τεχνολογία και
η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και τα δίκτυα και, εν γένει, να δηµιουργηθεί ένα φιλικό προς τον
επενδυτή περιβάλλον.

-              Εργατικό δυναµικό το οποίο συνδυάζει µοναδικά την υψηλή ποιότητα, την µεγάλη διαθεσιµότητα
και την αποδοτικότητα.

-              Επιτόκια σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα.

Η αγορά ακινήτων, ο τουρισµός, η ενέργεια, τα logistics, οι υποδοµές, η βιοτεχνολογία, η
φαρµακοβιοµηχανία, τα ΙΤ, τα R&D, τα τρόφιµα, ακόµη και η βαριά βιοµηχανία είναι πολλά υποσχόµενοι
τοµείς της ελληνικής οικονοµίας.»

Το συνολικό µήνυµα του κ. Γεωργιάδη προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: «Τώρα είναι η ώρα
να επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας ακόµη και εν
µέσω της χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί
που δεν έχουν επενδύσει τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν της δυνατότητας ανάπτυξης και των
µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην χώρα µας και οι οποίοι πρώτοι θα ανταµειφθούν µε τα
µεγαλύτερα κέρδη».

Συνάντηση Κορυφής στη Νέα  Υόρκη για  την Ελληνική Οικονοµία  και τις Επενδύσεις

Με κεντρικό θέµα «Greece is Back» άνοιξε τις πόρτες του για 21η συνεχόµενη χρονιά το Ετήσιο Ελληνικό
Επενδυτικό Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», το οποίο πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 9
Δεκεµβρίου, 2019 στη Νέα Υόρκη, µε µεγάλη επιτυχία προσελκύοντας για ακόµη µία φορά περισσότερους
από 1,000 συµµετέχοντες.  Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσµό για την παρουσίαση των επενδυτικών
ευκαιριών που εµφανίζονται στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του
επιχειρηµατικού κόσµου, καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηµατιών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.

Το φετινό «Capital Link» πραγµατοποιήθηκε σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική συγκυρία όπου η χώρα µας
µπαίνει σε τροχιά ταχύτατης και ουσιαστικής ανάπτυξης και οι επενδύσεις αποτελούν το βασικό πυλώνα
και µοχλό επανεκκίνησης της εθνικής οικονοµίας. Η απλοποίηση των διαδικασιών και η µείωση της
γραφειοκρατίας έχουν ενισχύσει την προσπάθεια της εξωστρέφειας και έχουν προσδώσει εγκυρότητα και
φερεγγυότητα στις σχέσεις του κράτους µε τους διεθνείς επενδυτές, των οποίων η ενεργή παρουσία στη
χώρα θα διευρύνει και θα τονώσει την αγορά. Το Συνέδριο στη Νέα Υόρκη παρουσίασε στο διεθνές κοινό
τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας και λειτούργησε ξανά ως αρωγός στην προσπάθεια ανάκαµψης
της οικονοµίας.

Η φετινή διοργάνωση του Συνεδρίου αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της «Capital Link» και της
συστηµατικής προσπάθειας προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό. 

Ειδικότερα, οι διεθνείς επενδυτές είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις εξελίξεις και τις
µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, καθώς και για το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο που στοχεύει στην
παροχή κινήτρων και στη δοµική βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, οι επενδυτές
ενηµερώθηκαν για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά, ενώ ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε σε
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επιµέρους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας που αφορούν θέµατα όπως η µακροοικονοµική εικόνα
στην µετα-Brexit εποχή, η διαχείριση του δηµοσίου χρέους, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η
αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων
και η παγκόσµια ναυτιλία.  

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία απαρτίστηκε από υψηλόβαθµα στελέχη της κυβέρνησης, καθώς και από τους
µεγαλύτερους και σηµαντικότερους επιχειρηµατίες της αγοράς, οι οποίοι παρουσίασαν στους Αµερικάνους
Επενδυτές τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις που αφορούν στην Ελληνική Οικονοµία καθώς και τις
ευκαιρίες του µέλλοντος. Στο Συνέδριο επίσης συµµετείχαν υψηλόβαθµα στελέχη από τις µεγαλύτερες
επενδυτικές Τράπεζες οι οποίες υποστηρίζουν το Συνέδριο, καθώς και άλλοι εµπειρογνώµονες της
αγοράς. 

Παράλληλα µε τις κύριες ενότητες, πραγµατοποιήθηκε µια σειρά από κατ’ ιδίαν συναντήσεις (1x1 meetings)
µεταξύ των επενδυτών και  των διοικήσεων των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο καθώς  και των
κυβερνητικών εκπροσώπων.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι συµµετείχαν οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσµών, Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης,
σηµαντικοί Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργό παρουσία στην Ελλάδα, 5  – πέντε Διεθνείς Επενδυτικές
Τράπεζες, οι 4 – τέσσερις Συστηµικές Ελληνικές Τράπεζες και σηµαντικό Κυβερνητικό Επιτελείο.

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:

Το Συνέδριο άνοιξε ο Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ κ. Χάρης Λαλάκος.

Συναντήσεις µε ξένους θεσµικούς επενδυτές

Όπως και τα προηγούµενα χρόνια, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές µια µοναδική δυνατότητα
δικτύωσης µέσα από περισσότερα από 100 one-to-one meetings µε Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν
µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα,  µε εισηγµένες και µη εισηγµένες εταιρείες,
καθώς και µε µέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης. Σε συνεργασία µε τις επενδυτικές
τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν δύο group sessions για τον Υπουργό
Οικονοµικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Ο
καθένας αναφέρθηκε σε θέµατα του χαρτοφυλακίου του και του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Επιπλέον, ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης και ο Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κ.
Ιωάννης Πλακιωτάκης, πραγµατοποίησαν µια σειρά από one-to-one meetings µε επενδυτές και  υψηλόβαθµα
στελέχη της αγοράς. 

Ενδεικτικά funds : Athanor Capital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Asset management,
Consilience Capital, Eaton Vance, Fir Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm, Morgan Stanley,
MSK Capital Partners, Nomura, Third Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead, Stonehill,
Olympus Peak, Citi, Aberdeen, Helm, East Rock, Centerbridge, Beachpoint, Weterwheel
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Ειδήσεις Γ. Τσακίρης: Το επενδυτικό τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει
Μια πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν το µήνυµα που
εξέπεµψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους αµερικανούς επενδυτές,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
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Η ελληνική οικονοµία «αποκαλύπτεται» στην ελίτ της Wall Street

Στη Νέα Υόρκη βρίσκονται τέσσερις κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης, µε επικεφαλής το Χρήστο
Σταϊκούρα προκειµένου να συµµετάσχουν στο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, που παραδοσιακά
προσελκύει την ελίτ της Wall Street. Η ελληνική αποστολή δίνει µεγάλη σηµασία στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις
που θα λάβουν χώρα, γεγονός που καταδεικνύει το έντονο... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο
https://www.cnn.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.

https://news.makedonias.gr/2019/12/546681/
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Γ. Τσακίρης: Το επενδυτικό τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει
Μια πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν το µήνυµα που
εξέπεµψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους αµερικανούς επενδυτές,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.

«Το µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόµαστε στην
αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισµός, τόσο για τα ξένα, όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το επενδυτικό
τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς» τόνισε ο κ. Τσακίρης.

Ο υφυπουργός σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας αφήσει πίσω
της τα capital controls. Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος είναι υψηλότερος από
εκείνον του 2008 και ότι η Ελλάδα δανείζεται µε τα χαµηλότερα από ποτέ επιτόκια. Όπως εξήγησε, στόχος
είναι να µετασχηµατιστεί το αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας, ώστε να γίνει πιο δυναµικό, παραγωγικό και
εξωστρεφές.

Φέρνοντας ως παράδειγµα τον νέο αναπτυξιακό νόµο που υπερψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, ο κ.
Τσακίρης τόνισε ότι ο συγκεκριµένος νόµος αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να
µετατρέψει την Ελλάδα στην πιο φιλική προς τις επενδύσεις χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ο νέος, πρόσφατα ψηφισµένος αναπτυξιακός νόµος από την ελληνική Βουλή, µε τίτλο "Επενδύω στην
Ελλάδα", ανατρέπει τα υπάρχοντα δεδοµένα στον χώρο των επενδύσεων και της οικονοµίας γενικότερα,
και επιδιώκει µεταξύ άλλων, την εξάλειψη των εµποδίων σε επενδύσεις που θεωρούνται στρατηγικής
σηµασίας. Ο νόµος απλοποιεί σηµαντικά τις διαδικασίες σε θέµατα αδειοδοτικά, περιβαλλοντικά και
πολεοδοµικά, ενώ διευκολύνει την επιτυχή µετάβαση της χώρας στην ψηφιακή εποχή, τη στήριξη νεοφυών
επιχειρήσεων και την ώθηση στη δηµιουργία επιχειρηµατικών και βιοµηχανικών πάρκων» ανέφερε.

Σε αυτό το σηµείο, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέδειξε τον κοµβικό ρόλο που αναµένεται
να διαδραµατίσει η ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στην προσπάθεια ανάκαµψης της ελληνικής
οικονοµίας. Όπως εξήγησε, αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης της
τράπεζας, µε απώτερο στόχο να µετατραπεί σε ένα επιπλέον «επενδυτικό και αναπτυξιακό όπλο» στη
φαρέτρα της κυβέρνησης.

Σχετικά µε τον ενεργειακό τοµέα, ο υφυπουργός περιέγραψε το νέο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το
κλίµα, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από το υπουργικό συµβούλιο. Όπως εξήγησε, το συγκεκριµένο σχέδιο
προβλέπει επενδύσεις ύψους 44 δισ. ευρώ µέχρι το 2030, σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, δίκτυα
µεταφοράς και διανοµής φυσικού αερίου και σε υποδοµές για ηλεκτρικά οχήµατα.

Πηγή: ΑΜΠΕ

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα  τη δουλειά  που σας ταιριάζει!
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Τι είπε και ποιά funds είδε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο συνέδριο της Capital Link
στη Νέα Υόρκη

Οι επαφές του Υπουργού Ανάπτυξης µε µεγάλους επενδυτές - Οµιλητής του κεντρικού γεύµατος
O Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ήταν ο κεντρικός οµιλητής κατά  τη διάρκεια  του
µεσηµεριανού γεύµατος του Συνεδρίου µε κεντρικό θέµα  «Greece is Back», το οποίο άνοιξε τις
πόρτες του για  21η συνεχόµενη χρονιά  το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο «Capital Link
Invest in Greece Forum» και πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα  9 Δεκεµβρίου, 2019 στη Νέα  Υόρκη,
µε µεγάλη επιτυχία  προσελκύοντας για  ακόµη µία  φορά  περισσότερους από 1,000
συµµετέχοντες.
O Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης στην οµιλία του ανέφερε:

Το 21ο Ετήσιο Φόρουµ της Capital Link µε θέµα «Επενδύστε στην Ελλάδα», που λαµβάνει χώρα στη Νέα
Υόρκη, και στο οποίο είναι τιµή µου να συµµετέχω, συµπίπτει µε την αρχή της νέας εποχής για την Ελλάδα.
Το  πρώην µαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα από την κρίση χώρα η οποία έχει
χάσει το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία δεκαετία, µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο
hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες
παγκοσµίως. 
Διεθνή και ευρωπαϊκοί θεσµοί, ξένες κυβερνήσεις, η διεθνής επιχειρηµατική κοινότητα και µέσα µαζικής
ενηµέρωσης µεγάλης επιρροής παγκοσµίως εξυµνούν την δυναµική αναπτυξιακή και επενδυτική πολιτική
της Κυβέρνησης Μητσοτάκη. 
Αν και µόνο 5 µήνες στην εξουσία η Κυβέρνηση έχει ήδη αποδώσει συγκεκριµένα αποτελέσµατα: 
•    Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων,  όπως η ανάπλαση, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνας, το Ελληνικό. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές και διαγωνίζονται για την
άδεια του καζίνο. 
•    Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο,
µειώνει τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ. 
Έτσι, λοιπόν, σήµερα η Ελλάδα προσφέρει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα στους διεθνείς επενδυτές:
-    Μέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά. 
-    Μηδενικός επενδυτικός κίνδυνος στη χώρα µε την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της τελευταίας
δεκαετίας. 
-    Φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των επενδυτών έτσι ώστε να
ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί η τεχνολογία και η
καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και τα δίκτυα και, εν γένει, να δηµιουργηθεί ένα φιλικό προς τον
επενδυτή περιβάλλον.
-    Εργατικό δυναµικό το οποίο συνδυάζει µοναδικά την υψηλή ποιότητα, την µεγάλη διαθεσιµότητα και
την αποδοτικότητα. 
-    Επιτόκια σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα. 
Η αγορά ακινήτων, ο τουρισµός, η ενέργεια, τα logistics, οι υποδοµές, η βιοτεχνολογία, η
φαρµακοβιοµηχανία, τα ΙΤ, τα R&D, τα τρόφιµα, ακόµη και η βαριά βιοµηχανία είναι πολλά υποσχόµενοι
τοµείς της ελληνικής οικονοµίας. 
Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές, µέσω του 21ου Ετήσιου Φόρουµ της Capital Link,
είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να
επενδύουν στη χώρα µας ακόµη και εν µέσω της χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να
δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν έχουν επενδύσει τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν της
δυνατότητας ανάπτυξης και των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην χώρα µας και οι οποίοι
πρώτοι θα ανταµειφθούν µε τα µεγαλύτερα κέρδη.
 
«Συνάντηση Ξένων Θεσµικών Επενδυτών 
µε τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων της Κυβέρνησης»

Όπως και τα προηγούµενα χρόνια, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές µια µοναδική δυνατότητα
δικτύωσης µέσα από περισσότερα από 100 one-to-one meetings µε Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν
µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα,  µε εισηγµένες και µη εισηγµένες εταιρείες,
καθώς και µε µέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης. Σε συνεργασία µε τις επενδυτικές
τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν δύο group sessions για τον Υπουργό
Οικονοµικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Ο
καθένας αναφέρθηκε σε θέµατα του χαρτοφυλακίου του και του ενδιαφέροντος των επενδυτών.
Ενδεικτικά  funds : Athanor Capital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Asset
management, Consilience Capital, Eaton Vance, Fir Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm,
Morgan Stanley, MSK Capital Partners, Nomura, Third Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch,
Knighthead, Stonehill, Olympus Peak, Citi, Aberdeen, Helm, East Rock, Centerbridge, Beachpoint, Weterwheel

http://worldenergynews.gr/index.php?id=40484
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Οµογενειακά  και Διεθνή Μέσα  Ενηµέρωσης

Οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και των εταιριών, είχαν επαφή µε όλα τα οµογενειακά MME  που κάλυψαν
το Συνέδριο καθώς και µε τα ακόλουθα Διεθνή Μέσα: Wall Street Journal, Bloomberg, YAHOO Finance,
Reuters, New York Times, Tradewinds. Ο Υπουργός κ. Γεωργιάδης µετέβη και έδωσε τηλεοπτική συνέντευξη
στο YAHOO Finance,  στη κυρία Alexis Christoforou  η οποία αναµεταδόθηκε live όχι µόνο στην ιστοσελίδα
της Yahoo Finance αλλά και σε πληθώρα άλλων συνεργαζόµενων καναλιών : Apple TV, ROKU κα.

«2019 Capital Link Hellenic Leadership Award »

Δείπνο και διάλογος µεταξύ υψηλόβαθµων στελεχών της αγοράς και κορυφαίων Κυβερνητικών στελεχών
της Ελλάδας, της Ευρώπης και της Αµερικής
Ο Υπουργός συµµετείχε στο επίσηµο δείπνο µε το οποίο έκλεισε τις εργασίες του το Συνέδριο, του οποίου
Kεντρικός Oµιλητής ήταν ο Αξιότιµος Wilbur Ross, Secretary of Commerce - U.S. Department of
Commerce, που προλόγισε τον κ.  John Paulson, President and Portfolio Manager of Paulson & Co. Inc., που
τιµήθηκε µε το “2019 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για την εξαιρετική συµβολή του στην Ελλάδα και
έκανε µια σύντοµη οµιλία. 
Επίσης σύντοµες οµιλίες απεύθυναν ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, o κ. Πάνος
Παπάζογλου, Regional Accounts Leader, Central Eastern, Southeastern Europe and Central Asia, Country Manager
Greece – EY, ο κ. Δηµήτριος Αθανασόπουλος, Group Managing Director – Axia Ventures Group και ο κ. Χρήστος
Μεγάλου, Διευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς.  Το δείπνο χορήγησαν η ΕΥ και η  AΧΙΑ Ventures
Group.
www.worldenergynews.gr
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Το επενδυτικό προσκλητήριο στη Νέα Υόρκη και τα funds που
ανταποκρίθηκαν

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Ανοικτή πρόσκληση στη διεθνή επενδυτική κοινότητα να επενδύσει στη χώρα, απηύθυναν οι υπουργοί της
ελληνικής κυβέρνησης από το βήμα του 21ου Ετήσιου Επενδυτικού Forum της Capital Link που
πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη. Το κάλεσμα βρήκε ισχυρή ανταπόκριση μέσα από τη συμμετοχή στο
Forum εκπροσώπων Funds, ξένων επιχειρηματιών και τραπεζικών ιδρυμάτων αλλά και από τις κατ’ ιδίαν
επαφές µε εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης.

Το forum, στο οποίο έδωσε το παρών η ελίτ της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, "άνοιξε" με τον Έλληνα
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, να καλεί, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος του Αμερικανούς
επενδυτές να βάλουν στην "ατζέντα" τους την ελληνική οικονομία. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης "το
σημερινό επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μια συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις". Τόνισε δε πως "σε αντίθεση με αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σημερινή
κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό
σώμα. Αντίθετα εστίασε στο να παρουσιάσει μια ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο".

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι ομιλίες των υπουργών Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα, Ανάπτυξης, Αδ.
Γεωργιάδη, Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη και Τουρισμού Χ. Θεοχάρη και των υφυπουργών. Απευθυνόμενοι
στους εκπροσώπους των funds μίλησαν για τη δυναμική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας
στέλνοντας το µήνυµα στην διεθνή επενδυτική κοινότητα ότι η "Ελλάδα επανήλθε".

Μεταξύ των επενδυτικών funds που συμμετείχαν στο Forum μέσω εκπροσώπων τους ήταν και τα εξής:
Athanor Capital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Asset management, Consilience Capital,
Eaton Vance, Fir Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm, Morgan Stanley, MSK Capital Partners,
Nomura, Third Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead, Stonehill, Olympus Peak, Citi, Aberdeen,
Helm, East Rock, Centerbridge, Beachpoint και Weterwheel.

Η ελληνική κυβερνητική αποστολή στη Νέα Υόρκη αλλά και οι Έλληνες επιχειρηματίες είχαν την ευκαιρία
για απευθείας επαφές με τους επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, μέσα από
περισσότερα από 100 one-to-one συναντήσεις. Ειδικότερα σε συνεργασία με τις επενδυτικές τράπεζες που
υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν δύο group sessions για τον υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο
Σταϊκούρα και τον υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Ο καθένας αναφέρθηκε σε
θέµατα του χαρτοφυλακίου του και του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Επιπλέον, ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης και ο υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Ιωάννης Πλακιωτάκης, πραγματοποίησαν σειρά από one-to-one συναντήσεις με επενδυτές και  υψηλόβαθμα
στελέχη της αγοράς.

Επίσης οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των εταιρειών, είχαν επαφή με όλα τα ομογενειακά MME  που
κάλυψαν το Συνέδριο καθώς και με Διεθνή Μέσα όπως η Wall Street Journal, το Bloomberg, το
YAHOOFinance, το Reuters, η New York Times, η Tradewinds.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Αδ. Γεωργιάδης μετέβη και έδωσε τηλεοπτική συνέντευξη στο YAHOOFinance, στη
κυρία Alexis Christoforou  η οποία αναμεταδόθηκε live όχι μόνο στην ιστοσελίδα της Yahoo Finance αλλά και
σε πληθώρα άλλων συνεργαζόµενων καναλιών : Apple TV, ROKU κα.

Από το βήμα του 21ου Capital Link Forum ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σημείωσε πως η
κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήμα προς
βήμα, την οικονομική κανονικότητα στη χώρα. Τονίζοντας παράλληλα "η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία
αποκαθίστανται, το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική
αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα".

Ο υπουργός Οικονομικών σκιαγράφησε τα επόμενα βήματα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές πολιτικές
προτεραιότητες: η επιτυχία των συμφωνημένων δημοσιονομικών στόχων, η διασφάλιση της σταθερότητας
του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, η
προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων και η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη
διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

"Το πρώην μαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα από την κρίση χώρα η οποία έχει
χάσει το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία δεκαετία, μεταμορφώνεται τώρα σε ένα νέο
hot-spot για τους επενδυτές και μία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηματικότητα οικονομίες
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hot-spot για τους επενδυτές και μία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηματικότητα οικονομίες
παγκοσµίως", είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδ. Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε πως το μήνυμά, προς τους Αμερικανούς επενδυτές, μέσω του 21ου
Ετήσιου Φόρουμ της Capital Link, είναι το εξής: "τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτοί που
δεν έχουν σταματήσει να επενδύουν στη χώρα μας ακόμη και εν μέσω της χειρότερης οικονομικής μας
κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν έχουν επενδύσει τώρα είναι
η ώρα να επωφεληθούν της δυνατότητας ανάπτυξης και των μοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται
στην χώρα µας και οι οποίοι πρώτοι θα ανταµειφθούν µε τα µεγαλύτερα κέρδη".

Στο σχέδιο "Ηρακλής" το οποίο αποτελεί μια καινοτόμο και συστημική λύση η οποία, μέσω της χρήσης
κρατικών εγγυήσεων, θα βοηθήσει τις ελληνικές τράπεζες, να μειώσουν το βουνό των κόκκινων δανείων
κατά 40%, να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους βάση και να βελτιώσουν την κερδοφορία τους, αναφέρθηκε
ο υφυπουργός Οικονοµικών, κ. Γιώργος Ζαββός.

Ο υφυπουργός ο οποίος είχε συνάντηση με τους εκπροσώπους της Citibank, κατά τη διάρκεια της ομιλίας
του στο Forum τόνισε πως υπάρχει μια ολοκληρωμένη στρατηγική, επισημαίνοντας παράλληλα πως "σκοπός
είναι να καταστεί η Ελλάδα το Χρηµατοοικονοµικό κέντρο της ΝΑ Μεσογείου".

Ο κ. Ζαββός επεσήμανε πως είναι η ιδανική στιγμή για επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία γίνεται το νέο
"παιδί θαύµα" της Ευρωζώνης. Το σχέδιο "Ηρακλής" προσφέρει ένα ελκυστικό οµόλογο υψηλών αποδόσεων
σε ένα περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων και αποδόσεων. Η αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης
να προχωρήσει σε διαρθρωτικές και φορολογικές μεταρρυθμίσεις και στην επανεκκίνηση του ελληνικού
τραπεζικού συστήματος και του χρηματιστηρίου σηματοδοτεί μια νέα εποχή ανάπτυξης, προσφέροντας
νέες ευκαιρίες τους επενδυτές, ανέφερε ο ίδιος.

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε μιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόμενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης.

Ο υπουργός Τουρισμού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές να επωφεληθούν από τις
επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα. "Από τον Ιούλιο που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της
χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουμε
πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν", τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Τις προοπτικές και τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η ναυτιλιακή, παραναυτιλιακή και λιμενική
βιομηχανία της Ελλάδος, υπό το πρίσμα της συνεχούς βελτίωσης των οικονομικών δεικτών της εθνικής
οικονομίας που έχει επιτύχει η κυβέρνηση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσίασε ο υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης.

Ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναμική της ναυτιλίας των Ελλήνων, της ισχυρότερης ναυτιλίας του
πλανήτη, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, αλλά και στην πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσμιο
εµπόριο και την παγκόσµια οικονοµία.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, μεταξύ άλλων τόνισε ότι
η Ελλάδα αναδύεται από τη δεκαετή οικονομική και κοινωνική κρίση ακόμη πιο δυνατή οικονομικά και πιο
ώριμη. Το μήνυμα της χώρας στις παγκόσμιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: βρισκόμαστε
στην αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός
επενδυτικός προορισµός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια.

CAPITAL LINK
HEDGE FUNDS
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ
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Γεωργιάδης (Capital Link): Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα Κύριο
Γεωργιάδης (Capital Link): Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα

«Το πρώην µαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα από την κρίση χώρα η οποία έχει
χάσει το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία δεκαετία, µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο
hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες
παγκοσµίως», σηµείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης ως κεντρικός οµιλητής
κατά τη διάρκεια του µεσηµεριανού γεύµατος του Συνεδρίου της Capital Link.

«Το 21ο Ετήσιο Φόρουµ της Capital Link µε θέµα “Επενδύστε στην Ελλάδα”, που λαµβάνει χώρα στη Νέα
Υόρκη, και στο οποίο είναι τιµή µου να συµµετέχω, συµπίπτει µε την αρχή της νέας εποχής για την
Ελλάδα», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης στην οµιλία του.

Σύµφωνα µε τον Υπουργό Ανάπτυξης, «διεθνείς και ευρωπαϊκοί θεσµοί, ξένες κυβερνήσεις, η διεθνής
επιχειρηµατική κοινότητα και µέσα µαζικής ενηµέρωσης µεγάλης επιρροής παγκοσµίως εξυµνούν την
δυναµική αναπτυξιακή και επενδυτική πολιτική της Κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Αν και µόνο 5 µήνες στην εξουσία η Κυβέρνηση έχει ήδη αποδώσει συγκεκριµένα αποτελέσµατα:

Έχουν δροµολογηθεί πολύ σηµαντικά σχέδια επενδύσεων, όπως η ανάπλαση, αξίας 8
δισεκατοµµυρίων ευρώ της παραλιακής περιοχής του πρώην Διεθνούς Αερολιµένα της Αθήνας, το
Ελληνικό. Αξίζει να σηµειωθεί ότι δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες έχουν υποβάλλει προσφορές
και διαγωνίζονται για την άδεια του καζίνο.
Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος «Επενδύστε στην Ελλάδα» βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο,
µειώνει τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων
ευρώ.

Έτσι, λοιπόν, σήµερα η Ελλάδα προσφέρει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα στους διεθνείς επενδυτές:

-              Μέλος της ευρωζώνης µε υγιή δηµόσια οικονοµικά.

-              Μηδενικός επενδυτικός κίνδυνος στη χώρα µε την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας.

-              Φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των επενδυτών έτσι
ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί η τεχνολογία και
η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και τα δίκτυα και, εν γένει, να δηµιουργηθεί ένα φιλικό προς τον
επενδυτή περιβάλλον.

-              Εργατικό δυναµικό το οποίο συνδυάζει µοναδικά την υψηλή ποιότητα, την µεγάλη διαθεσιµότητα
και την αποδοτικότητα.

-              Επιτόκια σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα.

Η αγορά ακινήτων, ο τουρισµός, η ενέργεια, τα logistics, οι υποδοµές, η βιοτεχνολογία, η
φαρµακοβιοµηχανία, τα ΙΤ, τα R&D, τα τρόφιµα, ακόµη και η βαριά βιοµηχανία είναι πολλά υποσχόµενοι
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τοµείς της ελληνικής οικονοµίας.»

Το συνολικό µήνυµα του κ. Γεωργιάδη προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: «Τώρα είναι η ώρα
να επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας ακόµη και εν
µέσω της χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί
που δεν έχουν επενδύσει τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν της δυνατότητας ανάπτυξης και των
µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην χώρα µας και οι οποίοι πρώτοι θα ανταµειφθούν µε τα
µεγαλύτερα κέρδη».

Συνάντηση Κορυφής στη Νέα  Υόρκη για  την Ελληνική Οικονοµία  και τις Επενδύσεις

Με κεντρικό θέµα «Greece is Back» άνοιξε τις πόρτες του για 21η συνεχόµενη χρονιά το Ετήσιο Ελληνικό
Επενδυτικό Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», το οποίο πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 9
Δεκεµβρίου, 2019 στη Νέα Υόρκη, µε µεγάλη επιτυχία προσελκύοντας για ακόµη µία φορά περισσότερους
από 1,000 συµµετέχοντες.  Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσµό για την παρουσίαση των επενδυτικών
ευκαιριών που εµφανίζονται στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του
επιχειρηµατικού κόσµου, καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηµατιών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.

Το φετινό «Capital Link» πραγµατοποιήθηκε σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική συγκυρία όπου η χώρα µας
µπαίνει σε τροχιά ταχύτατης και ουσιαστικής ανάπτυξης και οι επενδύσεις αποτελούν το βασικό πυλώνα
και µοχλό επανεκκίνησης της εθνικής οικονοµίας. Η απλοποίηση των διαδικασιών και η µείωση της
γραφειοκρατίας έχουν ενισχύσει την προσπάθεια της εξωστρέφειας και έχουν προσδώσει εγκυρότητα και
φερεγγυότητα στις σχέσεις του κράτους µε τους διεθνείς επενδυτές, των οποίων η ενεργή παρουσία στη
χώρα θα διευρύνει και θα τονώσει την αγορά. Το Συνέδριο στη Νέα Υόρκη παρουσίασε στο διεθνές κοινό
τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας και λειτούργησε ξανά ως αρωγός στην προσπάθεια ανάκαµψης
της οικονοµίας.

Η φετινή διοργάνωση του Συνεδρίου αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της «Capital Link» και της
συστηµατικής προσπάθειας προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό. 

Ειδικότερα, οι διεθνείς επενδυτές είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις εξελίξεις και τις
µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, καθώς και για το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο που στοχεύει στην
παροχή κινήτρων και στη δοµική βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, οι επενδυτές
ενηµερώθηκαν για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά, ενώ ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε σε
επιµέρους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας που αφορούν θέµατα όπως η µακροοικονοµική εικόνα
στην µετα-Brexit εποχή, η διαχείριση του δηµοσίου χρέους, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η
αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων
και η παγκόσµια ναυτιλία.  

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία απαρτίστηκε από υψηλόβαθµα στελέχη της κυβέρνησης, καθώς και από τους
µεγαλύτερους και σηµαντικότερους επιχειρηµατίες της αγοράς, οι οποίοι παρουσίασαν στους Αµερικάνους
Επενδυτές τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις που αφορούν στην Ελληνική Οικονοµία καθώς και τις
ευκαιρίες του µέλλοντος. Στο Συνέδριο επίσης συµµετείχαν υψηλόβαθµα στελέχη από τις µεγαλύτερες
επενδυτικές Τράπεζες οι οποίες υποστηρίζουν το Συνέδριο, καθώς και άλλοι εµπειρογνώµονες της
αγοράς. 

Παράλληλα µε τις κύριες ενότητες, πραγµατοποιήθηκε µια σειρά από κατ’ ιδίαν συναντήσεις (1x1 meetings)
µεταξύ των επενδυτών και  των διοικήσεων των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο καθώς  και των
κυβερνητικών εκπροσώπων.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι συµµετείχαν οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσµών, Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης,
σηµαντικοί Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργό παρουσία στην Ελλάδα, 5  – πέντε Διεθνείς Επενδυτικές
Τράπεζες, οι 4 – τέσσερις Συστηµικές Ελληνικές Τράπεζες και σηµαντικό Κυβερνητικό Επιτελείο.

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:

83 υψηλού επιπέδου οµιλητές που απευθυνθήκαν σε
Περισσότερα απο 1,000 άτοµα που παρακολούθησαν το Συνέδριο 
Περισσότερες από 100 κατ’ ιδίαν συναντήσεις για  τις εισηγµένες και µη εταιρίες, καθώς και για τα
µέλη της Κυβέρνησης. 
Ξεχωριστές συναντήσεις για τον  Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων της Κυβέρνησης µε ξένους
επενδυτές  που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα 
 Ενώ παράλληλα όλοι οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία επαφών και δικτύωσης στα πλαίσια των
παράλληλων εκδηλώσεων του Συνεδρίου

Το Συνέδριο άνοιξε ο Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ κ. Χάρης Λαλάκος.
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Συναντήσεις µε ξένους θεσµικούς επενδυτές

Όπως και τα προηγούµενα χρόνια, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές µια µοναδική δυνατότητα
δικτύωσης µέσα από περισσότερα από 100 one-to-one meetings µε Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν
µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα,  µε εισηγµένες και µη εισηγµένες εταιρείες,
καθώς και µε µέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης. Σε συνεργασία µε τις επενδυτικές
τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν δύο group sessions για τον Υπουργό
Οικονοµικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Ο
καθένας αναφέρθηκε σε θέµατα του χαρτοφυλακίου του και του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Επιπλέον, ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης και ο Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κ.
Ιωάννης Πλακιωτάκης, πραγµατοποίησαν µια σειρά από one-to-one meetings µε επενδυτές και  υψηλόβαθµα
στελέχη της αγοράς. 

Ενδεικτικά funds : Athanor Capital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Asset management,
Consilience Capital, Eaton Vance, Fir Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm, Morgan Stanley,
MSK Capital Partners, Nomura, Third Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead, Stonehill,
Olympus Peak, Citi, Aberdeen, Helm, East Rock, Centerbridge, Beachpoint, Weterwheel

Τελευταία τροποποίηση στις 22:46 - 09 Δεκ 2019
Ετικέτες

Γεωργιάδης
Capital Link Greek Investor Forum
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Πώς η ΔΕΠΑ αλλάζει τα δεδοµένα στο «χορό της ενέργειας»

Αν υπάρχει ένα γεγονός που πιστοποιεί το υψηλό ενδιαφέρον για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ
Υποδομών, αυτό –μέχρι στιγμής- είναι ότι ο σχετικός διαγωνισμός προκηρύχθηκε νωρίτερα από τον
προγραμματισμό. Πρόκειται για μια σπάνια περίπτωση στα χρονικά του ΤΑΙΠΕΔ που αν μη τι άλλο
καταγράφει και τη βεβαιότητα του Ταµείου για την εξέλιξη του διαγωνισµού. 

Πηγές της αγοράς σημείωναν ότι και η λογική με την οποία δομήθηκε ο διαγωνισμός, δηλαδή με την
εκχώρηση του 100% της εταιρείας που αποσχίζεται από τη ΔΕΠΑ, λειτουργεί καταλυτικά ως προς το
ενδιαφέρον των επενδυτών. Έτσι, η προκήρυξη επιβεβαίωσε χθες ότι μαζί με το 65% του ποσοστού του
δημοσίου στην ΔΕΠΑ Υποδομών θα πωληθεί και το 35% που βρίσκεται στην κατοχή των ΕΛ.ΠΕ με τις δύο
πλευρές να ενεργούν από κοινού ως πωλητές. 

Αντικείμενο της διαδικασίας που έχει καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του αρχικού
ενδιαφέροντος είναι πρακτικά ο έλεγχος του δικτύου φυσικού αερίου της χώρας 

Η ΔΕΠΑ Υποδομών θα έχει μετά την αποκρατικοποίησή της τον έλεγχο του συνόλου του δικτύου της
χώρας. Στην εταιρεία ανήκουν η Εταιρία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ (αφορά τη
Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλία, στην οποία το δημόσιο συμμετέχει με ποσοστό 51%, ενώ το υπόλοιπο
ελέγχει η ιταλική ENI), και η ΔΕΔΑ που αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα. Επίσης στο «πακέτο» περιλαμβάνεται
το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε., αλλά και τα δικαιώματα και
υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε. αναφορικά με την ανάπτυξη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων
υποδομής δικτύων διανομής συμπεριλαμβανομένων έργων υποδομής συμπιεσμένου φυσικού αερίου ή
µικρής κλίµακας Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου. 

Ένα στοιχείο με ιδιαίτερη σημασία αφορά το ότι οι τρεις εταιρίες διανομής έχουν ήδη καταρτίσει
πενταετή επενδυτικά προγράμματα επέκτασης των δικτύων τους, προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ, ενώ τα
έσοδα τους θεωρούνται διασφαλισμένα και ανέρχονται σε 130 εκατ. ευρώ. Επομένως, ο επενδυτή,
γνωρίζει µε ακρίβεια, τα δεδοµένα. 

Στην υπόθεση των δικτύων, οι μέχρι στιγμής ενδείξεις, καταγράφουν ως επι το πλείστον ξένο ενδιαφέρον.
Μεταξύ αυτών που «βλέπουν» τη ΔΕΠΑ Υποδομών φέρονται η ιταλική Italgas, η γερμανική Ε.ΟΝ, αλλά και
οι μέτοχοι του ΔΕΣΦΑ, και κυρίως η βελγική Fluxys και η ισπανική Enagas. Το πιθανότερο, πάντως είναι το
προσεχές διάστημα να εμφανιστούν και άλλοι μνηστήρες, που δεν θα πρέπει να διαμορφώσει έκπληξη εάν
περιλαμβάνουν και Έλληνες παίκτες του κλάδου της ενέργειας. Άλλωστε η ελληνική αγορά αερίου κινείται
με γοργά βήματα να καταστεί ένας διεθνής κόμβος και αυτό δεν ξεφεύγει της προσοχής των μεγάλων
παικτών της αγοράς.

Δεν είναι τυχαίο ότι το ενδεχόμενο αυτό άφησε να εννοηθεί και ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιμος
Θωμάς που ανακοίνωσε την έναρξη της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ από το βήμα του επενδυτικού
συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link στη Νέα Υόρκη: «Προσβλέπουμε στην εκδήλωση σημαντικού
επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την ΔΕΠΑ Υποδομών, μιας εταιρείας με
Ρυθμιζόμενο από τη ΡΑΕ έσοδο που καλείται να υλοποιήσει επενδυτικό πρόγραμμα της τάξης των 400
εκατ. ευρώ την επόμενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραμμα που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και
ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους καταναλωτές σε όλη τη χώρα».

Δεν παρέλειψε να επισημάνει και την ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν οι διαδικασίες, σημειώνοντας ότι
οι ρυθμίσεις για τον εταιρικό μετασχηματισμό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 28
Νοεµβρίου και 11 ηµέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός, πλειοδοτικός διαγωνισµός». 

Το επόμενο βήμα προς τον μετασχηματισμό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. 

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας διαμορφώνει την «καρδιά» του φιλέτου, με τις εμπορικές δραστηριότητες, τη συμμετοχή
στην ΕΠΑ Αττικής, τις υπογεγραµµένες συµβάσεις εισαγωγής αερίου την προµήθεια και εµπορία ηλεκτρικής
ενέργειας, τον ανεφοδιασμό οχημάτων με CNG, τα δίκτυα πρατηρίων αλλά και τη χρήση του εμπορικού
σήματος FISIKON. Ειδικότερα, η θυγατρική της ΔΕΠΑ Φυσικό Αέριο (η άλλοτε ΕΠΑ Αττικής) με το
πελατολόγιο των 350.000 συνδρομητών λιανικής, διαμορφώνει ένα πολύ ισχυρό δέλεαρ για τον παίκτη που
θα υπερισχύσει στην μάχη για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, προσφέροντάς του ένα ιδιαίτερα ισχυρό προβάδισμα
στην συγκεκριµένη αγορά.

Στο επιχειρηματικό «μέτωπο» που διαμορφώνεται για τη μεγάλη σύγκρουση, ήδη συγκεντρώνονται πολλά
«ηχηρά» ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Από ελληνικής πλευράς, στη μάχη για τη ΔΕΠΑ
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Εμπορίας, αναμένεται να «ριχτούν», ο καθένας με τη δική τους στρατηγική και συσχετισμούς, οι όμιλοι
Μυτιληναίου, Κοπελούζου (με ξένη συνεργασία), ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, Motor Oil (Βαρδινογιάννη) και τα ΕΛ.ΠΕ.. Το
ξένο ενδιαφέρον, περιλαμβάνει την Edison, η οποία αποτελεί συνεταίρο της ΔΕΠΑ στα έργα του αγωγού
IGB και του ελληνοϊταλικού αγωγού φυσικού αερίου, όπως και των ΕΛΠΕ στον τομέα της
ηλεκτροπαραγωγής και των υδρογονανθράκων (Elpedison), τη γαλλική Engie, αλλά και το κολοσσό ΕΝΙ, η
οποία από τον Ιούλιο ελέγχει τη ΖενιΘ, ενώ διατηρεί ισχυρότατη παρουσία και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
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Μεγάλη συµµετοχή στο Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο στη Νέα Υόρκη
Με κεντρικό θέμα «Greece is Back» άνοιξε τις πόρτες του για 21η συνεχόμενη χρονιά το Ετήσιο Ελληνικό
Επενδυτικό Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», το οποίο πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9
Δεκεμβρίου, 2019 στη Νέα Υόρκη, με μεγάλη επιτυχία προσελκύοντας για ακόμη μία φορά περισσότερους
από 1,000 συµµετέχοντες. 

Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται
στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς
έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών και
πολιτικών αξιωµατούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.

Το φετινό «Capital Link» πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία όπου η χώρα μας
μπαίνει σε τροχιά ταχύτατης και ουσιαστικής ανάπτυξης και οι επενδύσεις αποτελούν το βασικό πυλώνα
και μοχλό επανεκκίνησης της εθνικής οικονομίας. Η απλοποίηση των διαδικασιών και η μείωση της
γραφειοκρατίας έχουν ενισχύσει την προσπάθεια της εξωστρέφειας και έχουν προσδώσει εγκυρότητα και
φερεγγυότητα στις σχέσεις του κράτους με τους διεθνείς επενδυτές, των οποίων η ενεργή παρουσία στη
χώρα θα διευρύνει και θα τονώσει την αγορά. Το Συνέδριο στη Νέα Υόρκη παρουσίασε στο διεθνές κοινό
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας και λειτούργησε ξανά ως αρωγός στην προσπάθεια ανάκαμψης
της οικονοµίας.

Η φετινή διοργάνωση του Συνεδρίου αποτελεί ορόσημο στην πορεία της «Capital Link» και της
συστηµατικής προσπάθειας προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό.

Ειδικότερα, οι διεθνείς επενδυτές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις εξελίξεις και τις
μεταρρυθμίσεις στην Ελληνική Οικονομία, καθώς και για το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο που στοχεύει στην
παροχή κινήτρων και στη δομική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, οι επενδυτές
ενημερώθηκαν για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε
επιμέρους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας που αφορούν θέματα όπως η μακροοικονομική εικόνα
στην μετα-Brexit εποχή, η διαχείριση του δημοσίου χρέους, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδομών, η
αγορά των ακινήτων, ο τουρισμός, ο τραπεζικός τομέας, η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
και η παγκόσµια ναυτιλία.

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία απαρτίστηκε από υψηλόβαθμα στελέχη της νέας Κυβέρνησης, καθώς και από
τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους επιχειρηματίες της αγοράς, οι οποίοι παρουσίασαν στους
Αμερικάνους Επενδυτές τις εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην Ελληνική Οικονομία καθώς
και τις ευκαιρίες του μέλλοντος. Στο Συνέδριο επίσης συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη από τις
μεγαλύτερες επενδυτικές Τράπεζες οι οποίες υποστηρίζουν το Συνέδριο, καθώς και άλλοι
εµπειρογνώµονες της αγοράς.

Παράλληλα με τις κύριες ενότητες, πραγματοποιήθηκε μια σειρά από κατ’ ιδίαν συναντήσεις (1x1 meetings)
μεταξύ των επενδυτών και των διοικήσεων των εταιρειών που συμμετείχαν στο Συνέδριο καθώς και των
κυβερνητικών εκπροσώπων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσμών, Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης,
σημαντικοί Αμερικανοί επενδυτές με ενεργό παρουσία στην Ελλάδα, 5 – πέντε Διεθνείς Επενδυτικές
Τράπεζες, οι 4 – τέσσερις Συστηµικές Ελληνικές Τράπεζες και σηµαντικό Κυβερνητικό Επιτελείο:

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)
Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονοµικών 
Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Ο κ. Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισµού 
Ο κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
Ο κ. Γιώργος Ζαββός, Υφυπουργός Οικονοµικών
Ο κ. Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Ο κ. Γεράσιµος Θωµάς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
Ο κ. Χάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη
Οι εκπρόσωποι των Θεσµών κ. Francesco Drudi και κ. Paul Kutos
Ο Δρ. Martin Czurda, Διευθύνων Σύµβουλος - Hellenic Financial Stability Fund
Ο κ. Ριχάρδος Λαμπίρης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δηµοσίου

https://www.liberal.gr/economy/megali-summetochi-sto-etisio-elliniko-ependutiko-sunedrio-sti-nea-yorki/277564


https://www.liberal.gr/

 Publication date: 10/12/2019 00:05

 Alexa ranking (Greece): 123

 https://www.liberal.gr/economy/megali-summetochi-sto-etisio-elliniko-ependutiko-...

Ο κ. Δημήτρης Τσάκωνας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής - Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου
Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ)

Το Συνέδριο προσέφερε στο κοινό έναν μοναδικό συνδυασμό πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες
δικτύωσης. Οι συµµετέχοντες φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα από:
• 83 υψηλού επιπέδου οµιλητές που απευθυνθήκαν σε
• Περισσότερα από 1,000 άτοµα που παρακολούθησαν το Συνέδριο 
• Περισσότερες από 100 κατ’ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγμένες και μη εταιρίες, καθώς και για τα μέλη
της Κυβέρνησης. 
• Ξεχωριστές συναντήσεις για τον Υφυπουργό Οικονομικών με ξένους επενδυτές που ενδιαφέρονται για
την Ελλάδα 
• Ενώ παράλληλα όλοι οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία επαφών και δικτύωσης στα πλαίσια των
παράλληλων εκδηλώσεων του Συνεδρίου

Γ. Ζαββός: Η Ελλάδα  γίνεται το νέο «παιδί θαύµα» της Ευρωζώνης

O Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Γιώργος Ζαββός αναφέρθηκε στο
νέο σχέδιο Ηρακλής το οποίο αποτελεί μια καινοτόμο και συστημική
λύση η οποία, μέσω της χρήσης κρατικών εγγυήσεων, θα βοηθήσει
τις ελληνικές τράπεζες, να μειώσουν το βουνό των κόκκινων
δανείων κατά 40%, να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους βάση και να
βελτιώσουν την κερδοφορία τους. Αυτή είναι η ιδανική στιγμή για
επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία γίνεται το νέο «παιδί θαύμα» της
Ευρωζώνης. 

Το σχέδιο Ηρακλής προσφέρει ένα ελκυστικό ομόλογο υψηλών
αποδόσεων σε ένα περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων και
αποδόσεων. Η αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να
προχωρήσει σε διαρθρωτικές και φορολογικές μεταρρυθμίσεις και
στην επανεκκίνηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και του
χρηματιστηρίου σηματοδοτεί μια νέα εποχή ανάπτυξης,
προσφέροντας νέες ευκαιρίες τους επενδυτές. Οι πολιτικές της κυβέρνησης στοχεύουν στην ενίσχυση της
εμπιστοσύνης των επενδυτών στον τραπεζικό τομέα για να καταστεί η Ελλάδα το χρηματοπιστωτικό
κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

 

Χ. Θεοχάρης: Ο τουρισµός είναι στρατηγικής σηµασίας

O Υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης, τοποθετήθηκε ως
ακολούθως: Εμείς, ως υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, θεωρούμε τον
τουρισμό στρατηγικό τομέα. Στην παρούσα φάση, υπάρχουν 14
"πράσινα"  έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τομέα, τα οποία
στοχεύουν σε κύριους προορισμούς. Περαιτέρω 12 τουριστικά έργα
έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track. Ο

ι συνολικές επενδυτικές ανάγκες για ξενοδοχεία εκτιμώνται σε περίπου
6,2 δισ. Ευρώ για μια πενταετία και κατανέμονται σε 1 δισ. Ευρώ για
την κατασκευή πρόσθετων κλινών, 4,8 δισ. Ευρώ για αναβάθμιση της
χωρητικότητας και 0,3 δισ. Ευρώ για συντήρηση. Η πιο ελπιδοφόρα
επενδυτική στρατηγική, από πλευράς αξίας, φαίνεται να είναι η
ανάπτυξη μικρότερων προορισμών, ακολουθούμενη από αναβάθμιση
ξενοδοχείων 4 * έως 5 *, καθώς και προσθήκη δυναμικότητας σε
υπάρχοντα ξενοδοχεία 3 *.

Επιπλέον, υπάρχουν τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες σε έργα
τουριστικών ακινήτων. Η Εταιρεία Ακινήτων  του Δημοσίου
διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαμβάνει 277
τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο
από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο και από την φυσική
τους ομορφιά. Αυτό περιλαμβάνει 27 μεγάλα οικόπεδα στην Αττική για

εμπορική χρήση, 7 Μαρίνες, 31 εμβληματικά ξενοδοχεία Ξενία, 20 εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών με τις
ιαµατικές πηγές του  Καϊάφα, στην Πελοπόννησο να είναι µία εξ αυτών. 
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Γ. Τσακίρης: H Ελλάδα  αναδύεται από τη δεκαετή οικονοµική και κοινωνική κρίση

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης,
μεταξύ άλλων τόνισε ότι η Ελλάδα αναδύεται από τη δεκαετή
οικονομική και κοινωνική κρίση ακόμη πιο δυνατή οικονομικά και
πιο ώριμη. Η ελληνική οικονομία αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς το
αναπτυξιακό της μοντέλο και από ένα αμυντικό και εσωστρεφές
περνάει σε ένα δυναµικό, παραγωγικό και εξωστρεφές. 

Το μήνυμα της χώρας στις παγκόσμιες αγορές είναι απόλυτα
ξεκάθαρο και ηχηρό: βρισκόμαστε στην αρχή ενός νέου
αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας
ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, τόσο για τα ξένα όσο και για
τα εγχώρια κεφάλαια. Είμαι πεπεισμένος πως το 2020 θα είναι μία
πραγματικά καινούργια χρονιά για τη χώρα, ενώ και τα χρόνια που
έρχονται θα είναι πολύ διαφορετικά από όσα ζήσαµε έως σήµερα.
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Επενδυτική ώθηση για την Ελλάδα στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη
Newsroom , CNN Greece

Με κεντρικό θέµα «Greece is Back» άνοιξε τις πόρτες του για 21η συνεχόµενη χρονιά το Ετήσιο Ελληνικό
Επενδυτικό Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», το οποίο πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 9
Δεκεµβρίου 2019 στη Νέα  Υόρκη, µε µεγάλη επιτυχία προσελκύοντας για ακόµη µία φορά περισσότερους
από 1.000 συµµετέχοντες.  

Το φετινό «Capital Link» πραγµατοποιήθηκε σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική συγκυρία, κατά την οποία η
χώρα µας µπαίνει σε τροχιά ανάπτυξης και οι επενδύσεις αποτελούν το βασικό πυλώνα και µοχλό
επανεκκίνησης της εθνικής οικονοµίας.

Το Συνέδριο στη Νέα  Υόρκη παρουσίασε στο διεθνές κοινό τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας
και λειτούργησε ξανά ως αρωγός στην προσπάθεια ανάκαµψης της οικονοµίας.

Η φετινή διοργάνωση του Συνεδρίου αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της «Capital Link» και της
συστηµατικής προσπάθειας προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό.

Ειδικότερα, οι διεθνείς επενδυτές είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις εξελίξεις και τις
µεταρρυθµίσεις στην ελληνική Οικονοµία , καθώς και για το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο που
στοχεύει στην παροχή κινήτρων και στη δοµική βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, οι
επενδυτές ενηµερώθηκαν για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά, ενώ ιδιαίτερη έµφαση
δόθηκε σε επιµέρους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας που αφορούν θέµατα όπως η
µακροοικονοµική εικόνα στην µετα-Brexit εποχή, η διαχείριση του δηµοσίου χρέους, η ενέργεια, η
ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η διαχείριση των µη
εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία. 

Η ελληνική αντιπροσωπεία απαρτίστηκε από υψηλόβαθµα  στελέχη της κυβέρνησης, καθώς και από
τους µεγαλύτερους και σηµαντικότερους επιχειρηµατίες της αγοράς, οι οποίοι παρουσίασαν στους
αµερικάνους επενδυτές τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις που αφορούν στην ελληνική Οικονοµία. Στο
Συνέδριο επίσης συµµετείχαν υψηλόβαθµα στελέχη από τις µεγαλύτερες επενδυτικές τράπεζες οι οποίες
υποστηρίζουν το Συνέδριο, όπως και άλλοι εµπειρογνώµονες της αγοράς.

Παράλληλα µε τις κύριες ενότητες, πραγµατοποιήθηκε µια σειρά από κατ’ ιδίαν συναντήσεις µεταξύ των
επενδυτών, των διοικήσεων των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο και των κυβερνητικών
εκπροσώπων.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι συµµετείχαν οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσµών, διεθνείς οίκοι αξιολόγησης,
σηµαντικοί Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργό παρουσία στην Ελλάδα, πέντε διεθνείς επενδυτικές τράπεζες,
οι τέσσερις συστηµικές ελληνικές τράπεζες και υψηλόβαθµη κυβερνητική αντιπροσωπεία.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)
Ο Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργός Οικονοµικών 
Ο Άδωνις Γεωργιάδης, υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Ο Χάρης Θεοχάρης, υπουργός Τουρισµού
Ο Ιωάννης Πλακιωτάκης, υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
Ο Γιώργος Ζαββός, υφυπουργός Οικονοµικών
Ο Γιάννης Τσακίρης, υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Ο Γεράσιµος Θωµάς, υφυπουργός περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ο Γεώργιος Πιτσιλής, διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
Ο Χάρης Λαλάκος, πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, γενικός πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη
Οι εκπρόσωποι των Θεσµών Francesco Drudi και Paul Kutos
Ο Δρ. Martin Czurda, διευθύνων σύµβουλος - Hellenic Financial Stability Fund
Ο Ριχάρδος Λαµπίρης, διευθύνων σύµβουλος του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δηµοσίου
Ο Δηµήτρης Τσάκωνας, αναπληρωτής γενικός διευθυντής - Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου
Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ) 

O υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης πραγµατοποίησε την εναρκτήρια οµιλία, στην
ενότητα: «Tourism – Investment & Business Opportunities», επισηµαίνοντας πως ο τουρισµός αποτελεί
στρατηγικός τοµέας για την Ελλάδα.  
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Στην παρούσα φάση, υπάρχουν 14 «πράσινα» έργα  που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα, τα οποία
στοχεύουν σε κύριους προορισµούς.

Σύµφωνα µε τον κ. Θεοχάρη 12 τουριστικά  έργα  έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία  Fast-Track,
ενώ οι συνολικές επενδυτικές ανάγκες για ξενοδοχεία εκτιµώνται σε περίπου 6,2 δισ. ευρώ για µια
πενταετία και κατανέµονται σε 1 δισ. ευρώ για την κατασκευή πρόσθετων κλινών, 4,8 δισ. ευρώ για
αναβάθµιση της χωρητικότητας και 0,3 δισ. ευρώ για συντήρηση.

Οne-to-one meetings

Επιπλέον, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γεράσιµος Θωµάς, ο υπουργός Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής, Ιωάννης Πλακιωτάκης, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, ο υφυπουργός
Οικονοµικών, Γιώργος Ζαββός και ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης,
πραγµατοποίησαν µια  σειρά  από one-to-one meetings µε επενδυτές και  υψηλόβαθµα στελέχη της
αγοράς.  

Ενδεικτικά: Athanor Capital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Asset management,
Consilience Capital, Eaton Vance, Fir Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm, Morgan Stanley,
MSK Capital Partners, Nomura, Third Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead, Stonehill,
Olympus Peak, Citi, Aberdeen, Helm, East Rock, Centerbridge, Beachpoint, Weterwheel

Στο επίσηµο δείπνο µε το οποίο έκλεισε τις εργασίες του το Συνέδριο, Kεντρικός Oµιλητής ήταν ο Wilbur
Ross, υπουργός Εµπορίου της κυβέρνησης Τραµπ, που προλόγισε τον  John Paulson, President and Portfolio
Manager of Paulson & Co. Inc., που τιµήθηκε µε το «2019 Capital Link Hellenic Leadership Award», για την
εξαιρετική συµβολή του στην Ελλάδα και έκανε µια σύντοµη οµιλία.

Επίσης σύντοµες οµιλίες απεύθυναν ο Νίκος Μπορνόζης, πρόεδρος της Capital Link, o Πάνος Παπάζογλου,
Regional Accounts Leader, Central Eastern, Southeastern Europe and Central Asia, Country Manager Greece – EY, ο
Δηµήτριος Αθανασόπουλος, Group Managing Director – Axia Ventures Group και ο Χρήστος Μεγάλου,
διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς. 

Το δείπνο χορήγησαν η ΕΥ και η  AΧΙΑ Ventures Group.

«Ηµέρα Ελλάδος - Αµερικής  στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» 

Στο πλαίσιο του «21ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum», το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση µε τίτλο, «Ηµέρα  Ελλάδος – Αµερικής
στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την Τρίτη 10 Δεκεµβρίου, 2019.

Ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο Δρ. Νίκος Τσάκος, πρόεδρος & CEO, Tsakos Energy
Navigation (NYSE: TNP); Chairman, INTERTANKO 2014-2018, χτύπησαν το «Closing Bell», το καµπανάκι της
λήξης των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου 2019 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωµένοι
από τους Άδωνι Γεωργιάδη, υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χάρη Θεοχάρη, υπουργό Τουρισµού,
Ιωάννη Πλακιωτάκη, υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και εκπροσώπους από το
ανώτατο management σηµαντικών εταιρειών.

Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων
Πολιτειών και του εξωτερικού καθώς αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο
επίπεδο.
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Γιώργος Ζαββός: Η Ελλάδα µπορεί να γίνει χρηµατοπιστωτικό κέντρο της Ν.Α.
Ευρώπης

Στο Σχέδιο Ηρακλής, που αποτελεί µια καινοτόµο και συστηµική λύση αναφέρθηκε ο υφυπουργός
Οικονοµικών, Γιώργος Ζαββός, στην οµιλία του  στο ετήσιο ελληνικό επενδυτικό συνέδριο «Capital Link
Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιήθηκε χθες στη Νέα Υόρκη. Όπως υπογράµµισε ο κ. Ζαββός, το
Σχέδιο Ηρακλής,  µέσω της χρήσης κρατικών εγγυήσεων, θα βοηθήσει τις ελληνικές τράπεζες να µειώσουν
το βουνό των κόκκινων δανείων κατά 40%, να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους βάση και να βελτιώσουν
την κερδοφορία τους.

Αυτή είναι η ιδανική στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία γίνεται το νέο «παιδί θαύµα» της
Ευρωζώνης, τόνισε ο υφυπουργός Οικονοµικών. Το σχέδιο Ηρακλής προσφέρει ένα ελκυστικό οµόλογο
υψηλών αποδόσεων σε ένα περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων και αποδόσεων. Η αποφασιστικότητα της
ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε διαρθρωτικές και φορολογικές µεταρρυθµίσεις και στην
επανεκκίνηση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και του χρηµατιστηρίου σηµατοδοτεί µια νέα εποχή
ανάπτυξης, προσφέροντας νέες ευκαιρίες τους επενδυτές. Οι πολιτικές της κυβέρνησης στοχεύουν στην
ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στον τραπεζικό τοµέα για να καταστεί η Ελλάδα το
χρηµατοπιστωτικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Όπως και τα προηγούµενα χρόνια, το συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές µια µοναδική δυνατότητα
δικτύωσης µέσα από περισσότερα από 100 one-to-one meetings µε θεσµικούς επενδυτές που εκπροσωπούν
µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα,  µε εισηγµένες και µη εισηγµένες εταιρείες,
καθώς και µε µέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης. Σε συνεργασία µε τις επενδυτικές
τράπεζες που υποστηρίζουν το συνέδριο, διοργανώθηκαν δύο group sessions για τον υπουργό
Οικονοµικών, Χρήστο Σταϊκούρα και τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  Άδωνι Γεωργιάδη. Ο
καθένας αναφέρθηκε σε θέµατα του χαρτοφυλακίου του και του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Επιπλέον, ο υφυπουργός Οικονοµικών, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης
Πλακιωτάκης, και ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, πραγµατοποίησαν µια σειρά από one-to-one
meetings µε επενδυτές και  υψηλόβαθµα στελέχη της αγοράς.

Ενδεικτικά funds που συµµετείχαν: Athanor Capital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield
Asset management, Consilience Capital, Eaton Vance, Fir Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm,
Morgan Stanley, MSK Capital Partners, Nomura, Third Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead,
Stonehill, Olympus Peak, Citi, Aberdeen, Helm, East Rock, Centerbridge, Beachpoint, Weterwheel.
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EDITORIAL

Εντάξει καταλαβαίνω ότι οι αναλυτές

δεν είναι πάντα δυνατόν να είναι
ακριβείς στις προβλέψεις εκτιμήσεις
τους για την οικονομία
Το ίδιο άλλωστε συνέβη και στην
περίπτωση της Ελλάδας
Επί χρόνια στην δύσκολη hardcore
περίοδο της κρίσης ακούγαμε
πολλά

Πάρα πολλά

Κάθε επενδυτικός οίκος εκπροσωπούμενος

από τους αναλυτές του
έδινε τη δική του προοπτική για τη
χώρα

Εκτιμήσεις οι οποίες είχαν βάση
τόσο την εικόνα της χώρας και το

μείζον θέμα της ιδιοκτησίας των

μνημονιακών μέτρων όσο και το

πρίσμα των στόχων που κάθε οίκος
είχε βάλει για την παρουσία του και
τις δουλειές του στην Ελλάδα

Και είναι γεγονός ότι κάποιοι είχαν
την τόλμη να βγουν και να πουν Mea

Culpa όταν αποδείχθηκε ότι τα όσα

εκτιμούσαν δεν επαληθεύθηκαν

Υπάρχουν όμως και αυτοί οι οποίοι
φαίνεται πως θέλουν να πετάξουν
από πάνω τους όλο το παρελθόν
των ατυχών εκτιμήσεών τους

Θυμάστε το τι συνέβαινε με τις
εκτιμήσεις περί Grexit και με τα όσα

δήλωνε εμμονικά ο επικεφαλής
οικονομολόγος της Citi Willem
Buiter ακόμα και όταν ο σχετικός
κίνδυνος φαινόταν να έχει απομακρυνθεί

Άκουσα λοιπόν με μεγάλη μου
έκπληξη χθες τον Ebrahim Rahbari

επικεφαλής FX Analysis and Content

της Citi στο Invest in Greece Forum

στη Νέα Υόρκη να λέει ότι πότε δεν
περιμέναμε ότι η Ελλάδα θα βγει
από την Ευρωζώνη αν και είχαμε τη
λέξη Brexit στο λεξιλόγιο μας
Απλά πράγματα

Νεκτάριος Β Νώτης
nectarios@notice.gr
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Editorial
Υποψήφιοι επενδυτές εταιρείες στόχοι
κεφάλαια έτοιμα να τοποθετηθούν σε

επιχειρήσεις διαμάντια
Όλα αυτά ακούγονται και συμβαίνουν
τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα
Σε τι βαθμό όμως ανταποκρίνονται τελικά

στην πραγματικότητα
Αλήθεια πόσες εταιρείες διαμάντια

υπάρχουν πλέον στη χώρα μας που να

αξίζει τον κόπο να βάλει κάποιος τα λεφτά

του ήταν η ερώτηση σε πηγαδάκι
fund managers στο περιθώριο του
Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη
Και η απάντηση από τους ίδιους ήταν
ότι δεν υπάρχουν πλέον πολλές
Όμως υπάρχουν εταιρείες οι οποίες με
τη βοήθεια των επενδυτών που θα βάλουν

χρήματα και τις σωστές κατευθύνσεις

αποτελούν καλές περιπτώσεις
Αρκεί βέβαια να είναι δεκτικοί σε υποδείξεις

και οι ιδιοκτήτες τους
Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάμε

ότι πλέον το περιβάλλον στην
Ελλάδα έχει βελτιωθεί σημαντικά Και
όπως είπε κατά την τοποθέτησή του
στο ίδιο συνέδριο ο CEO της Lamda
Development Οδυσσέας Αθανασίου σε
ποια άλλη χώρα μπορείς να βρεις αποδόσεις

της τάξης του 7 Και μάλιστα
σε μεγάλο βαθμό εγγυημένες
Τόσο απλά

Νεκτάριος Β Νώτης
nectarios@notice.gr
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AGENDA
MONDAY

•	The 21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum is held at The Metropolitan 

Club in New York, with keynote speakers 

including ministers of Finance Christos 

Staikouras, Development Adonis
Georgiadis, Maritime Affairs loannis Pla-
kiotakis and Tourism Haris Theocharis.
(Info: www.capitallin.com)
•	The Hellenic Foundation for European
and Foreign Policy (ELIAMEP) is organizing 

a public debate on "Is the European
Idea a Chimera?" The event starts at 6
p.m. at the Free Thinking Zone, 64 Skou-
fa, Athens. (Info: europe.direct@elia-
mep.gr)
•	The Center for European Constitutional 

Law (CECL) holds an open event on
"Who's Afraid of the Expat Vote?" with

Interior Minister Takis Theodorikakos as >

the keynote speaker. At the Athens Bar
Association, 60 Academias, at 6 p.m.,
(Info: www.cecl.gr)
•	The American-Hellenic Chamber of
Commerce is holding an Agrotechnology
Conference at the American Farm School 

in Thessaloniki, 12 Marinou Antypa.
(Info: www.amcham.gr)
•	The Hellenic Statistical Authority (EL-
STAT) will release its third-quarter data
on the cost of wages and on turnover in
accommodation and food service activities, 

as well as the November figures on
motor vehicle circulation licenses.
•	Listed companies GEK Terna. Saran-
tis, Nikas and Euroconsultants are holding 

extraordinary general meetings.

TUESDAY

•	The Athens Chamber of Commerce
and Industry hosts a Greece-Cyprus Business 

Forum on Investment Funds and
Shipping, with Cypriot Foreign Minister
Nikos Christodoulides as the keynote
speaker. From 5 p.m., at 7 Academias.
(Info: 210.724.0160)
•	The 7th Digi.travel EMEA Conference
& Expo is held at the Wyndham Grand
Athens Hotel, 2 Megalou Alexandrou,
Metaxourghio. (Info: 2019.digi.travel)
•	Ecocity, in cooperation with the European 

Environmental Citizens' Organization 
for Standardization, organizes a

conference on "Circular Economy &
Standardization" at the Electra Palace
Hotel, 18-20 Navarchou Nikodimou, Ath¬

ens. (Info: info@ecocity.gr)
•	The Hellenic Statistical Authority (EL-
STAT) will publish its third-quarter turnover 

data on transport and information
and communication, its October report
on industrial production and the November 

readings of its consumer price index.

WEDNESDAY
*	The Hellenic Foundation for European
and Foreign Policy (ELIAMEP) organizes
a public debate on "Streamlining Public
Finances: Fiscal reforms in the crisis" at
the Athens Conservatoire, Rigillis and
17-19 Vassileos Georgiou B, Athens, at
6.30 p.m. (Info: events@eliamep.gr)
« The Hellenic Statistical Authority (EL-
STAT) will publicize the findings of its la¬

bor force survey for the year's third
quarter and of its 2019 survey on the
use of information and communication
technologies and e-commerce in enterprises. 

It will also issue its August statistics 

on museum and archaeological site
attendance, its September data on building 

activity and its 2019 report on e-
commerce and internet security.

THURSDAY
*	Prime Minister Kyriakos Mitsotakis to
attend the European Council in Brussels.
*	Christmas retail opening hours go into 

effect. Through December 31, shops
will be open from 9 a.m. to 9 p.m., except 

on holidays.
*	The British-Hellenic Chamber of Com¬

merce holds a Christmas and UK Elections 

party at 8 p.m. (Info: www.bhcc.gr)

FRIDAY
•	The Hellenic Statistical Authority (EL-

STAT) will release its Q3 reports on turnover 

for specific activities in the services 

sector, on persons employed in retail
and on production in construction, and
its October data on industrial import prices 

and on input and output prices in

agricultural and livestock production.

SUNDAY
*	Stores will open from 11 a.m. to 4 p.m.
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Μήνυμα Μητσοτάκη σε Αμερικανούς επενδυτές
Νέα εποχή ευκαιριών ανατέλλει στην Ελλάδα

Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους Αμερικανούς επενδυτές που συμμετείχαν στο 21ο Annual Capital Link Invest in Greece
Forum στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην ατζέντα τους την Ελλάδα

Με
βασικό μήνυμα ότι

στην Ελλάδα ανατέλλει

μία νέα εποχή οι
κονομικών ευκαιριών

ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους

Αμερικανούς επενδυτές που συμμετείχαν
στο 21ο Annual Capital Link Invest in
Greece Forum στη Νέα Υόρκη να βάλουν

στην ατζέντα τους την ελληνική
οικονομία εξετάζοντας τις ευκαιρίες που

εμφανίζονται υπό το πρίσμα της πληθώρας
των μεταρρυθμίσεων που λαμβάνουν

χώρα Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπημένου
μηνύματος ο Έλληνας πρωθυπουργός
αναφέρθηκε στη ταχεία υλοποίηση

ενός προγράμματος διαβρωτικών αλλαγών

που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας

του επιχειρείν στη χώρα Παράλληλα

στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η
απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυ¬

τό το πρόγραμμα καθώς για πρώτη φορά
παρατηρείται μία μεταστροφή της ελληνι¬

κής κοινής γνώμης απέναντι στις επενδύσεις

και τις μεταρρυθμίσεις γενικότερα
Κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης

οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν
ότι οι πολιτικές που εμποδίζουν τις

επενδύσεις και υπονομεύουν τις προοπτικές

της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε
αδιέξοδο Το σημερινό επιχειρηματικό
κλίμα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από
μία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται

σε πολυάριθμες έρευνες που εντοπίζουν

υψηλά ποσοστά έγκρισης για τις
πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται

με τη δημιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηματικού περιβάλλοντος Αυτό δεν
πρέπει να αποτελεί έκπληξη σημείωσε ο
κ Μητσοτάκης

Σε αυτό το σημείο τόνισε ότι η Ελλάδα
έχει μία σταθερή κυβέρνηση με ορίζοντα
τετραετίας Για τη μεταρρυθμιστική εντο¬

λή που έχει λάβει προσπάθησε να δείξει
ότι οι αλλαγές οι οποίες επιχειρούνται
διαθέτουν την απαραίτητη δημοκρατική
νομιμοποίηση Οπως μάλιστα παρατήρησε

η κυβέρνηση φέρει την ιδιοκτησία αυτών

των μεταρρυθμίσεων καθώς αποτελούσαν

τη βάση του εκλογικού προγράμματος

της Σε αντίθεση με αυτό που ήταν
ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα η σημερινή

κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία χωρίς
να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές
και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώμα Αντ
αυτού επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει

μία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

που θα μεταμόρφωναν την
ελληνική οικονομία προς το καλύτερο
Και κάνοντας αυτό κέρδισε σχεδόν το
40 της λαϊκής ψήφου και μία σαφή
πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο επισήμανε
ο Έλληνας πρωθυπουργός

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι η αισιο¬

δοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονομία

παρά τις αναταράξεις που παρατηρούνται

στη παγκόσμια οικονομία Υπό
αυτό το πρίσμα μίλησε για το καταναλωτικό

κλίμα αλλά και το κλίμα της αγοράς
τα οποία έχουν ανακάμψει σε προ κρίσης
επίπεδα Το καταναλωτικό κλίμα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο
επίπεδο από το 2000 και συνεχίζει να παράμενα

πολύ υψηλό Το κλίμα της αγοράς
βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο
από το 2007 Τέλος ο κ Μητσοτάκης
τόνισε τον ρόλο που διαδραματίζει το
Annual Capital Link Invest in Greece

Forum ως μία πηγή πληροφόρησης για
την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα
Είμαι πεπεισμένος ότι το 2 1 ο Φόρουμ θα

συμβάλει στη προσπάθεια μας να πείσουμε

τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγμή

για να επενδύσουν στην Ελλάδα είναι
τώρα σημείωσε
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Ο Υπουργός Ναυτιλίας
στη Νέα Υόρκη

Τις προοπτικές και τις επενδυτικές δυνατότητες
που προσφέρει η ναυτιλιακή, παραναυτιλιακή και
λιμενική βιομηχανία της Ελλάδος, υπό το πρίσμα
της συνεχούς βελτίωσης των οικονομικών δεικτών

Ο βουλευτής Λασιθίου επισκέφτηκε μαζί με τη σύζυγο
του Αφροδίτη Δωρίτη τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ.κ.
Ελπιδοφόρο με τον οποίο τους συνδέει παλιά φιλία.

της εθνικής οικονομίας που έχει επιτύχει η κυβέρνηση 

του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, θα παρουσιάσει
ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ.

Γιάννης Πλακιωτάκης μιλώντας - ως κεντρικός ομιλητής 

- στο 21ο ετήσιο φόρουμ της Capital Link
"Invest in Greece", που πραγματοποιείται στη Νέα
Υόρκη στις 9 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17.00 τοπική
Νέας Υόρκης.

Ο κ. Πλακιωτάκης στην διάρκεια της ομιλίας του
θα αναφερθεί διεξοδικά στη δυναμική της ναυτιλίας
των Ελλήνων, της ισχυρότερης ναυτιλίας του πλανήτη, 

στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, αλλά και
στην πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσμιο εμπόριο 

και την παγκόσμια οικονομία.
Επίσης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής θα δώσει αναλυτικά στοιχεία για το προφίλ 

της (cluster, εταιρίες, πλοία, απασχόληση), καθώς 

και για την συνεισφορά της στο Ακαθάριστο
Εθνικό Προϊόν της Ελλάδος.

Ταυτόχρονα, θα καταγράψει τις βασικές αρχές
που διέπουν την λειτουργία της, σε διεθνές επίπεδο, 

δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ύπαρξης 

παγκόσμιων και όχι περιφερειακών λύσεων
στα μείζονα ζητήματα που την απασχολούν, όπως η
κλιματική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία
της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα, η προστασία
του θαλασσίου περιβάλλοντος, κ.α.
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• ΔΕ ΠΑ Φίλτρα για τους
υποψηφίους που θα διεκδικήσουν
το 100 της ΔΕΠΑ Υποδομών θέτει
τοΤΑΙΠΕΔ Σελ 26



6. ΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟ ΤΑΙΠΕΔ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .10/12/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .10/12/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 21

Φίλτρα για υποψήφιους
αγοραστές της ΔΕΠΑ
Αποκλείονται οι όμιλοι από τρίτες χώρες

Κριτήρια επιλογής του προτιμητέου
επενδυτή για το 100 της

ΔΕΠΑ Υποδομών έχει θέσει το
ΤΑΙΠΕΔ Η πρόσκληση απευθύνεται

κατά βάση σε εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στον τομέα
του πετρελαίου του φυσικού αερίου

και της ηλεκτρικής ενέργειας
Επενδυτικά funds μπορούν να

συμμετέχουν μόνο μέσω κοινοπραξίας

στην οποία ηγείται ενεργειακή

εταιρεία Αποκλείονται επίσης

επενδυτές από τρίτες χώρες
κάτι που φωτογραφίζει πιθανή

κινεζική συμμετοχή ενώ ενδιαφερόμενος

επενδυτής μπορεί να
αποκλειστεί για λόγους προστασίας

εθνικής ασφάλειας Σελ 26
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Οι όροι από ΤΆΙΠΕΔ σε υποψήφιους
αγοραστές της ΔΕΠΑ Υποδομών
Θέτει οικονομικά κριτήρια και αποκλείει επί της ουσίας ομίλους εκτός Ε.Ε

Η ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε θα δημιουργηθεί μετά τη μερική διάσπαση
του κλάδου των υποδομών της ΔΕΠΑ

Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Με την από κοινού διάθεση των μετοχών

του Δημοσίου και των ΕΛ
ΠΕ στη ΔΕΠΑ Υποδομών ξεκινάει
η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Το
ΤΑΙΠΕΔ κήρυξε χθες την έναρξη
της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας

για την από κοινού πώληση

με τα Ελληνικά Πετρέλαια
του 100 του μετοχικού κεφαλαίου

της ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε
η οποία θα δημιουργηθεί μετά τη
μερική διάσπαση του κλάδου των
υποδομών της ΔΕΠΑ Την έναρξη
της ιδιωτικοποίησης ανακοίνωσε
από το βήμα του επενδυτικού συνεδρίου

Invest in Greece της Capital
Link που πραγματοποιείται στη Ν
Υόρκη ο υφυπουργός Ενέργειας
Γεράσιμος Θωμάς κάνοντας λόγο
για εμβληματική ιδιωτικοποίηση
Προσβλέπουμε στην εκδήλωση

σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος

από την Ελλάδα και το
εξωτερικό για τη ΔΕΠΑ Υποδομών
μιας εταιρείας με ρυθμιζόμενο από
τη ΡΑΕ έσοδο που καλείται να υλοποιήσει

επενδυτικό πρόγραμμα
της τάξης των 400 εκατ ευρώ την
επόμενη πενταετία τόνισε o κ
Θωμάς προαναγγέλλοντας και την
εκκίνηση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης

της ΔΕΠΑ Εμπορίας τον
Ιανουάριο του 2020

Η πρόσκληση του ΤΑΙΠΕΔ μέσω

της οποίας καλούνται οι ενδιαφερόμενοι

επενδυτές να εκδηλώσουν

ενδιαφέρον στις 14
Φεβρουαρίου 2020 απευθύνεται
κατά βάση σε εταιρείες που

δραστηριοποιούνται

στον τομέα του
πετρελαίου του φυσικού αερίου
και της ηλεκτρικής ενέργειας
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό

έχουν και εταιρείες από
άλλους κλάδους ή funds ως μέλη
κοινοπραξίας υπό την προϋπόθεση

ότι σε αυτήν ένα μέλος θα
είναι απαραιτήτως εταιρεία που
δραστηριοποιείται στους τρεις
προαναφερόμενους ενεργειακούς

Στις 14 Φεβρουαρίου
2020 οι επενδυτές

θα πρέπει να προχωρήσουν

σε εκδήλωση
ενδιαφέροντος

κλάδους Εκτός διαγωνιστικής
διαδικασίας μένουν ουσιαστικά
επενδυτές εκτός Ε.Ε αφού οι
όροι της πρόσκλησης δίνουν το
δικαίωμα στο ΤΑΙΠΕΔ να αποκλείσει

κάθε ενδιαφερόμενο κατά

τη φάση της προεπιλογής σε

περίπτωση που υπάρχει ανησυχία
σχετικά με την πιθανή δυνατότητα

του ενδιαφερόμενου
μέρους να λάβει τις αναγκαίες
κανονιστικές εγκρίσεις εντός ευλόγου

διαστήματος ή καθόλου
Δεδομένου ότι n ολοκλήρωση της
συναλλαγής απαιτεί έγκριση από
την DGcomp οι διαδικασίες της
οποίας είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες

για τις περιπτώσεις ελέγχου
ενεργειακών υποδομών χώρας
μέλους της Ε.Ε από τρίτες χώρες
όπως φάνηκε στην περίπτωση
του ΔΕΣΦΑ ο όρος αυτός της πρό
σιίλησης δίνει το δικαίωμα στο
ΤΑΙΠΕΔ να επισπεύσει την ολο¬

κλήρωση της διαδικασίας θέτοντας

εκτός προεπιλογής επενδυτές
από τρίτες χώρες To ΤΑΙΠΕΔ

διατηρεί επίσης το δικαίωμα να
θέσει εκτός διαγωνισμού κάποιον
ενδιαφερόμενο σε οποιοδήποτε
στάδιο για λόγους προστασίας
του δημοσίου συμφέροντος και
της εθνικής ασφάλειας

Ως προς τα οικονομικά κριτήρια
συμμετοχής οι ετήσιες ελεγμένες

οικονομικές καταστάσεις
των τριών τελευταίων οικονομικών

ετών θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 350 εκατ ευρώ
Αντιστοίχως εάν πρόκειται για
επενδυτικά κεφάλαια θα πρέπει
να έχουν ενεργά δεσμευμένα
και μη επενδεδυμένα κεφάλαια
ύψους τουλάχιστον 350 εκατ ευρώ

σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα
ελεγμένα οικονομικά στοιχεία Οι
ενδιαφερόμενοι που θα προεπιλεγούν

θα κληθούν στη συνέχεια
να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές

από την αξιολόγηση των
οποίων και με βάση τα κριτήρια
της προκήρυξης που θα ακολουθήσει

θα προκύψει ο πλειοδότης
Η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί με
τη δέσμευση μη μεταβίβασης των
μετοχών από τον αγοραστή για διάστημα

πέντε ετών Η πρόσκληση
του ΤΑΙΠΕΔ αφήνει τέλος ανοιχτό

το ενδεχόμενο πώλησης και
του ποσοστού 49 που κατέχει
η ιταλική ENI στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ
Οπως αναφέρεται οι όροι του διαγωνισμού

δεν επηρεάζονται στην
περίπτωση που η ΔΕΠΑ ασκήσει

το δικαίωμά της να αποκτήσει

πρόσθετες μετοχές στην ΕΔΑ
ΘΕΣΣ Η ΔΕΠΑ διατηρεί προτιμη
σιακό δικαίωμα στην περίπτωση
που η ENI πουλήσει τις μετοχές
της Η ιταλική εταιρεία βρίσκεται
σε συζητήσεις για την πώληση
της συμμετοχής της στην ΕΔΑ
ΘΕΣΣ στην ομοεθνή της Italgas
που μαζί με τη γερμανική EON
εμφανίζονται ως οι βασικοί διεκδικητές

της ΔΕΠΑ Υποδομών
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Υπουργικό ταζιδακι στις ΗΠΑ
Πέταξαν για

τηχριστοιτγεννιατικη
Νέα Υόρκη εητα

μέλη της κυβέρνησης

Παγκράτι

Κολιάτσου
έχουν κάνει το ταξίδι

Αθήνα Αμερική
οι κυβερνώντες

οι οποίοι κάθε λίγο
και λιγάκι και με την παραμικρή
αφορμή διοργανώνουν πολυπληθείς

αποστολές μια στην Ουάσινγκτον

και μια στη Νέα Υόρκη
Με αφορμή το 21ο Ετήσιο

Forum Invest in Greece του
Capital Link επτά μέλη της κυβέρνησης

έφπαξαν βαλίτσες για τη
χριστουγεννιάτικη Νέα Υόρκη Οι
υπουργοί Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Αδωνις Γεωργιάδης Τουρισμού

Χάρης θεοχάρης και Ναυτιλίας

Γιάννης Πλακιωτάκης και οι
υφυπουργοί Οικονομικών Γιώργος
Ζαββός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Γιάννης Τσακίρης και Περιβάλλοντος

Γεράσιμος Θωμάς θα αναπτύξουν

σε περισσότερα από 1 000
κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων
επενδυτικών οίκων και τραπεζών
Citi ΑΧΙΑ Ventures BNP Paribas
Goldman Sachs International
Nomura International κ.ά τις κεντρικές

προτεραιότητες και τους
στόχους της κυβέρνησης στους
τομείς της αρμοδιότητάς τους

Επιπλέον τόσο η κυβερνητική
αποστολή όσο και τα στελέχη ελληνικών

επιχειρήσεων που μετέχουν
στο συνέδριο θα έχουν κατ ιδίαν
συναντήσεις με εκπροσώπους της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας
προκειμένου να τους αποδείξουν
όπ η Ελλάδα επέστρεψε Greece
is back όπως είναι ο τίτλος του
φετινού συνεδρίου Το 21ο ετήσιο

Οι υπουργοίΟικονομικώνΧρ Σταΐκουρας Ανάπτυξης και ΕπενδυότανΑ Γεχοργιάδης ΤουρισμούΧ θεοχάρης και Ναυτιλίας

I Πλακιωτάκης που θα πάνε στη Νέα Υόρκη με αφορμήοικονομικόσυνέδριο

φόρουμ του Capital Link πραγματοποιείται

σε συνεργασία με το χρη
μαηστήριο της Νέας Υόρκης και μεγάλες

διεθνείς επενδυτικές τράπεζες
στο Metropolitan Club της Νέας

Υόρκης Στην έναρξή του θα προβληθεί

μήνυμα του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη

προς τους επενδυτές
Εκτός από την κυβερνητική

αποστολή
στην άλλη πλευρά του
Ατλαντικού βρίσκονται
για το 21ο ετήσιο συνέδριο

του Capital Link οι
διευθύνοντες συμβου
λοι της Alpha Bank Βασίλης

Ψάλτης της Εθνικής Τράπεζας

Παύλος Μυλωνάς και της Τράπεζας

Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου
ο πρόεδρος της Eurobank Γιώργος
Ζανιάς οι διευθύνοντες σύμβουλοι
του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας ΓΓΧΣ ΜάρπνΤσούρ
ντα και του Ταμείου Ιδιωτικοποιή

Οι γιορτινές
προσδοκίες

στο 21ο
Forum Invest

in Greece

σεων ΤΑΙΠΕΔ Ριχάρδος Λαμπί
ρης ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων ΑΑΔΕ
Γιώργος Πιτσιλής και ο γενικός διευθυντής

του Οργανισμού Διαχείρισης

Δημόσιου Χρέους ΟΔΔΗΧ
Δημήτρης Τσάκωνας

Ο υπουργός Οικονομικών

θα συναντηθεί με
εκπροσώπους μεγάλων
επενδυτικών φορέων
και οργανισμών όπως οι
PIMCO Goldman Sachs
Citibank BlackRock
BlueCrest Morgan
Stanley Helm Nomura
Third Point κ.ά Επίσης

θα έχει συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο

Αμερικής Ελπιδοφόρο
ενώ σήμερα θα παρευρεθεί στην
Ημέρα της Ελλάδας στο χρηματιστήριο

της Νέας Υόρκης Greek
Day at NYSE όπου η ελληνική
κυβερνητική αποστολή και στελέχη

των εταιριών ελληνικών συμ¬

φερόντων οι οποίες είναι εισηγ
μένες στο χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης θα χτυπήσουν το καμπανάκι

της λήξης των εργασιών της
συνεδρίασης

Η ελληνική αντιπροσωπία θα
έχει επίσης την ευκαιρία να συζητήσει

με τον υπουργό Εμπορίου
των ΗΠΑ ουίλμπουρ Ρος

Το παρών θα δώσουν επίσης
υψηλόβαθμα στελέχη κορυφαίων
ελληνικών επιχειρήσεων μεταξύ

των οποίων οι Aegean Airlines
ΕΥΔΑΠ Avis Ελλάς Eldorado
Gold ΕΥ Grant Thornton ΕΛ.ΠΕ
Lamda Development McKinsey
ft Company Ομιλος Μυτιληναίος

NN Hellas ΟΠΑΠ Prodea
Investments ΔΕΗ Reed Smith
Shaner Hotel Group ΤΕΜΕΣ The
Wall Street Journal ΉΤΑΝ Värde
Global Real Estate Zeus Group
Diana Shipping Eurodry Euroseas
Tsakos Energy Navigation και
Performance Shipping
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• Capital Link. Με κεντρικό θέμα 

«Η Ελλάδα επιστρέφει» πραγματοποιήθηκε, 

χθες, το συνέδριο
Capital Link Invest in Greece Forum,
στη Νέα Υόρκη, προσελκύοντας περισσότερους 

από 1.000 συμμετέχοντες, 

με το ενδιαφέρον των ξένων
funds για την Ελλάδα να είναι ιδιαίτερα 

ισχυρό. Σελ. 25
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Μεγάλο επενδυτικό
ενδιαφέρον για την Ελλάδα
σε συνέδριο στη Ν Υόρκη
Με κεντρικό θέμα Η Ελλάδα επιστρέφει

πραγματοποιήθηκε χθες το συνέδριο

Capital Link Invest in Greece
Forum στη Νέα Υόρκη προσελκύοντας

περισσότερους από 1.000
συμμετέχοντες με το ενδιαφέρον
των ξένων funds για την Ελλάδα να
είναι ιδιαίτερα ισχυρό Οι διεθνείς
επενδυτές είχαν την ευκαιρία να
ενημερωθούν για τις εξελίξεις και
τις μεταρρυθμίσεις στην ελληνική
οικονομία καθώς και για το εθνικό
αναπτυξιακό σχέδιο που στοχεύει
στην παροχή κινήτρων και στη δομική

βελτίωση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος Το παρών έδωσαν
μεγάλοι επενδυτές επιχειρήσεις διεθνείς

τράπεζες εκπρόσωποι των
θεσμών και των οίκων αξιολόγησης
αλλά και πολλοί υπουργοί της κυβέρνησης

Μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων

που βρέθηκαν στη Νέα
Υόρκη ήταν οι συστημικές τράπεζες

Alpha Bank Eurobank Εθνική

Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς
καθώς και οι Aegean Airlines ΕΥ
ΔΑΠ ΕΛΠΕ Lamda Development
Μυτιληναίος ΟΠΑΙΊ ΔΕΗ Prodea
Investments TEMES S.A και Titan
Cement Group ενώ έγιναν περισσότερες

από 100 κατ ιδίαν συναντή
σειε των εταιρειών και των μελών
της κυβέρνησης με επενδυτές Παράλληλα

διοργανώθηκαν δύο ομάδες

συναντήσεων με τον υπουργό
Οκονομικών Χρήστο Στα'ίκούρα και
τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Αδωνι Γεωργιάδη
Στα funds που συμμετείχαν

cms συναντήσει ήταν οι Athanor
Capital Bienville Capital BlackRock
BlueCrest Capital Brookfield Asset
Management Consilience Capital
Eaton Vance Fir Tree Partners
Goldman Sachs Asset Management
Helm Morgan Stanley MSK Capital
Partners Nomura Third Point
Pimco Evermore Psaros KPS
Monarch Knighthead Stonehill
Olympus Peak Citi Aberdeen
Helm East Rock Centerbridge
Beachpoint και Weterwheel

Ο κ Στα'ίκούρας μίλησε για τη
δυναμική επανεκκίνηση της ελληνικής

οικονομίας τονίζοντας πως η
κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο

να αποκαταστήσει βήμα προς
βήμα την οικονομική κανονικότητα

στη χώρα Οπως είπε οι αγορές
είναι αισιόδοξες για τις δυνατότητες
της ελληνικής οικονομίας και αυτό
αντανακλάται στην 4η βελτιωμένη

έκθεση επιτήρησης στις επιτυχείς
εξόδους στις αγορές στις αναβαθμίσεις

των οίκων αξιολόγησης και
στη σημαντική βελτίωση του δείκτη

οικονομικού κλίματος και του
δείκτη εμπιστοσύνης καταναλωτή
Παράλληλα σκιαγράφησε τα επόμενα

βήματα λέγοντας ότι αποτελούν
βασικές πολιτικέε προτεραιότητε5
τα εξή3 η επιτυχία των συμφωνημένων

δημοσιονομικών στόχων η
διασφάλιση ms σταθερότητας του
χρηματοπιστωτικού συστήματος
η ενίσχυση της ρευστότητας στην
πραγματική οικονομία η προώθηση
του σχεδίου ανάπτυξης περιουσιακών

στοιχείων και η εισαγωγή κατάλληλου

πλαισίου για τη διαχείριση
του ιδιωτικού χρέους
Από την πλευρά του ο υφυπουργός
Οικονομικών Γιώργος Ζαββός

αναφέρθηκε στο νέο σχέδιο Ηρακλής

το οποίο αποτελεί μια καινοτόμο

και συστημική λύση η οποία
μέσω της χρήσης κρατικών εγγυήσεων

θα βοηθήσει τις ελληνικές
τράπεζες να μειώσουν το βουνό των
κόκκινων δανείων κατά 40 να αυξήσουν

την κεφαλαιακή τους βάση
και να βελτιώσουν την κερδοφορία
tous Αυτή είναι n ιδανική στιγμή

για επενδύσει στην Ελλάδα

Περισσότεροι
από 1.000 συμμετείχαν
στο Capital Link Invest
in Greece Forum

η οποία γίνεται το νέο παιδί θαύμα

της Ευρωζώνης και το σχέδιο
Ήρακλήε προσφέρει ένα ελκυστικό

ομόλογο υψηλών αποδόσεων σε
ένα περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων

και αποδόσεων τόνισε
Ο κ Αδωνις Γεωργιάδης διεμή

νυσε στους Αμερικανούς επενδυτές
πως τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν

στην Ελλάδα Αυτοί που δεν
έχουν σταματήσει να επενδύουν
στη χώρα μας ακόμη και εν μέσω
της χειρότερης οικονομικής μας κρίσης

τώρα είναι η ώρα να δρέψουν
τους καρπούς τους Και αυτοί που
δεν έχουν επενδύσει τώρα είναι η
ώρα να επωφεληθούν της δυνατότητας

ανάπτυξης και των μοναδικών

ευκαιριών που παρουσιάζονται
στη χώρα μας και οι οποίοι πρώτοι
θα ανταμειφθούν με τα μεγαλύτερα

κέρδη σημείωσε
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ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Η καταλληλότερη στιγμή για επενδύσεις στην Ελλάδα
Με βασικό μήνυμα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει

μία νέα εποχή οικονομικών ευκαιριών

ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
κάλεσε τους Αμερικανούς επενδυτές

που συμμετείχαν στο 21ο Annual CapitalLink Invest in Greece Forum στη Νεα
Υόρκη να βάλουν στην ατζέντα τους την
ελληνική οικονομία εξετάζοντας τις ευκαιρίες

που εμφανίζονται υπό το πρίσμα
της πληθώρας των μεταρρυθμίσεων που
λαμβάνουν χώρα

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπημένου μηνύματος

ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε

στην ταχεία υλοποίηση ενός προγράμματος

διαβρωτικών αλλαγών που
αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα Παράλληλα στάθηκε
στο γεγονός οτι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική

συναίνεση για αυτό το πρόγραμμα
καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται μία
μεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώμης
απέναντι στις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις

γενικότερα
Κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης

οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν
ότι οι πολιτικές που εμποδίζουν τις

επενδύσεις και υπονομεύουν τις προοπτικές
της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε

αδιέξοδο Το σημερινό επιχειρηματικό κλίμα

στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μία
συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες επενδύσεις

Η εξέλιξη αυτη αντικατοπτρίζεται
σε πολυάριθμες έρευνες που εντοπίζουν
υψηλά ποσοστά έγκρισης για τις πρωτο¬

βουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται
με τη δημιουργία ενός φιλικότερου επιχειρηματικού

περιβάλλοντος Αυτό δεν πρέπει
να αποτελεί έκπληξη σημείωσε ο κ

Μητσοτάκης
Σε αυτό το σημείο τόνισε ότι η Ελλάδα

έχει μία σταθερή κυβέρνηση με ορίζοντα
τετραετίας Για τη μεταρρυθμιστική εντολή

που έχει λάβει προσπάθησε να δείξει

ότι οι αλλαγές οι οποίες επιχειρούνται
διαθέτουν την απαραίτητη δημοκρατική
νομιμοποίηση Όπως μάλιστα παρατήρησε

ή κυβέρνήση φέρει την ιδιοκτησία αυτών

των μεταρρυθμίσεων καθώς αποτελούσαν

τη βάση του εκλογικού προγράμματος
της

Σε αντίθεση με αυτό που ήταν ο γενικός
κανόνας στην Ελλάδα η σημερινή κυ¬

βέρνηση ήρθε στην εξουσία χωρίς να δώσει

κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες

χάρες στο εκλογικό Σώμα Αντ αυτού
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει μία
ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

που θα μεταμόρφωναν την ελληνική
οικονομία προς το καλύτερο Και κάνοντας

αυτό κέρδισε σχεδόν το 40 της
λαϊκής ψήφου και μία σαφή πλειοψηφία
στο Κοινοβούλιο επισήμανε ο Έλληνας
πρωθυπουργός

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι η αισιοδοξία

επιστρέφει στην ελληνική οικονομία
παρά τις αναταράξεις που παρατηρούνται
στη παγκόσμια οικονομία Υπό αυτό το πρίσμα

μίλησε για το καταναλωτικό κλίμα αλλά

και το κλίμα της αγοράς τα οποία έχουν
ανακάμψει σε προ κρίσης επίπεδα Το καταναλωτικό

κλίμα στην Ελλάδα έφτασε
πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδο από το
2000 και συνεχίζει να παραμένει πολύ υψηλό

Το κλίμα της αγοράς βρίσκεται κοντά
στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007

Τέλος ο κ Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο
που διαδραματίζει το Annual Capital

Link Invest in Greece Forum ως μία πηγή
πληροφόρησης για την παγκόσμια επιχειρηματική

κοινότητα Είμαι πεπεισμένος
ότι το 21ο Φόρουμ θα συμβάλει στη προ
σπάθειά μας να πείσουμε τις επιχειρήσεις
ότι η κατάλληλη στιγμή για να επενδύσουν
στην Ελλάδα είναι τώρα σημείωσε
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Σταϊκούρας: Σε τροχιά δυναμικής
επανεκκίνησης η ελληνική οικονομία

Στη δυναμική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας αναφέρθηκε ο
υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στους Αμερικανούς 

επενδυτές που συμμετείχαν σπς εργασίες του 21ου Ετήσιου Επενδυτικού 

Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως, μάλιστα εξήγησε, η
κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να
αποκαταστήσει, βήμα προς βήμα, την οικονομική κανονικότητα στη χωρα.

"Στο πλαίσιο αυτό, από πς 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναμφισβήτητα έκανε μια
δυναμική επανεκκίνηση. Η εμπιστοσύνη και η αξιοπιότια αποκαθίστανται, το
οικονομικό κλίμα βελτιώνεται, τόσο η πολττική σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική 

αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα", ανέφερε χαρακτηριστικά.
Τα πεπραγμένα των πρώτων έξι μηνών
Αναφερόμενος στο οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρήστος Σταϊ-

κούρας παρουσίασε τα πεπραγμένα των πρώτων εξι μηνών, λέγοντας ότι:
•	Έκλεισαν τα πιθανά δημοσιονομικά κενά
•	Επιτευχθήκαν οι δημοσιονομικοί στόχοι
•	Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας
•	Εξαλείφθηκαντα υπολειπόμενα Capital Controls
•	Ανατράπηκε η αναποτελεσματική νομοθεσία στην αγορά εργασίας
•	Προχώρησε μια ο^οπηματική λύση για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών
•	Επανεκκινήθηκαν εμβληματικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις
•	Προπληρώθηκε το ακριβότερο μέρος του δανείου του ΔΝΤ
•	Ψηφίστηκε νόμος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος
•	Ρυθμίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών
•	Ψηφίστηκε μια συνολική φορολογική μεταρρύθμιση που θα επιταχύνει

την οικονομική ανάπτυξη
Ορατά αποτελέσματα
Εκτιμώντας ότι τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά,

ο υπουργός Οικονομικών υπαττήριξε ότι "η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, 
οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον αισιόδοξοι για πς δυνατότητες 

της ελληνικής οικονομίας".
Όπως μάλιστα σημείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:
•	Στην 4η βελπωμενη έκθεση επιτήρησης
•	Στην επιτυχή έκδοση κρατικών ομολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και

την ποιότητα
•	Σπς αναβαθμίσεις των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληππκής ικανά

τητας
•	Στη σημαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος και του Δείκτη 

Εμπκπασύνης Κεπαναλώτή
"Αναμφισβήτητα, η Ελλάδα εχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία. 

Και τώρα επιστρέφει στην κανονικότητα", τόνισε ο Έλληνας υπουργός.
Τα επόμενα βήματα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να αντιμετωπίσει 

πς επερχόμενες προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκούρας σκιαγράφησε 
τα επόμενα βήματα, λέγοντας οτι αποτελούν βασικές πολιτικές

προτεραιότητες:
•	Η επιτυχία των συμφωνημένων δημοσιονομικών στόχων
•	Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος
•	Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία
•	Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων
•	Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
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Επενδυτικό μενού 6,2 δισ
γιατουριστική ανάπτυξη
Η πρόταση του υπουργού Τουρισμού πρίος τους επενδυτές στις ΗΠΑ
Επενδυτικό μενού ύψους 6,2 δκτ ευρω άπλωσε στο

τραπέζι του 21ou tAnnual Capital übk Invest in
Greece fbnim»omh<raY($piaiouiKX
Χάρης θεοχάρης επισηραίνοντας ότι η δυναμική
ανάιιπιξπΐου ελληνικού ιουρκμαί κάθιζα αναγκαίες
επενδύσεις δημιουργίας αλλά κυρίως αναβάθμισης
ξενοδοχειακωνμΰΜάδων
ανάγκες φιλοξενίας ξένων τουριστών που θα παρουσιαστούν

την επόμενη 5ετία Ο τουρισμός είναι
βασικός αναπτυξιακός πυλώνας ενός νέου επιχειρηματικού

περιβάλλοντος που κυριαρχεί στη χώρο

το οποίο σύμφωνα με το μήνυμα προς το συνέδριο
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη χαρο
κτηρίζεται από τη συντρππτκή υποστήριξή του σης
ξένες επενδύσεις Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζΕται
σε πολυάριθμες έρευνες που εντοπίζουν υψηλά πο
οοοτά έγκρισηςγιαης πρωτοβουλίεςτης κυβέρνησης
που συνδέονται με τη δημιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηματικού περιβάλλοντης Αυτό δεν πρέπει
να αποτελεί έκπληξη σημείωσε ο κ Μητσοτάκης
Ο υπουργός Τουρισμού ανέφερε ειδικότερα όη οι
συνολικές επενδυτικές ανάγκεςγια ξενοδοχεία εκτι¬

μώνται σε περίπου 6,2 δισ ευρώ για την επόμενη
πενταετία και κατανέμονται σε 1 δισ ευρώ για την
κατασκευή προσθέτων κλινών 4,8 δισ ευρώ για αναβάθμιση

της χωρητικότητας και 0,3 δισ ευρώ για
στιντήραση Επιπλέον υπάρχουντεράστιες επενδυτικές

ευκαιρίες σε έργα τουριστικών ακινήτων Η
Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου διαχειρίζεται ένα
χαρτοφυλάκιο το οποίο περιλαμβάνει 277 τουριστικά
ακίνητα σε όλη την Ελλάδα που χαρακτηρίζονται
τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τουςαξία όσο
και από m φυσική τους ομορφιά λ 5
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Τσυρισπκόςχάρτης επενδύσεων6,2 δισ
Παρουσίαση του σχεδίου για τοντουρισμό στο 2lo Annual Capital link Invest in Greece Forum

Νέα εποχή οικονομικώνευκαιριών
Τ Με βασικό μήνυμα ότι στην Ελλάδα
ανατέλλει μία νέα εποχή οικονομικών
ευκαιριών ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης κάλεσε τους Αμερικανούς
επενδυτές που συμμετείχαν στο 21ο Annual

Capital Link Invest in Greece Forum

στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην
ατζέντα τους την ελληνική οικονομία

εξετάζοντας τις ευκαιρίες που εμφανίζονται

υπό το πρίσμα της πληθώρας των
μεταρροθμΐσεων που λαμβάνουνχώρα
Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπημένου
μηνύματος ο Έλληνας πρωθυπουργός
αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση
ενός προγράμματος διαβρωτικών αλλαγών

που αποσκοπεί στη βελτίωση της
ευκολίας του επιχειρείν σαι χώρο Παράλληλα

στάθηκε στο γεγονόςότι υπάρχει
η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση

γιααυτό το πρόγραμμα καθώςγια πρώτη

φορα παρατηρείται μεταστροφή της
ελληνικής κοινήςγνώμης απέναντι στις
επενδύσεις και τις μεταρρυύμίσεις γενικότερο

Κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης

οι Ελληνες πολίτες συνειδητοποίησαν
ότι οι πολιτικές που εμποδίζουν

τις επενδύσεις καιυπονομεύουντις προ
οπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά
σε αδιέξοδο
Το σημερινό επιχειρηματικό κλίμα στην
Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μία συντριπτική

υποστήριξηγια τις ξένες επενδύσεις

Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται
σε πολυάριθμες έρευνες που εντοπίζουν

υψηλά ποσοστά έγκρισηςγια τις
πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται

με τη δήμιουργιά ενός φιλικότερου

επιχειρηματικού περιβάλλοντος
Αυτό δενπρέπει να αποτελεί έκπληξη

Κυριάκος Μητσοτάκης Το σημερινό
επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα
χαρακτηρίζεται από μία συντριπτική
υποστήριξη για τις ξένες επενδύσεις

σημείωσε ο κ Μητσοτάκης
Σε αυτό το σημείο τόνισε ότι η Ελλάδα
έχει μία σταθερή κυβέρνηση με ορίζοντα

τετραετίας Για τη μεταρρυθμιστική
εντολη που έχει λάβει προσπάθησε

να δείξει ότι οι αλλαγές οι οποίες
επιχειρούνται διαθέτουν την απαραίτητη

δημοκρατικήνομιμοποίηση Όπως
μάλιστα παρατήρησε η κυβέρνηση φέρει

την ιδιοκτησία αυτών των μεταρ
ρυύμίσεων καθώς αποτελούσαν τη βάση

του εκλογικού προγράμματος της
Σε αντίθεση με αυτό που ήταν ο γενι¬

κός κανόνας στηνΕλλάδα ησημορινή κυ
βέρνηση ήρθε στην εξουσία χωρίς να
δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές
και άλλες χάρες στο εκλογικό σώμαΑντ
αυτού επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει

μία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων που θα μεταμόρφωναν

την ελληνική οικονομία προς το
καλύτερο Και κάνοντας αυτό κέρδισε
σχεδόν το 40 της λαϊκής ψήφου και
μία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο

επισήμανε ο Έλληνας πρωθυπουργός

Σε υψηλό επίπεδο
το καταναλωτικό κλίμα
Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι η αισιοδοξία

επιστρέφει στην ελληνική οικονομία

παρά τις αναταράξεις που παρατηρούνται

στη παγκόσμιαοικονομία
Υπό αυτό το πρίσμα μίλησε για το καταναλωτικό

κλίμα αλλά και το κλίμα της
αγοράς τα οποία έχουν ανακάμψει σε
προ κρίσης επίπεδα Το καταναλωτικό
κλίμα στην Ελλάδα έφτασε πρόσφατα
στο υψηλότερο επίπεδο από το 2000 και
συνεχίζεινα παραμένει πολύ υψηλό Το
κλίμα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο
υψηλότερο επίπεδο από το 2007
Τέλος ο κ Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο
που διαδραματίζει το Annual Capital
Link Invest inGreece Forum ωςμία πηγή

πληροφόρησης για την παγκόσμια
επιχειρηματική κοινότητα Είμαι πεπεισμένος

ότι το 21ο Φόρουμ θα συμβάλει

στη προσπάθεια μας να πείσουμε
τις επιχειρήσειςότι η κατάλληλη στιγμή

γιανα επενδύσουνστην Ελλάδαείναι
τώρα σημείωσε

SID:13213309

1-1 πενδυτικό οδικό χάρτη
Ι-Η υψους 6,2 δισ ευρώ άπλω

Λ iae στο τραπέζι του 21ου
Annual Capital Link Invest in

Greece Forum στη Νέα Υόρκη
o υπουργός Τουρισμού Χάρης

Θεοχάρης επισημαίνοντας
ότι η δυναμική ανάπτυξη του
ελληνικού τουρισμού καθιστά
αναγκαίες επενδύσεις δημιουργίας

αλλά κυρίως αναβάθμισης

ξενοδοχειακών μονάδων
για να καλυφθούν οι μεγάλες
ανάγκες φιλοξενίας ξένων τουριστών

που θα παρουσιαστούν
την επόμενη 5ετία σε υφιστάμενους

αλλά και νέους δημοφιλείς

τουριστικούς προορισμούς

0 υπουργός Τουρισμού παρουσιάζοντας

με αδρές γραμμές
το επενδυτικό σχέδιο σημείωσε

ειδικότερα ότι o τουρισμός

αποτελεί στρατηγικό τομέα

τον οποίον η ελληνική κυβέρνηση

θέλει να ενισχύσει περαιτέρω

γιατί ο τουρισμός είναι

ένας τομέας με μεγάλη διάχυση

ωφελειών στην ελληνική
οικονομία Για κάθε ένα ευρώ
που δημιουργείται από mv τουριστική

δραστηριότητα έχει διαπιστωθεί

ότι παράγεται 1,65
ευρώ πρόσθετης οικονομικής
δραστηριότητας Δηλαδή για
κάθε 1 ευρώ τουριστικού εσόδου
το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται κατά

2,2 έως 2,65 ευρώ Την ίδια
στιγμή περισσότεροι από δύο
στους τρεις 69 επενδυτές πιστεύουν

ότι ο κινητήριος μοχλός

ανάπτυξης στην Ελλάδα
τα επόμενα χρόνια θα είναι o
τουρισμός σύμφωνα με νέα
έρευνα του ελληνικού τμήματος

της Ernst Young ΕΥ για
την ελκυστικότητα της χώρας
ως προορισμό επενδύσεων Άποψη

την οποίαν ασπάζονται η ελληνική

κυβέρνηση και το υπουργείο

Τουρισμού
Μόνο τα τελευταία δύο χρόνια
έχουν επενδυθεί σηνολικά

3,8 δισ ευρώ στην ανάπτυξη
και στην ανακαίνιση ξενοδοχείων

με το 41,3 αυτών των
κεφαλαίων να έχει κατευθυνθεί

σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων

ενώ έως το 2022 εκτιμάται
ότι απαιτούνται επενδύσεις
ύψους 6,2 δισ ευρώ εκ των
οποίων 1 δισ ευρώ για την κατασκευή

επιπλέον κλινών 4,8
δισ ευρώ για την αναβάθμιση
της χωρητικότητας και 0,3 δισ
ευρώ για συντήρηση

Ήδη υπάρχουν 14 πράσινα
έργα που εκτελούνται από τον
ιδιωτικό τομέα τα οποία στοχεύουν

σε κύριους προορισμούς

Περαιτέρω 12 τουριστι¬

κά έργα έχουν συμπεριληφθεί
στη διαδικασία Fast-Track Επιπλέον

υπάρχουντεράσηες επεν
δυτικές ευκαιρίες σε έργα τουριστικών

ακινήτων Η Εταιρεία
Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας
ανέφερε ο κ Θεοχάρης διαχειρίζεται

ένα χαρτοφυλάκιο
ακινήτων το οποίο περιλαμβάνει

277 τουριστικά ακίνητα σε
όλη την Ελλάδα που χαρακτηρίζονται

τόσο από την ιστορική
και πολιπστική τους αξία όσο
και από τη φυσική τους ομορφιά

Αυτό περιλαμβάνει 27 μεγάλα

οικόπεδα στηνΑττική για
εμπορική χρήση 7 μαρίνες 31

εμβληματικά ξενοδοχεία Ξενία

20 εγκαταστάσεις ιαματικών

πηγών με τις ιαματικές πηγές

Κάίάφα στην Πελοπόννησο
να είναι μία εξ αυτών

Η αισιοδοξία επιστρέφει
στη χώρα
Από την πλευρά του ο υπουργός

Οικονομικών Χρήστος Στάί
κούρας εξήγησε στους Αμερικανούς

επενδυτές πως η κυβέρνηση

κινείται στη βάση ενός
σηνεκτικού σχεδίου που έχει
ως στόχο να αποκαταστήσει
βήμα προς βήμα την οικονομική

κανονικότητα στη χώρα
Στο πλαίσιο αυτό από τις 7

Ιουλίου η Ελλάδα αναμφισβήτητα
έκανε μια δυναμική επανεκκίνηση

Η εμπιστοσύνη και
η αξιοπιστία αποκαθίστανται
το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται

τόσο η πολιτική σταθερότητα
όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία

επιστρέφουν στη χώρα

ανέφερε χαρακτηριστικά
Λέγοντας ότι η κυβέρνηση

θα εντείνει τις προσηάθειές της

για να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες

πρακλησεις o Χρήστος
Στα'ίκουρας σκιαγράφησε τα
επόμενα βήματα λέγοντας ότι
αποτελούν βασικές πολιτικές
προτεραιότητες η επιτυχία των
συμφωνημένων δημοσιονομικών

στόχων η διασφάλιση της
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού

συστήματος η ενίσχυση

της ρευστότητας στην
πραγματική οικονομία η προώθηση

του Σχεδίου Ανάπτυξης
Περιουσιακών Στοιχείων και η
εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου

για τη διαχείριση του ιδιωτικού

χρέους
Αναφερόμενος στο οικονομικό

σχέδιο της κυβέρνησης ο

Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε
τα πεπρογμένα των πρώτων

έξι μηνών λέγοντας έκλεισαν

τα πιθανά δημοσιονομικά

κενά επιτεύχθηκαν οι δημοσιονομικοί

στόχοι μειώθηκε ο
φόρος ακίνητης περιουσίας
εξαλείφθηκαν τα υπολειπόμενα

Capital Controls ανατράπηκε
η αναποτελεσματική νομοθεσία

στην αγορά εργασίας
προχώρησε μια συστηματική
λύση για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων

δανείων στους
ισολογισμούς των τραπεζών
επανεκκινήθηκαν εμβληματικά

έργα και ιδιωτικοποιήσεις
προπληρώθηκε το ακριβότερο
μέρος του δανείου του ΔΜΤ

ψηφίστηκε

νόμος για τη βελτίωση
του επενδυτικού περιβάλλοντος

ρυθμίστηκε η ηλεκτρονυαί
αγορά τυχερών παιχνιδιών και
ψηφίστηκε μια συνολική

φορολογική

μεταρρύθμιση που
θα επιταχύνει την οικονομική
ανάπτυξη SID:132138101

Hot-spot
για τους επενδυτές
0 υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης
στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ
άλλων ότι το πρώην μαύρο
πρόβατο της Ευρωζώνης η

περισσότερο πληγείσα από την
κρίση χώρα η οποία έχει χάσει το
2 5 της παραγωγικότητας της
κατά την τελευταία δεκαετία

μεταμορφώνεται τώρα σε ένα νέο
hot-spot για τους επενδυτές και μία
από τις πιο φιλικές προς την

επιχειρημαηκότητα οικονομίες
παγκοσμίως
Η αγορά ακινήτων ο τουρισμός η

ενέργεια τα logistics οι υποδομές
η βιοτεχνολογία η

φαρμακοβιομηχανία τα IT τα R&D
τα τρόφιμα ακόμη και η βαριά
βιομηχανία είναι πολλά

υποσχόμενοι τομείς της ελληνικής
οικονομίας

Η ναυτιλιακή
βιομηχανία
Τις προοπτικές και τις επενδυτικές
δυνατότητες που προσφέρει η

ναυτιλιακή παραναυτιλιακή και

λιμενική βιομηχανία της Ελλάδος
υπό το πρίσμα της συνεχούς
βελτίωσης των οικονομικών
δεικτών της εθνικής οικονομίας που

έχει επιιύχα η κυβέρνηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη παρουσίασε
από την πλευρά του ο υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωπκής Πολιτικής
Γιάννης Πλακιωτακης 0 υπουργός
έδωσε αναλυτικά στοιχεία για το
προφίλ της cluster εταιρείες
πλοία απασχόληση καθώς και για
τη συνεισφορά της στο

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της
Ελλάδος Ταυτόχρονα κατέγραψε
ος βασικές αρχές που διέπουν τη
λειτουργία της σε διεθνές επίπεδο

δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην
ανάγκη ύπαρξης παγκόσμιων και
όχι περιφερειακών λύσεων στα
μείζονα ζητήματα που την
απασχολούν όπως η κλιματική
αλλαγή η κυβερνοασφάλεια η

προστασία της ανθρώπινης ζωής
στη θάλασσα η προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος κ.ά
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Εκκίνησηγια
τηνπώληση
τηςΔΕΠΑ
Υποδομών
ΤΑΙΠΕΔ

Στην έναρξη της διεθνούς δια
γωνιστικής διαδικασίας για την
από κοινού πώληση με τα ΕΛΠΕ
του 100 του μετοχικού κεφο
λαίου της ΔΕΠΑΥποδομών προ
χώρπσε χθες το ΤΑΠΤΕΔ Η εκδήλωση

ενδιαφέροντος επενδυτών

λήγει 14/2/20 και ακολουθούν
δεσμευτικές προσφορές σελ 11
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Πρόσκληση ενδιαφέροντοςγια
τηνπώλησητηςΔΕΠΑΥποδομών
14 Φεβρουαρίου η Α φάση του διαγωνισμού Ακολουθούν οι δεσμευτικές προσφορές
Του Κώστα Δεληγιάννη
kdel(ö>naftemportki.gr

Στην
έναρξη της διεθνούς

διαγωνκτπκής διαδικασίας
για την από κοινού πώληση

με τα Ελληνικά Πετρέλαια του
100 του μετοχικού κεφαλαίου
της ΔΕΠΑ Υποδομών προχώρησε

χθες το ΤΑ1ΠΕΔ
Όπως είχε γράψει η Ν από

το Σάββατο 7/12 πρόθεση του
Ταμείου ήταν να προχωρήσει
άμεσα στη δημοσίευση της πρόσκλησης

ενδιαφέροντος για τον
κλάδο διαχείρισης και ανάπτυξης
των δικτύων διανομής της ΔΕΠΑ

από τον οποίο θα αποσηρ
θούν πληρως τόσο το Δημόσιο
όσο και τα ΕΛΠΕ παραχωρώντας

το σύνολο των σημμετοχών
τους ήτοι το 65 και το 35 αντίστοιχα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση
του ΤΑΙΠΕΔ η διαγωνιστική

διαδικασία για την πώληση της
ΔΕΠΑ Υποδομών θα διεξαχθεί
σε δύο φάσεις φάση προεπιλογής

Α Φάση και φάση υποβολης
δεσμευτικών προσφορών Β Φάση

ΣτηνΑ Φάση το ΤΑΙΠΕΔ προ
σκαλεί τους επενδυτές να εκδηλώσουν

το ενδιαφέρον τους σύμφωνα

με τους όρους της πρόσκλησης

στις 14 Φεβρουαρίου
2020

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές

που θα πληρούν τα κριτή

Προσβλέπουμε
στην εκδήλωση
σημαντικού επενδυτικού
ενδιαφέροντος από την
Ελλάδα και το εξωτερικό
για τη ΔΕΠΑ Υποδομών

Γεράσιμος Θωμάς
υφυπουργός Ενέργειας

ρια προεπιλογής προεπιλεγέν
τες θα κληθούν να συμμετάσχουν

στη Β Φάση όπου θα
αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφοριακό

υλικό σχετικά με τη
ΔΕΠΑ Υποδομών μέσω εικονικής

αίθουσας τεκμηρίωσης Virtual

Data Room VDR Στη συνέχεια

θα κληθούν να υποβά¬

λουν δεσμευτικές οικονομικές
προσφορές

Την έναρξη της ιδιωτικοποίησης

της ΔΕΠΑ την οποία χαρακτήρισε

εμβληματική τόσο για
το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας όσο και για την κυβέρνηση

σηνολικά ανακοίνωσε
από το βήμα του επενδυτικού
σηνεδρίου Invest in Greece της
Capital Link ο υφυπουργός Ενέργειας

Γεράσιμος Θωμάς Προσβλέπουμε

στην εκδήλωση σημαντικού

επενδυτικού ενδιαφέροντος

από την Ελλάδα και το
εξωτερικό για τη ΔΕΠΑ Υποδομών

μιας εταιρείας με ρυθμιζόμενο
από τη ΡΑΕ έσοδο που καλείται

να υλοποιήσει επενδυτικό

πρόγρομμα της τάξης των 400
εκατ ευρώ την επόμενη πενταετία

Ένα επενδυτικό πρόγρομμα
που θα δημιουργήσει θέσεις ερ¬

γασίας και ανάπτυξη και παράλληλα

θα δώσει ενεργειακές
επιλογές στους καταναλωτές σε
όλη τη χώρα σημείωσε χαρακτηριστικά

Σύμφωνα με τον κ Θωμά το
επόμενο βήμα προς τον

μετασχηματισμό

της αγοράς φυσικού

αερίου θα είναι n ιδιωτικοποίηση

της ΔΕΠΑ Εμπορίας η
έναρξη της οποίας τοποθετείται
χρονικά τον Ιανουάριο του 2020
Η προσέλκυση νέων ιδιωτικών

κεφαλαίων και το άνοιγμα της
αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε

προγραμματική μας δέσμευση

και την υλοποιούμε με
ταχύτητα και αποφασιστικότητα

σημπληρωσε
Υπενθυμίζεται ότι όπως προ

βλέπει το πρόσφοτα ψηφισθέν
νομοσχέδιο για τον εταιρικό μετασχηματισμό

της Δημόσιας Επι¬

χείρησης Αερίου στη ΔΕΠΑ Υποδομών

θα περιέλθει το 100 του
μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία

διαχείρισης των δικτύων
διανομής φυσικού αερίου Αττικής

ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ το 51 του
μετοχικού κεφολαίου στην εταιρεία

διαχείρισης των δικτύων
διανομής φυσικού αερίου Θεσσαλονίκης

και Θεσσαλίας ΕΔΑ
ΘΕΣΣ και το 100 του μετοχικού

κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης

των δικτύων διανομής
φυσικού αερίου λοιπής Ελλάδας
ΔΕΔΑ

Στην εταιρεία θα υπαχθεί και
η κυριότητα της ΔΕΠΑ επί των
παγίων των δικτύων διανομής
καθώς και το δίκτυο οπτικών ινών
που ανήκει στη ΔΕΠΑ Επίσης σε
αυτήν θα περάσουν τα δικαιώματα

και υποχρεώσεις της
ΔΕΠΑ αναφορικά με την ανάπτυξη

τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση των έργων υποδομής
δικτύων διανομής συμπεριλαμβανομένων

έργων υποδομής ουμ
πιεσμένου φυσικού αερίου ή

μικρής

κλίμακας υγροποιημένου
φυσικού αερίου LNG εξαιρουμένων

των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων της εταιρείας σε
διεθνή έργα όπως δεσμεύσεις
ποσοτήτων στο διασηνδετήριο
αγωγό Ελλάδας Βουλγαρίας IGB
ή στο πλωτό τερματικό αεριοποίησης

LNG FSRU στην Αλεξανδρούπολη

SID:13213668j
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Συναντήσεις Σταϊκούρα με funds
για προσέλκυση επενδύσεων
Ρ Του ΜΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ για επενδύσεις στη χώρα
μας απηύθυνε σύσσωμη χθες η κυβέρνηση σε
Αμερικανούς επιχειρηματίες και θεσμικά χαρτοφυλάκια

της αγοράς στο πλαίσιο του 21ου
συνεδρίου Invest in Greece του Capital Link
που διεξάγεται στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης

Το συνέδριο ξεκίνησε με βιντεοσκοπημένο
μήνυμα του πρωθυπουργού ο οποίος κάλεσε
την επιχειρηματική κοινότητα να βάλει μεταξύ
των άλλων επενδυτικών της προορισμών και
την Ελλάδα

Το σημερινό επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα

χαρακτηρίζεται από μια συντριπτική υποστήριξη

για τις ξένες επενδύσεις Η εξέλιξη αυτή

αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθμες έρευνες
που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά έγκρισης για
τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται

με τη δημιουργία ενός φιλικότερου επιχειρηματικού

περιβάλλοντος Αυτό δεν πρέπει
να αποτελεί έκπληξη σημείωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης παραδίδοντας τη σκυτάλη στον
υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα ο
οποίος στη βασική του ομιλία εστίασε στη δυναμική

της ελληνικής οικονομίας
Η προσέλκυση επενδύσεων αποτελεί κεντρικό
στοίχημα για την κυβέρνηση προκειμένου

να ενισχυθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης Ο προϋπολογισμός

του 2020 προβλέπει ρυθμό μεγέθυνσης
2,8 με όχημα μεταξύ άλλων την αύξηση

του ακαθάριστου σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου

δηλαδή των επενδύσεων κατά 13,4

Το πρόγραμμα του Ελληνα υπουργού περιελάμβανε

ακόμη συναντήσεις με εκπροσώπους

μεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισμών

PIMCO Goldman Sachs Citibank
BlackRock BlueCrest Morgan Stanley Helm
Nomura Third Point κ.α αλλά και με αξιωματούχους

των θεσμών με τον συντονιστή των
κλιμακίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
Ελλάδα Πολ Κούτος και με τον επικεφαλής
των τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής

Τράπεζας για τη χώρα μας Φραντσέσκο
Ντρούντι

Ανάλογο μήνυμα για επενδύσεις εξέπεμψαν
και οι υπόλοιποι υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Αδωνις Γεωργιάδης Τουρισμού Χάρης
Θεοχάρης και Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτά
κπς και οι υφυπουργοί Οικονομικών Γιώργος
Ζαββός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης
Τσακίρης και Περιβάλλοντος Γεράσιμος Θωμάς
σε περισσότερα από 1.000 στελέχη επιχειρήσεων

που παρευρέθησαν στο ετήσιο φόρουμ του
Capital Link

Μεταξύ των επιχειρήσεων που έχουν παρουσία

στο συνέδριο είναι οι Aegean Airlines
ΕΥΔΑΠ Avis Ελλάς Eldorado Gold ΕΥ Grant
Thornton ΕΛΠΕ Lamda Development
McKinsey Company Ομιλος Μυτιληναίος
NN Hellas ΟΠΑΠ Prodea Investments ΔΕΗ
Reed Smith Shaner Hotel Group ΤΕΜΕΣ
The Wall Street Journal TITAN Värde Global
Real Estate Zeus Group Diana Shipping
Eurodry Euroseas Tsakos Energy Navigation
Performance Shipping



14. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ

Μέσο: . . . . . . . . .Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
Ημ. Έκδοσης: . . .10/12/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .10/12/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 15

ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Κατεπειγόντως ο Ηρακλής
Το σχέδιο αφορά τιιλοποιήσεις κόκκινων δανείων
και θα είναι το μόνο συστημικό σχέδιο αναφορικά
με τον τραπεζικό τομέα στο οποίο θα επικεντρωθεί
η κυβέρνηση για τους επόμενους 8-10 μήνες

► Tns ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΙΠΗΑΙΩΤΗ

ε τη διαδικασία του κατεπείγοντος
θα ψηφιστεί στις αρχές της

επόμενης εβδομάδας το νομοσχέδιο

για τον Ηρακλή που
αναμένεται την Πέμπτη το αργότερο

μέχρι την Παρασκευή
στη Βουλή

Το σχέδιο αφορά τιτλοποιή
σεις κόκκινων δανείων και Θα
είναι το μόνο συστημικό σχέδιο
αναφορικά με τον τραπεζικό τομέα

στο οποίο θα επικεντρωθεί
Il iMjpt μ ν ι iu 1 1 γ tu LUUV CllULlC
νους 8-10 μήνες Στο πλαίσιο
του συνεδρίου Capital Link στη
Νέα Υόρκη ο υφυπουργός Οικονομικών

Γ Ζαββός είχε συναντήσεις

με κορυφαίες τράπεζες
όπως η Citibank και επενδυτικούς

οίκους Σύμφωνα με τον
υφυπουργό ο Ηρακλής αποτελεί

καινοτόμο και συστημική
λύση που θα βοηθήσει τις ελληνικές

τράπεζες να μειώσουν
το βουνό των κόκκινων δανείων

κατά 40 να αυξήσουν
την κεφαλαιακή τους βάση και
να βελτιώσουν την κερδοφορία
τους Οπως είπε χαρακτηριστικά

αυτή είναι η ιδανική στιγμή
για επενδύσεις στην Ελλάδα
η οποία γίνεται το νέο παιδί
θαύμα της ευρωζώνης και το
σχέδιο Ηρακλής προσφέρει
ένα ελκυστικό ομόλογο υψηλών
αποδόσεων υποστηριζόμενο
από το ελληνικό κράτος σε ένα
περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων

και αποδόσεων
Πέραν των αποδόσεων που

υπόσχεται ο Ηρακλής οι
επενδυτές δείχνουν ενδιαφέρον
και λόγω της διαφάνειας στον
τρόπο λειτουργίας του και των
βάσεων δεδομένων και πληροφοριών

που θα βοηθούν τον
επενδυτή να κάνει την επιλογή
που ταιριάζει στο επενδυτικό
προφίλ του

Ο Γ Ζαββός υπογράμμισε την
αποφασιστικότητα της ελληνικής

κυβέρνησης να προχωρήσει
σε διαρθρωτικές και φορολογι¬

κές μεταρρυθμίσεις και στην
επανεκκίνηση του ελληνικού
τραπεζικού συστήματος και του
χρηματιστηρίου κάτι που σηματοδοτεί

μια νέα εποχή ανάπτυξης

προσφέροντας νέες ευκαιρίες

τους επενδυτές Στο πλαίσιο
αυτό στις αρχές της επόμενης
χρονιάς θα προωθηθούν οι

μεταρρυθμίσεις

στην κεφαλαιαγορά
και στο πτωχευτικό δίκαιο
Ενδεικτικό των προσδοκιών

είναι ότι η Fitch αναθεώρησε
σε αρνητικό το outlook για τις
ΓΛήπί·7ί-Λ τ ri Ri τ ι ν ή Γ Γι Λ/ΛΤτηΛ
ipiUilCSCS Uli UWLIXMIS iJVpWitX
εξαιρώντας ωστόσο το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα για το οποίο
διατήρησε το θετικό outlook Η
εξέλιξη αυτή όπως σημειώνει
σε έκθεσή της αντανακλά την
προσδοκία μας ότι το πιστωτικό

προφίλ των τραπεζών αν και
παραμένει πολύ αδύναμο θα
βελτιωθεί περαιτέρω το 2020
καθώς θα συνεχίζεται η μείωση
των κόκκινων δανείων

Στο Bloomberg
Στο σχέδιο Ηρακλής

αναφέρεται και άρθρο του
Bloomberg σημειώνοντας ότι
θα βοηθήσει τις τράπεζες να
ξεφορτωθούν τα κόκκινα δάνεια

ωστόσο δημιουργεί έναν
όχι ασήμαντο κίνδυνο για τους
φορολογούμενους οι οποίοι θα
πληρώσουν τον λογαριασμό αν
τα πράγματα δεν εξελιχθούν
σύμφωνα με το σχέδιο σημειώνει

ο αρθρογράφος
Ο κίνδυνος στον οποίο αναφέρεται

ο αρθρογράφος του
Bloomberg αφορά την ενδεχόμενη

κατάπτωση των εγγυήσεων

του Δημοσίου για τους
senior τίτλους συνολικού
ύψους 12 δια ευρώ ωστόσο
όπως έχει αναφέρει και στο
παρελθόν ο υφυπουργός Οικονομικών

Γιώργος Ζαββός στην
Ιταλία δεν υπήρξε καμία κατάπτωση

εγγύησης και σε τρία
χρόνια οι ιταλικές τράπεζες
καθάρισαν από 64 δισ ευρώ
κόκκινα δάνεια

Στο πήαίσιο του συνεδρίου Capital
Link 901 Νέα Υόρκη ο υφυπουργοί
Οικονομικών Γ ZaBBos tixt
συναντήσειμεκορυφαία
τράπεζες onwsn Citibank
καιεπενδυτικού oîkous
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Επιχείρηση προσέλκυσης
επενδυτών με ντελάλη
τις αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις
Προσκλητήριο

σε ξένους επενδυτές απευθύνει

η κυβέρνηση προτάσσοντας
βέβαια την απόφαση της να επιταχύνει
τις αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις και τις

παρεμβάσεις στον άξονα της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρηματικών ομίλων με την

ταυτόχρονη επιτυχία των συμφωνημένων
δημοσιονομικών στόχων στους κρατικούς
προϋπολογισμούς της επόμενης περιόδου

Σε αυτό το πλαίσιο ο πρωθυπουργός Κυρ
Μητσοτάκης με βιντεοσκοπημένο μήνυμά
του προς τους επενδυτές που συμμετείχαν
στο ετήσιο συνέδριο της Capital Link το
οποίο διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη τους
κάλεσε να βάλουν στην ατζέντα τους την
ελληνική οικονομία εξετάζοντας τις ευκαιρίες

που εμφανίζονται υπό το πρίσμα της
πληθώρας των μεταρρυθμίσεων που λαμβάνουν

χώρα Ο Κυρ Μητσοτάκης εστίασε
ακόμα στην ταχεία υλοποίηση ενός προγράμματος

διαρθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί

στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα τονίζοντας πως η κατάλληλη στιγμή
για να επενδύσεις στην Ελλάδα είναι τώρα

Μιλώντας στο ίδιο συνέδριο ο υπουργός Οικονομικών Χρ
Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγμένα των πρώτων 6 μηνών

της κυβέρνησης Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο νόμο
για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος όπου περιέχεται

το μπαράζ των παρεμβάσεων για τη στήριξη του κεφαλαίου

στον νέο φορολογικό νόμο με την πληθώρα των φο
ροελαφρύνσεων και διευκολύνσεων προς τους επιχειρηματικούς

ομίλους κ.λπ
Την ίδια ώρα οι βασικές πολιτικές προτεραιότητες για

την επόμενη περίοδο όπως τις προσδιόρισε ο υπουργός Οικονομικών

αφορούν την επιτυχία των συμφωνημένων δημοσιονομικών

στόχων τη διασφάλιση της σταθερότητας
του χρηματοπιστωτικού συστήματος την ενίσχυση της
ρευστότητας στην πραγματική οικονομία δηλαδή τη χρηματοδότηση

των επιχειρηματικών ομίλων την προώθηση
του σχεδίου ανάπτυξης περιουσιακών στοιχείων και βέβαια
την εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού

χρέους
Να σημειωθεί ότι στο επενδυτικό συνέδριο στη Νέα Υόρκη

υπήρξε πολυπληθής κυβερνητική εκπροσώπηση και παρουσιάστηκε

στους επενδυτές η πολιτική της κυβέρνησης
πάνω στην Ενέργεια στην ανάπτυξη των υποδομών στην αγορά

ακινήτων στον Τουρισμό στον τραπεζικό τομέα με
έμφαση στη διαχείριση των κόκκινων δανείων στη ναυτιλία

και στη διαχείριση του κρατικού χρέους
Σε αυτό το πλαίσιο ο Χρ Σταϊκούρας προγραμματιζόταν να

έχει και κατ ιδίαν συναντήσεις με εκπροσώπους επενδυτικών
οργανισμών όπως οι PIMCO Goldman Sachs Citibank
BlackRock MorganStanley Nomura κ.ά
Από την πλευρά του ο υφυπουργός Οικονομικών Γ Ζαββός

παρουσιάζοντας στους επενδυτές το νέο πακέτο κρατικών
εγγυήσεων στις τράπεζες σχέδιο Ηρακλής υπογράμμισε
ότι η πολιτική της κυβέρνησης στοχεύει στην ενίσχυση της
εμπιστοσύνης των επενδυτών στον τραπεζικό τομέα προκειμένου

να καταστεί η Ελλάδα το χρηματοπιστωτικό κέντρο

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ενώ το σχέδιο Ηρακλής

προσφέρει στους επενδυτές ένα ελκυστικό ομόλογο

υψηλών αποδόσεων σε ένα περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων
και αποδόσεων

Στον αφρό τα κόκκινα δάνεια
με κλιμάκωση εκβιασμών
στα λαϊκά νοικοκυριά

Παράλληλα η κυβέρνηση διαφημίζει στους επενδυτές
το νέο πλαίσιο για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους μια
εμβληματική παρέμβαση με άξονα την ενιαία διαχείριση

των κάθε είδους οφειλών για τα νοικοκυριά φυσικά πρόσωπα
καθώς και για επιχειρήσεις όπως για χρέη σε τράπεζες

φοροεισπρακτικό μηχανισμό ασφαλιστικά ταμεία και ΟΤΑ
Το εν λόγω σχέδιο αναμένεται να προχωρήσει μέσα στους

πρώτους μήνες του 2020 ενώ σε κάθε περίπτωση θα αποτελέσει

αποφασιστικό εργαλείο στην πορεία κλιμάκωσης των
κατασχέσεων εκβιασμών και πλειστηριασμών απέναντι στη
λαϊκή οικογένεια

Σε αυτήν την προοπτική η κυβέρνηση στο πολυνομοσχέδιο
που κατέθεσε στη Βουλή προβλέπει 4μηνη παράταση

του σημερινού καθεστώτος προστασίας στην πρώτη κατοικία

μέχρι το τέλος Απρίλη του 2020 Σύμφωνα με τη σχετική
διάταξη μέχρι τις 30/4/2020 αναμένεται η ολοκλήρωση

της επεξεργασίας ενός συνεκτικού και ολιστικού νομοθετήματος

για ρύθμιση οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων
θέμα χρόνου είναι η κατάθεση του νομοσχεδίου για την παροχή

νέου πακέτου κρατικών εγγυήσεων στους τραπεζικούς
ομίλους το οποίο ήδη έχει αποσταλεί προς έγκριση και για
τυχόν παρατηρήσεις στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Το
ύψος των κρατικών εγγυήσεων αναμένεται στα 12 δισ ευ
ρώ ποσά που θα καταβάλλονται σε περίπτωση που οι τράπεζες

και άλλοι εμπλεκόμενοι επενδυτές εμφανίσουν χασούρα

στο πλαίσιο της διαχείρισης των κάθε είδους προβληματικών

δανείων Οι δε τράπεζες θα τιτλοποιήσουν και στη
συνέχεια θα μεταβιβάζουν σε επενδυτές προβληματικά δάνεια

ύψους άνω των 30 δισ ευρώ
Σε κάθε περίπτωση στόχος παραμένει η μείωση των κόκκινων

δανείων κατά 48,5 δισ ευρώ συγκεκριμένα στα 26
δισ μέχρι το τέλος του 2021 από περίπου 74,5 δισ σήμερα
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Α Κάλεσμα Μητσοτάκη σε Αμερικάνοι επενδυτέ5

Νέα εποχή
οικονομικών ευκαιριών

Κάλεσμα σε Αμερικανού
επενδυτέβ να έρθουν στη
χώρα καθώε ανατέλλει
μία νέα εποχή οικονομικών
ευκαιριών απηύθυνε ο
npûrôunoupvos Κυριάκοβ
Μητσοτάκηβ Για τη
δυναμική επανεκκίνηση
ins ελληνικήβ Οικονομίαε
μίλησε ο unoupvos
Οικονομικών Xpncnos
Σταϊκούραβ oncous
εηενδυιέβ που συμμετείχαν
στο 21ο Annual Capital
Link Invest in Greece
Forum στη Νέα Υόρκη

Κατά
τη διάρκεια βιντεοσκοπημένου
μηνύματοε ο Έλληναε

npcoÔunoupYÔs ζήτησε από
tous παρευρισκόμενουβ να βάλουν
στην ατζέντα tous την ελληνική Οικονομία

εξετάζονταε Tis ευκαιρίεβ
που εμφανίζονται υπό το πρίσμα Tns
πληθώραε των μεταρρυθμίσεων που
λαμβάνουν χώρα

Ο κ Μητσοτάκη αναφέρθηκε
στην ταχεία υλοποίηση ε vos προ
γράμματοβ διαβρωτικών αλλαγών
που αποσκοπεί στη βελτίωση τη ευ
κολίαβ του επιχειρείν στη χώρα Παράλληλα

στάθηκε στο γεγονό ότι
υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση

για αυτό το πρόγραμμα καθτί για
πρώτη φορά παρατηρείται μία μετα¬

στροφή Tns ελληνικήβ KOivns γνώμη5
απέναντι oris επενδύσει και Tis μεταρρυθμίσει

γενικότερα
Σε αυτό το σημείο τόνισε ότι η Ελλάδα

έχει μία σταθερή κυβέρνηση με
ορίζοντα τετραετία Για τη μεταρρυθμιστική

εντολή που έχει λάβει προσπάθησε

να δείξει ότι οι αλλαγέΒ οι οποίε5
επιχειρούνται διαθέτουν την απαραίτητη

δημοκρατική νομιμοποίηση Ontos
μάλιστα παρατήρησε η κυβέρνηση
φέρει την ιδιοκτησία αυτών των μεταρρυθμίσεων

KaOcbs αποτελούσαν τη βάση

του εκλογικού προγράμματ05 Tns
JéXos ο κ MnTOOTÔKns τόνισε το ρόλο
που διαδραματίζει το Annual Capital
Link Invest in Greece Forum ûjs μία πηγή

πληροφόρηση5 για την παγκόσμια
επιχειρηματική κοινότητα Είμαι πεπει
σμένο5 ότι το 21ο Φόρουμ θα συμβάλει
στη προσπάθειά μα5 να πείσουμε Tis

επιχειρήσει ότι η κατάλληλη στιγμή για
να επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα

σημείωσε
Από την πλευρά του ο unoupYÔs Οικονομικών

Χρήστοβ iTaïKoùpas εξήγησε

otous Αμερικανού5 επενδυτέε
neos η κυβέρνηση κινείται στη βάση
8vos συνεκτικού σχεδίου που έχει cos

στόχο να αποκαταστήσει βήμαπροβ
βήμα την οικονομική κανονικότητα στη
χώρα Αναφερόμενοι στο οικονομικό
σχέδιο Tns κυβέρνησα ο Χρήστος
iTaïKOùpas παρουσίασε τα πεπραγμένα

των πρώτων έξι μηνών λέγονχα8
ότι:Έκλεισαν τα πιθανά δημοσιονομικά
κενά επιτευχθήκανοι δημοσιονομικοί
στόχοι μειώθηκε ο φόροε aKivmns πε

piouoias εξαλείφθηκαντα υπολειπό¬

μενα Capital Controls ανατράπηκε η

αναποτελεσματική νομοθεσία στην
αγορά εργασίαΒ προχώρησε μια συστηματική

λύση για τη μείωση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων otous ισο
λογισμού5 των τραπεζών επανεκκινή
θηκαν εμβληματικά έργα και ιδιωτικοποιήσει

προπληρώθηκε το ακριβότερο
pépos του δανείου του ΔΝΤ ψηφίστηκε

vôpos για τη βελτίωση του επενδυτικού

περιβάλλοντοε ρυθμίστηκε η

ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών

και ψηφίστηκε μια συνολική φορολογική

μεταρρύθμιση που θα επιταχύνει

την οικονομική ανάπτυξη

Αισιοδοξία
Εκτιμώντα5 ότι τα αποτελέσματα

αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά
ο unoupYÔs Οικονομικών υποστήριξε
ότι η κοινωνία οι εταίροι οι επενδυτές

οι aYopés και οι οίκοι αξιολόγησης
είναι πλέον αισιόδοξοι για Tis δυνατότητες

της ελληνική5 Οικονομίας
AéYOvras ότι η κυβέρνηση θα εντείνει

Tis προσπάθειες Tns για να αντιμετω
πίσει Tis επερχόμενες προκλήσεις ο
Xpnoios Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα
επόμενα βήματα λέγονταβ ότι αποτελούν

βασικέε noAiTiKés προτεραιότητεε
Η επιτυχία των συμφωνημένων δημοσιονομικών

στόχων η διασφάλιση
τικ σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού

συστήματος η ενίσχυση ths
ρευστότητας στην πραγματική Οικονομία

η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξη

s ΠεριουσιακώνΣτοιχείων και η
εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για
τη διαχείριση του ιδιωτικού xpeous
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K0NTRA Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019

1
Αυτό που

οι πολιτικοί

θυμούνται
τους αθλητές

μόνο στα

μετάλλια είναι

διαχρονικό Οι

κυβερνήσεις
αλλάζουνε

αλλά οι

αθλητές
μένουν

ξεχασμένοι

Πολλά μπράβο και στον συλλέκτη μεταλλίων της
ποδηλασίας μας τον Χρήστο Βολικάκη πρωτοπόρο
στη βαθμολογία των Παγκοσμίων Κυπέλλων
Χάλκινος στη Ν Ζηλανδία κι αναμένουμε τις επόμενες
στάσεις του σε Αυστραλία και Καναδά πριν από την
κορύφωση στο Βερολίνο εν όψει Tokio^EIsS

Koitn HatrMMcit

Διαφάνεια παντού Στα καύσιμα στους
λογαριασμούς ρεύματος στα απόβλητα Αυτό
ανέφερα στη σημερινή Ημερίδα για τη Διαφάνεια που
διοργάνωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας με θέμα
Τεχνολογία για τη Διαφάνεια Η Ελλάδα μπορεί να

αλλάξει κι είναι ύποπτοι όσοι δεν το πιστεύουν αυτό

Ποιοι Να λες ότι υπάρχουν σκοτεινά
συμφέροντα που δεν αφήνουν να

περιοριστεί to λαθρεμπόριο καυσίμων
και να το αφήνεις φλου είναι μία
τρύπα στο νερό Δώσε ονόματα στο
λαό να δεις πως θα κρυφτούν οι
ποντικοί

um i
OVHOIAKHI ΔΙΛΚΥΒΕΡΝΜίΗΣ €€

Ύποπτοι όσοι
αντιορούν στη διαφάνεια

για το εμπόριο καυσίμων
και τα απόβλητα

Κιοοτήΐ Χατ{ηΜκΐ)ΐ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡ»ι
Το καλύτερο 11μπνο για την αγορά
εργασίας ήταν το 2018 Μπαίνουμε
σιγά-σιγά στη λογική κάθε πέρσι και

καλύτερα

Αλιξης Χαοιτοης Ο I Εφη Αχτσιόγλου

Επίκαιρη επερώτηση προς τον Υπ Προ.Πο
Η κυβέρνηση συνειδητά επιλέγει την αστυνομοκρατία
αντί για την αστυνόμευση Πρόκειται για πολιτική
επιλογή που υπονομεύει τη δημοκρατία την ασφάλεια
και την κοινωνική ειρήνη

syriza_.gr Χρυσοχοιδη Αστυνομία βουλη

Φ ΣΥΡΙΖΑ syriza_ar 1 ώ

Επίκαιρη επερώτηση προς τον Υπουργό Προστασίας τον Πολίτη κατίθϊσαν 6S
3ουλΐ«τΐ του ΣΥΡΙΖΑ για τα συνιχή οαινόμίνα αστυνομικής ιας και την
αύξηση της εγκληματικότητας bit.iy/2ftBöQTU

Διαβάσαμε δηλώσεις του VroutsisGiannis για Εργάνη
Νοεμβρίου.Πιστέψαμε ότι άνοιξαν οι ουρανοί νέες
θέσεις εργασίας έπεσαν βροχή.Μετά αναρωτηθήκαμε
γιατί έβγαλε ΔΤ Σαββατιάτικα Μάλλον γιατί τελικά
χάθηκαν 31.000 θέσεις.Κανείς μπορεί να πανηγυρίζει
για ό,τι θέλει,Το σεβόμαστε

Α&ωνις Γιωργιάδης 0

€ Εδώ λένε επισήμως ότι είναι
όλα ψέματα Κάλπικα τα βίντεο
ψεύτικες οι μαρτυρίες Οι

αστυνομικοί είναι οι ίδιοι με χθες το

μόνο που άλλαξε είναι οι εντολές

Τώρα στο cDCapitalünk στη Νέα Υόρκη μετά την
ομιλία του cstaikouras υπεγράφη ο διαγωνισμός για
την πώληση του 100 των Υποδομών της ΔΕΠΑ
Πάμε γερά μπροστά

Dim P»p*dimovfii ©

Αφιερωμένο σε όσους εξαπάτησε προεκλογικά ο
kmitsotakis για τα ψηφαλάκια Κατήγγειλε τη

συμφωνία των Πρεσπών τους έλεγε Σκόπια αντί για
Βόρεια Μακεδονία κ έταζε βέτο κατά της ευρωπαϊκής
τους προοπτικής Συκοφάντησε κ για δήθεν
ανταλλαγή των Πρεσπών με τις συντάξεις Θλιβεροί

Q SKAI.gr Ο Ζ'.·*0 ί
Ελληνική ττοωτοβουλϊο γιο τον ίντοΐη Β Μακίδονιας Αλβανίας ττην ES

Πολιτική Atv&a ΕΕ 3όρΐιο_Μακΐ$ονια Αλβανία sieai.giv'ntws/pslitks

Το ρετρό
είναι μόδα

Πόσα δεκάρικα είχα χαλάσει οίους Αρειανούς ηλεκτρονικό παιχνίδι αρχών
του eo.space invaders
Το θυμήθηκα με το στολισμό της Πανεπιστήμιου αττο το ΜπακογιαννηΙΙι
ΜΠΡΑΒΟ δήμαρχε δεν πήγαν τζάμπα τα πτυχία απ τα ΧαρβαρντΜΜιλαμε για
τον ορισμό της υψηλής αισθητικής

Ημερομηνία λήξεως την 26η Μαίου 2019 Κυριακή των
περιφερειακών εκλογών είχε η ευαισθησία των
επιμένουμε Πεδίο του Αρεως και λοιπών συγγενών

όπως ο μόνιμος αντιδήμαρχος και με τον τέως και με
τον νυν δήμαρχο Δ Αποστολόπουλος Ή ο
εξειδικευμένος ΠεδίοΑρεως
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ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Στη δυναμική επανεκκίνηση
της ελληνικής οικονομίας εστίασε

ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας
στους Αμερικανούς επενδυτές
στη Νέα Υόρκη
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Η δυναμική επανεκκίνηση
της ελληνικής οικονομίας

Στη δυναμική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας εστίασε
ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στους
Αμερικανούς επενδυτές που συμμετείχαν στις εργασίες του 21ου
Ετήσιου Επενδυτικού Συνεδρίου της Capital Link

Η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που
έχει ως στόχο να αποκαταστήσει βήμα προς βήμα την οικονομική
κανονικότητα στη χώρα είπε εχθές στη Νέα Υόρκη ο κ Σταϊκούρας
σημειώνοντας πως Στο πλαίσιο αυτό από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα
αναμφισβήτητα έκανε μια δυναμική επανεκκίνηση Η εμπιστοσύνη
και η αξιοπιστία αποκαθίστανται το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται
τόσο η πολιτική σταθερότητα όσο καιη ρεαλιστική αισιοδοξία
επιστρέφουν στη χώρα

Ταπεπραγμένα των ΠρώτωνΈξι Μηνών
Συνεχίζοντας ο επικεφαλής του Οικονομικού επιτελείου μίλησε

για τα πεπραγμένα των ΠρώτωνΕξι Μηνών λέγοντας ότι έκλεισαν
τα πιθανά δημοσιονομικά κενά επιτευχθήκαν οι δημοσιονομικοί
στόχοι μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας εξαλείφθηκαν τα
υπολειπόμενα Capital Controls

Επίσης ανατράπηκε η αναποτελεσματική νομοθεσία στην αγορά
εργασίας προχώρησε μια συστηματική λύση για τη μείωση των μη
εξυπηρετούμενωνδανείωνστους ισολογισμούς των τραπεζών και
επανεκκινήθηκαν εμβληματικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις

Παράλληλα προπληρώθηκε το ακριβότερο μέρος του δανείου
του ΔΝΤ ψηφίστηκε νόμος για τη βελτίωση του επενδυτικού
περιβάλλοντος ρυθμίστηκεη ηλεκτρονική αγορά τυχερών
παιχνιδιών και ψηφίστηκε μια συνολική φορολογική μεταρρύθμιση
που θα επιταχύνει την οικονομική ανάπτυξη

Είναι ήδη ορατά τααποτελέσματα
Κατόπιν ο κ Σταϊκούρας εκτίμησε πως τα αποτελέσματα αυτών

των ενεργειών είναι ήδη ορατά υποστηρίζοντας ότι η κοινωνία οι
εταίροι οι επενδυτές οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον
αισιόδοξοιγια τις δυνατότητες τηςελληνικής οικονομίας

Για να προσθέσει πως αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται
στην 4η βελτιωμένη έκθεση επιτήρησης στην επιτυχή
έκδοση κρατικών ομολόγων όσον αφορά τα επιτόκια και την
ποιότητα στις αναβαθμίσεις των οργανισμών αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας στη σημαντική βελτίωση του Δείκτη
Οικονομικού Κλίματος και του Δείκτη Εμπιστοσύνης Καταναλωτή
συμπληρώνοντας πως Αναμφισβήτητα η Ελλάδα έχει περάσει
πολλά κατά την τελευταία δεκαετία Και τώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα



19. ΒΑΛΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ

Μέσο: . . . . . . . . .KONTRA NEWS
Ημ. Έκδοσης: . . .10/12/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .10/12/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 1
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ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΠΟΤΑΚΗ ΙΕ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
Buftremv ΕΠΗαδα σπιν
ατζέντα
ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ μήνυμα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει

μία νέα εποχή οικονομικών ευκαιριών

ο πρωθυπουργός Κυριάκοβ Μητσοτάκη

κάλεσε tous Αμερικαvous επενδυτές
που συμμετείχαν στο 21ο Annual Capital
Link Invest In Greece Forum στη Νέα Υόρκη

να βάλουν οτην ατζέντα tous tnv ελληνική

οικονομία εξετάζοντας us εύκαιρα
που εμφανίζονται υπό το πρίσμα tns ηληθώ

pas των μεταρρυθμίσεων που λαμβάνουν
χώρα Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπημένου

μηνύματος οΈλληναε πρωθυπουργόβ
αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση cvàs

προγράμματοε διαβρωτικών αλλαγών που

αποσκοπεί στη βελτίωση ins ευκολίας του

επιχειρε ί ν στη χώρα Παράλληλα στάθηκε
στο γεγονόε ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική

συναίνεση για αυτό το πρόγραμμα
καθώε για πρώτη φορά παρατηρείται μία
μεταστροφή της ελληνική κοινής γνώμης
απέναντι oris επενδύσεις και Tis μεταρρύθμισε

is γενικότερα Κατά τα χρόνια tns οικο

νομικής Kpions οιΈλληνεε πολίτες συνειδητοποίησαν

ότι οι πολιτικέ5 που εμποδίζουν

Tis επενδύσεις και υπονομεύουν Tis

προοπτ iKés tns ανάπτυξης οδηγούν τελικά
σε αδιέξοδο Το σημερινό επιχειρηματικό
κλίμα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μία
συντριπτική υποστήριξη για τ is ξένε επενδύσει

Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε

πολυάριθμες έρευνες που εντοπίζουν υψηλό
ποσοστό έγκρισηςγια Tis πρωτοβουλίες

Tns κυβέρνηοτβ που συνδέονται με τη δημιουργία

twos φιλικότερου επιχειρηματικού
περιβόλλοντοβ Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί

έκπληξη σημείωσε ο κ Μητσοτάκηε

Σταθερή κυβέρνηση
Σε αυτό το σημείο τόνισε ότι η Ελλάδα έχει
μία σταθερή κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας

Για τη μεταρρυθμιστική εντολή που έχει

λάβει προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγέε
οι οποίες επιχειρούνται διαθέτουν την απαραίτητη

δημοκρατική νομιμοποίηση Ona>s

μάλιστα παρατήρησε η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των μεταρρυθμίσεων

καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού

προγράμματός Tns Σε αντίθεση με
αυτόπου ήταν ο γενικός κανόναςστην Ελλάδα

η σημερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία

χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για
παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώμα
Αντ αυτού επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει

μία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων που θα μεταμόρφωναν την
ελληνική οικονομία npos το καλύτερο Και
κάνοvtas αυτό κέρδισε σχεδόν το 40 της
λαϊκής ψήφου και μία σαφή πλειοψηφία
στο Κοινοβούλιο επισήμανε ο'Ελληνας

πρωθυπουργός Στη συνέχεια υπογράμμισε
ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική
οικονομία παρά Tis αναταράξει που παρατηρούνται

στη παγκόσμια οικονομία Υπό

αυτό το πρίσμα μίλησε για το καταναλωτικό

κλίμα αλλά και το κλίμα της αγοράς τα
οποία έχουν ανακάμψει σε προ κρίσης επίπεδα

Το καταναλωτικό κλίμα στην Ελλάδα

έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδο

από το 2000 και συνεχίζει να παραμένει
πολύ υψηλό
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ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΛΏΝΑ

Στην
προσέλκυση σημαντικών

και πολλών επενδυτών προσβλέπει

η κυβέρνηση με τον
διαγωνισμό πώλησης του 100 της
ΔΕΠΑ Υποδομών

Το ΤΑΙΠΕΔ εκκίνησε χθες τη σχετική

διεθνή διαγωνιστική διαδικασία
για την από κοινού πώληση με τα Ελληνικά

Πετρέλαια όλων των μετοχών
της εταιρείας η οποία θα δημιουργηθεί

μετά τη μερική διάσπαση του κλάδου

των υποδομών της ΑΕΠΑ
Σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65

και τα Ελληνικά Πετρέλαια το υπόλοιπο

35 του μετοχικού κεφαλαίου
της ΔΕΠΑ Κατόπιν της μερικής διάσπασης

της οι δύο μέτοχοι θα κατέχουν

τα ανάλογα ποσοστά στη ΔΕΠΑ
Υποδομών 65 το ΤΑΙΠΕΔ και 35
τα ΕΛΠΕ και θα ενεργήσουν ως από
κοινού πωλητές

Από τη Νέα Υόρκη και το συνέδριο
της Capital Link ο αρμόδιος υφυπουργός

Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γε

Πρόσκληση oious
επένδυα να εκδηλώσουν
γο ενδιαφέρον tous éos
us 14 Φεβρουαρίου 2020

ράσιμος Θωμάς χαρακτήρισε εμβληματική
τη συγκεκριμένη ιδιωτικοποίηση

μετά τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης

εκδήλωσης ενδιαφέροντος
του ΤΑΙΠΕΔ Προσβλέπουμε στην εκδήλωση

σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος

από την Ελλάδα και το
εξωτερικό για τη ΔΕΠΑ Υποδομών
μιας εταιρείας με ρυθμιζόμενο από
τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έσοδο

που καλείται να υλοποιήσει επενδυτικό

πρόγραμμα της τάξης των 400
εκατ ευρώ την επόμενη πενταετία είπε

χαρακτηριστικά ο Θωμάς
Η διαγωνιστική διαδικασία για την

πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών θα διεξαχθεί

σε δύο φάσεις Τη φάση προεπιλογής

και τη φάση υποβολής δεσμευτικών

προσφορών Στην πρώ

ΤΑΙΠΕΔ

Πωλητήριο ιου 100
ins ΔΕΠΑ Υποδομών
Ξεκίνησε η διεθνής διαγωνιστική διαδικασία για την από κοινού
πώληση με τα ΕΛΠΕ κατέχουν το 35 όλων των μετοχών

Η κυβέρνηση προσβλέπει στην εκδήλωση σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντοβ από
την Ελλάδα και το εξωτερικό για τη ΔΕΠΑ Υποδομών μια εταιρεία που καλείται να υλοποιήσει
επενδυτικό πρόγραμμα ms τάξηΞ των 400 εκατ ευρώ την επόμενη πενταετία

τη το ΤΑΙΠΕΔ προσκαλεί τους επενδυτές

να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον
τους σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης

στις 14 Φεβρουαρίου 2020
Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές που

θα πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής
προεπιλεγέντες θα κληθούν να συμμετάσχουν

στη δεύτερη φάση όπου θα
αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφοριακό

υλικό σχετικά με τη ΔΕΠΑ Υποδομών

μέσω εικονικής αίθουσας τεκμηρίωσης

Virtual Data Room VDR
και στη συνέχεια θα κληθούν να υποβάλουν

δεσμευτικές οικονομικές προσφορές

Στην ΔΕΠΑ Υποδομών θα περιλαμβάνονται

100 του μετοχικού κεφαλαίου στην
Εταιρεία Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής

Φυσικού Αερίου Αττικής Εταιρεία

Διανομής Αερίου Αττικής ΑΕ ΕΔΑ
Αττικής ΑΕ 51 του μετοχικού κεφαλαίου

στην Εταιρεία Διαχείρισης
των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου

Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας
Εταιρεία Διανομής Ααρίου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλίας ΑΕ ΕΔΑ Θεσσαλονίκης

Θεσσαλίας ΑΕ και 100
του μετοχικού κεφαλαίου στην Εταιρεία

Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής
Φυσικού Αερίου λοιπής Ελλάδας

Δημόσια Επιχείρηση Δικτύου Διανομής
ΑΕ ΔΕΔΑ AE

Η κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ επί των
παγίων των δικτύων διανομής

Το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει
στην κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ

Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της
ΔΕΠΑ ΑΕ αναφορικά με την ανάπτυξη

τον σχεδιασμό και την υλοποίηση
των έργων υποδομής δικτύων διανομής

συμπεριλαμβανομένων έργων
υποδομής συμπιεσμένου φυσικού αερίου

ή μικρής κλίμακας Υγροποιημένου
Φυσικού Αερίου ΥΦΑ εξαιρουμένων

των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

της εταιρείας σε διεθνή έργα
όπως δεσμεύσεις ποσοτήτων στον δι
ασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας Βουλγαρίας

IGB ή στο πλωτό τερματικό
αεριοποίησης ΥΦΑ ESRU στην Αλεξανδρούπολη
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Οι μεταρρυθμίσεις
φέρνουν επενδύσεις
Η Ελλάδα προσφέρει σήμερα επενδυτικές ευκαιρίες

και έχει τη δυνατότητα αν συνεχίσει σε
βάθος τη μεταρρυθμιστική ατζέντα να προσελκύσει

ξένα κεφάλαια απελευθερώνοντας την
αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας τόνισε
ο Νίκος Καραμούζας φωτ από το βήμα του
συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη Ο
γνωστός τραπεζίτης ανέλυσε τη σημασία της
συνέχισης των μεταρρυθμίσεων αλλά και της
επίλυσης των προβλημάτων που δημιουργούν
τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες Αναφερόμενος

στους τομείς όπου υπάρχει ενδιαφέρον για
επενδύσεις ανέφερε τον χώρο των κόκκινων
δανείων τη φιλοξενία τις υπηρεσίες υγείας τον
ασφαλιστικό κλάδο τις υποδομές λιμάνια σιδηρόδρομος

αεροδρόμια τα logistics τη βιομηχανία

τροφίμων και τα φαρμακευτικά προϊόντα
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Χρηματαγορές

Η Ελλάδα επιστρέφει
σιο επενδυτικό ραντεβού
ms Néas Υόρκης
Σε αγορά ακινήτων τουρισμό ενέργεια
logistics unoôopés τρόφιμα to ενδιαφέρον

Τα ξένα funds και οι eiaipeies Ελκυστικό
το ομόλογο του Ηρακλή
ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΜΑΝΤΙΚΙΔΗ

Με το σύνθημα Greece
is Back Η Ελλάδα επιστρέφει

και με τη συμμέτοχη

1 000 στελεχώντης αγοράς
κυβερνητικών αξιωματούχων
κορυφαίων funds τραπεζιτών
αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων
διεξήχθη χθες στη Νέα Υόρκη το
επενδυτικό συνέδριο της Capital
Link το οποίο πραγματοποιείται
σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο

της Νέας Υόρκης και μεγάλες
διεθνείς επενδυτικές τράπεζες
και παραδοσιακά προσελκύει
την ελίτ της Wall Street Ελαβαν
χώρα περισσότερα από 100 one-to
one meetings με κορυφαία διεθνή
funds ενώ διοργανώθηκαν δύο
group sessions για τον υπουργό
Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα
και τον υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Αδωνη Γεωργιάδη

Μεταξύ των funds που συμμετείχαν

ήταν Athanor Capital
Bienville Capital BlackRock
BlueCrest Capital Brookfield
Asset Management Consilience
Capital Eaton Vance Fir Tree
Partners Goldman Sachs Asset
Management Helm Morgan
Stanley MSK Capital Partners

Nomura Third Point Pimco
Evermore Psaros KPS Monarch
Knighthead Stonehill Olympus
Peak Citi Aberdeen Helm East
Rock Centerbridge Beachpoint
Weterwheel κ.ά Από την άλλη
πλευρά στη Νέα Υόρκη βρέθηκαν
στελέχη των 4 συστημικών τραπεζών

αλλά και των Aegean Airlines
ΕΥΔΑΠ AVIS Greece Eldorado
Gold ΕΛΠΕ Lamda Development
Μυτιληναίος ΟΠΑΠ Piraeus Real
Estate Prodea Investments ΔΕΗ
Shaner Hotel GROUP TEMES SA
Titan Cement GROUP Για μια νέα
εποχή οικονομικών ευκαιριών
στην Ελλάδα έκανε λόγο κατά τη
διάρκεια βιντεοσκοπημένου μηνύματος

ο Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης καλώντας τους

επενδυτές να εξετάσουν τις ευκαιρίες

υπό το πρίσμα της πληθώρας
των μεταρρυθμίσεων που λαμβάνουν

χώρα Για τη δυναμική επανεκκίνηση

της οικονομίας μίλησε
ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος

Σταϊκούρας σημειώνοντας
πως τα επόμενα βήματα αφορούν
την επιτυχία των συμφωνημένων
δημοσιονομικών στόχων τη διασφάλιση

της σταθερότητας του
χρηματοπιστωτικού συστήματος
την ενίσχυση της ρευστότητας

στην πραγματική οικονομία την
προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης
Περιουσιακών Στοιχείων και την
εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου
για τη διαχείριση του ιδιωτικού
χρέους Η αγορά ακινήτων ο τουρισμός

η ενέργεια τα logistics οι
υποδομές η βιοτεχνολογία η

φαρμακοβιομηχανία

τα ΓΓ τα R&D τα
τρόφιμα ακόμη και η βαριά βιομηχανία

είναι πολλά υποσχόμενοι
τομείς της ελληνικής οικονομίας
με τον υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Αδωνη Γεωργιάδη να
σημειώνει ότι τώρα είναι η ώρα για
επενδύσεις στην Ελλάδα Ο υφυπουργός

Γιάννης Τσακίρης τόνισε
ότι βρισκόμαστε στην αρχή ενός
νέου αναπτυξιακού κύκλου ενώ ο
υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεο
χάρης αναφέρθηκε στις ευκαιρίες
σε έργα τουριστικών ακινήτων
με τις επενδυτικές ανάγκες μόνο
για ξενοδοχεία να εκτιμώνται την
ερχόμενη 5ετία σε περίπου 6,2 δισ
ευρώ Ο υφυπουργός Οικονομικών

Γιώργος Ζαββός αναφέρθηκε
στο νέο σχέδιο Ηρακλής το

οποίο μέσω της χρήσης κρατικών

εγγυήσεων θα βοηθήσει τις
τράπεζες να μειώσουν τα κόκκινα
δάνεια κατά 40 να αυξήσουν
την κεφαλαιακή τους βάση και να
βελτιώσουν την κερδοφορία τους
Το σχέδιο προσφέρει ένα ελκυστικό

ομόλογο υψηλών αποδόσεων
σε ένα περιβάλλον αρνητικών
επιτοκίων και αποδόσεων ενώ
η επανεκκίνηση του ελληνικού
τραπεζικού συστήματος και του
χρηματιστηρίου σηματοδοτεί μια
νέα εποχή Ο υπουργός Εμπορίου
των ΗΠΑ Γουίλμπουρ Ρος προλόγισε

τον Τζον Πόλσον που τιμήθηκε
για την επενδυτική του δραστηρι
ότητά στην Ελλάδα ενώ σήμερα
το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

διοργανώνει την Ημέρα της
Ελλάδας

ΑΓΟΡΑ Υστερα από απώλειες
3,14 την περασμένη εβδομάδα
η διορθωτική κίνηση στο ΧΑ συνεχίστηκες

χθες με την αγορά να
κλείνει με πτώση 1,08 Απουσία
φρέσκου χρήματος η ρευστότητα

στην αγορά έχει υποχωρήσει
καθώς τον Δεκέμβριο οι ελληνικές
επιχειρήσεις θα αντλήσουν συνολικά

1,9 δισ ευρώ σε ομολογιακές
εκδόσεις και αυξήσεις μετοχικού
κεφαλαίου την ώρα που η συμμετοχή

των επενδυτών και οι συναλλαγές

εποχικά μετριάζονται από
την περίοδο των εορτών
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Νέο προσκλητήριο
γιά έπενδύσεις

Νά θέσουν στην ατζέντα
τους τήν ελληνική οικονομία

και νά εξετάσουν τις
ευκαιρίες πού εμφανίζονται

υπό τό πρίσμα της πληθώρας

των μεταρρυθμίσεων
πού λαμβάνουν χώρα ζήτησε

ό Πρωθυπουργός άπό
τούς επενδυτές μέσω βιντεοσκοπημένου

μηνύματος
στό πλαίσιο τοϋ συνεδρίου
της Capital Link στήν Νέα
Υόρκη Μάλιστα ό κ

Μητσοτάκης

ανεφέρθη στήν
ταχεία υλοποίηση ενός
προγράμματος διαβρωτικών
αλλαγών πού αποσκοπεί
στήν βελτίωση της ευκολίας

τοϋ έπιχειρεΐν Ό Πρωθυ¬

πουργός υπεγράμμισε ότι ή
αισιοδοξία επιστρέφει στήν
ελληνική οικονομία παρά
τίς αναταράξεις πού παρατηρούνται

στή παγκόσμια
οικονομία Ύπ αυτό τό
πρίσμα μίλησε γιάτό καταναλωτικό

κλίμα άλλά καί τό
κλίμα της αγοράς τά όποια
έχουν ανακάμψει σέ πρό
κρίσεως επίπεδα Τό καταναλωτικό

κλίμα στήνΈλλά
δα έφτασε πρόσφατα στό
υψηλότερο επίπεδο άπό τό

2000 καί συνεχίζει νά παραμένει

πολύ υψηλό Τό κλίμα
της αγοράς βρίσκεται κοντά
στό υψηλότερο επίπεδο άπό
τό 2007 τόνισε

Γιά τήν δυναμική επανεκκίνηση

της ελληνικής
οικονομίας μίλησε ό υπουργός

Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας στούς Αμερικανούς

επενδυτές Όπως εξήγησε

ή Κυβέρνησις κινείται
βάσει ενός συνεκτικού σχεδίου

πού εχει ώς στόχο νά

αποκαταστήσει βήμα πρός
βήμα τήν οικονομική κανονικότητα

στήν χώρα Στό
πλαίσιο αυτό άπό τίς 7 Ιουλίου

f Ελλάδα άναμφισβή
τητα έκανε μιά δυναμική
επανεκκίνηση Ή εμπιστοσύνη

καί ή αξιοπιστία αποκαθίστανται

τό οικονομικό
κλίμα βελτιώνεται τόσο ή
πολιτική σταθερότητα δσο
καί ή ρεαλιστική αισιοδοξία
επιστρέφουν στή χώρα άνέ
φερε χαρακτηριστικά καί
προσέθεσε Ή κοινωνία οί
εταίροι οί επενδυτές οί άγο
ρές είναι αισιόδοξοι γιά τίς
δυνατότητες τής ελληνικής
οικονομίας
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Τέσσερις άξονες
για τη ΔΕΗ
Κλείνω με ένα πέρασμα από το συνέδριο

της Capital Link στη Νέα
Υόρκη από το οποίο δεν θα μπορούσε

να λείψει ο νέος διοικητής
της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης
Στη διάρκεια ομιλίας του απευθυνόμενος

στους επενδυτές έκανε
γνωστό ότι η εταιρεία έχει επεξεργαστεί

ένα ολοκληρωμένο και αναπτυξιακό

σχέδιο για την επόμενη
πενταετία Ο ίδιος έκανε γνωστό
ότι το business plan θα παρουσιαστεί

σύντομα και θα στηρίζεται
στους ακόλουθους τέσσερις άξονες

Την απολιγνιτοποίηση τη δυναμικότερη

είσοδο της εταιρείας
στις ΑΠΕ την ψηφιοποίηση των δικτύων

διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

και στην εμπορική πολιτική
που θα έχει ως επίκεντρο τον πελάτη

Τα αποκαλυπτήρια του νέου
επιχειρησιακού σχεδίου τα περιμένουμε

στις 16 Δεκεμβρίου
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Κάτι Πακισιάνια σερβιτόρους στην Αστόρια πάνε να δουν

Αφού είδαν τον Τζέψρι Πάιατ πήγαν στην Αμερική για να
συναντήσουν τα γεράκια napovies και τραπέζια

Οι μισοί υπουργοί ans ΗΠΑ
για ζητιανιά και ζωάρα
Σχεδόν η μισή κυΒέρνηση
βρίσκεται από x6es
ans ΗΠΑ Ztôxos των
υπουργών και των
υφυπουργών είναι η
προσέλκυση επενδύσεων
αψού παρά τα όσα
λέγονται και ακούγονται
δεν κινείται τίποτα εάν
Φυσικά εξαιρέσει τα όσα
διαδραματίζονται στο
Ελληνικό

Βέβαια αυτά τα ταξίδια διαχρονικά χαρακτηρίζονται

εν πολλοίς είτε ταξίδια αναψυχής
και καλοπέρασης είτε ταξίδια ζητιανιάς
αφού οι επενδυτές για να έρθουν στην Ελλάδα

θέλουν αποδείξεις και φοροελαφρύν
σεις

Με εντολή φυσικά του υπερδραστήριου στη
χώρα μας Τζέφρι Πάιατ θα βρεθούν στο
Metropolitan Club του Μανχάταν της Νέας
Υόρκης κορυφαία κυβερνητικά στελέχη οι επικεφαλής

των τεσσάρων συστημικών τραπεζών
καθώς και εκπρόσωποι πολλών ελληνικών

εισηγμένων επιχειρήσεων
Σύμφωνα με όσα διέρρευσαν αναμένεται

να παρουσιάσουν στους Αμερικανούς επενδυτές
τόσο το κυβερνητικό σχέδιο για την επόμενη

ημέρα της χώρας καθώς επίσης και τις
οικονομικές επενδυτικές και επιχειρηματικές
προοπτικές της Ελλάδας

Το κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης είναι
Greece is Back Η Ελλάδα επανέρχεται και
αναμένεται να συμμετάσχουν πάνω από 1 000
στελέχη της αγοράς κυβερνητικοί αξιωματούχοι

εκπρόσωποι κορυφαίων funds τραπέζι

Ά
Ht Μ ι ΙΜΜχι 1.Ε Aflani Ji J ί letnnti ti tumJa jêTM 0i«l mrm

Οι υπουργοί υφυπουργοί που
πήγαν οτις ΗΠΑ έπειτα από
απόφαοη του Πάιατ

τες αλλά και στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων
Το συνέδριο διοργανώνεται από την Capital

Link σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης και μεγάλες διεθνείς επενδυτικές

τράπεζες
0 πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

δεν πήγε Ωστόσο σύμφωνα με τους διοργανωτές
θα απευθύνει τηλεοπτικό μήνυμα ενώ

ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκού
ρας θα είναι ο κεντρικός ομιλητής

Οι YÛnes
Στο πλαίσιο του συνεδρίου ο Χρήστος Στα

ϊκούρας θα συναντηθεί με εκπροσώπους
μεγάλων επενδυτικών φορέων και οργανισμών

PIMCO Goldman Sachs Citibank
BlackRock BlueCrest Morgan Stanley Helm
Nomura Third Point κ.ά

Από πλευράς κυβερνήσεως θα συμμετάσχουν

επίσης ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις
Γεωργιάδης ο υπουργός Τουρισμού Χάρης
Θεοχάρης ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης
Πλακιωτάκπς ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης ο υφυπουργός
Περιβάλλοντος Γεράσιμος Θωμάς και ο υφυπουργός

Οικονομικών Γιώργος Ζαββός
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Οι χορηγοί του Συνεδρίου

Και οι άλλοι
Επίσης θα συμμετάσχουν και οι Riccardo

Lambiris διευθύνων σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ
Γιώργος Πιτσιλής διοικητής της ΑΑΔΕ και
Δημήτρης Τσάκωνας του ΟΔΔΗΧ Στο επίσημο

δείπνο θα μιλήσει ο υπουργός Εμπορίου
των ΗΠΑ Γουίλμπουρ Ρος ενώ θα τιμηθεί για
την επενδυτική δραστηριότητά του στην
Ελλάδα ο Τζον Πόλσον

Επίσης εκεί θα βρίσκονται ο διευθύνων
σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής

Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς ο διευθύνων

σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης
Ψάλτης ο πρόεδρος της Eurobank Γιώργος
Ζανιάς καθώς και ο σύμβουλος της ΕΚΤ
Φραντσέσκο Ντρούντι



26. ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .10/12/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .10/12/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 1

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



26. ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .10/12/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .10/12/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 28

CÄiPITAL LINK

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ
ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ

ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΔΑ
Πρόσκληση του Κ Μητσοτάκη προς Αμερικανούς επενδυτές

ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΙΙΑΛΗ

Στη

χώρα μας ανατέλλει μία
νέα εποχή οικονομικών ευκαιριών

Με αυτή τη φράση
ο Κυριάκος Μητσοτάκης
απηύθυνε κάλεσμα στους
Αμερικανούς επενδυτές
που συμμετείχαν στο 21ο
Annual Capital Link

Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη του
οποίου ο τίτλος ήταν Η Ελλάδα επέστρεψε

Η κατάλληλη στιγμή για να επενδύσετε
στην Ελλάδα είναι τώρα είπε ο πρωθυπουργός

κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπημένου μηνύματος

καλώντας τους επενδυτές να βάλουν
στην ατζέντα τους την ελληνική οικονομία
εξετάζοντας τις ευκαιρίες που εμφανίζονται
υπό το πρίσμα της πληθώρας των μεταρρυθμίσεων

που λαμβάνουν χώρα
Αφού αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση

διαρθρωτικών αλλαγών που αποσκοπούν

στη διαμόρφωση ενός πιο φιλικού
προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλοντος
ο Κ Μητσοτάκης στάθηκε στο γεγονός ότι
υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση
για ης αλλαγές αυτές καθώς για πρώτη φορά
παρατηρείται μία μεταστροφή της ελληνικής
κοινής γνώμης απέναντι στις επενδύσεις και
τις μεταρρυθμίσεις γενικότερα

Κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης

οι Ελληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι
οι πολιτικές που εμποδίζουν τις επενδύσεις και
υπονομεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης
οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο Το σημερινό επιχειρηματικό

κλίμα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται
από μία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται
σε πολυάριθμες έρευνες που εντοπίζουν υψηλά
ποσοστά έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της
κυβέρνησης που συνδέονται με τη δημιουργία
ενός φιλικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη
σημείωσε ο κ Μητσοτάκης

Τόνισε ότι η Ελλάδα έχει μία σταθερή

κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας Για
τη μεταρρυθμιστική εντολή που έχει λάβει
προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές οι οποίες

επιχειρούνται διαθέτουν την απαραίτητη
δημοκρατική νομιμοποίηση Οπως μάλιστα
παρατήρησε η κυβέρνηση φέρει την ιδιοκτησία
αυτών των μεταρρυθμίσεων καθώς αποτελούσαν

τη βάση του εκλογικού προγράμματος της

Σε αντίθεση με αυτό που ήταν ο γενικός

κανόνας στην Ελλάδα η σημερινή κυβέρνηση

ήρθε στην εξουσία χωρίς να δώσει
κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες
στο εκλογικό σώμα Αντ αυτού επικεντρώθηκε

στο να παρουσιάσει μία ατζέντα με βαθιές
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα μεταμόρφωναν

την ελληνική οικονομία προς το
καλύτερο Και κάνοντας αυτό κέρδισε σχεδόν
το 40 της λαϊκής ψήφου και μία σαφή πλειοψηφία

στο Κοινοβούλιο επισήμανε ο Ελληνας
πρωθυπουργός Παρά τις αναταράξεις που
παρατηρούνται στην παγκόσμια οικονομία η
αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονομία
είπε με νόημα ο κ Μητσοτάκης κάνοντας λόγο
για το καταναλωτικό κλίμα αλλά και το κλίμα
της αγοράς τα οποία έχουν ανακάμψει σε προ
κρίσης επίπεδα Το καταναλωτικό κλίμα στην
Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδο

από το 2000 και συνεχίζει να παραμένει
πολύ υψηλό Το κλίμα της αγοράς βρίσκεται
κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007
κατέληξε

ΧΡ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ Η ΕΑΑΑΔΑ

Στο συνεκτικό σχέδιο που εφαρμόζει η κυβέρνηση
και έχει στόχο να αποκαταστήσει βήμα

προς βήμα την οικονομική κανονικότητα στη
χώρα αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας ο οποίος ήταν ο κεντρικός

ομιλητής των πρωινών εργασιών του συνεδρίου

Στο πλαίσιο αυτό από τις 7 Ιουλίου
η Ελλάδα αναμφισβήτητα έκανε μια δυναμική
επανεκκίνηση Η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία
αποκαθίστανται το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται

τόσο η πολιτική σταθερότητα όσο και η
ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ Στάίκούρας

Ο Ελληνας ΥΠΟΙΚ παρουσίασε στην
επενδυτική κοινότητα τα πεπραγμένα του πρώτου

εξαμήνου της κυβέρνησης τονίζοντας ότι
έκλεισαν τα πιθανά δημοσιονομικά κενά και
επιτεύχθηκαν οι δημοσιονομικοί στόχοι μειώθηκε

ο φόρος ακίνητης περιουσίας και εξα
λείφθηκαν τα υπολειπόμενα capital controls
Παράλληλα ανατράπηκε η αναποτελεσματική
νομοθεσία στην αγορά εργασίας και προχώρησε

μια συστηματική λύση για τη μείωση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς
των τραπεζών

Επιπλέον ο κ Στάίκούρας επισήμανε

την επανεκκίνηση εμβληματικών έργων και
ιδιωτικοποιήσεων την πρόωρη αποπληρωμή
μέρος των δανείων του ΔΝΤ τη ρύθμιση της
ηλεκτρονικής αγοράς τυχερών παιχνιδιών
και την ψήφιση νόμου για τη βελτίωση του
επενδυτικού περιβάλλοντος καθώς και της
συνολικής φορολογικής μεταρρύθμισης που
θα επιταχύνει την οικονομική ανάπτυξη

Εκτιμώντας όη τα αποτελέσματα αυτών
των ενεργειών είναι ήδη ορατά ο υπουργός
Οικονομικών υποστήριξε όη η κοινωνία οι
εταίροι οι επενδυτές οι αγορές και οι οίκοι
αξιολόγησης είναι πλέον αισιόδοξοι για τις
δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας

Οσο για τα επόμενα βήματα ο υπουργός
Οικονομικών υπογράμμισε όη οι βασικές

πολιτικές προτεραιότητες είναι η επιτυχία των
συμφωνημένων δημοσιονομικών στόχων η διασφάλιση

της σταθερότητας του χρηματοπιστω¬

τικού συστήματος η ενίσχυση της ρευστότητας
στην πραγματική οικονομία η προώθηση του
Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων
και η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη
διαχείριση του ιδιωτικού χρέους

ΚΛΙΜΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ
Στο κέντρο της Νέας Υόρκης λίγα μέτρα από
την ξακουστή 5th Avenue μία σημαντική οδική
αρτηρία της αμερικανικής μεγαλούπολης και
έναν από τους πιο ακριβούς δρόμους στον
κόσμο πραγματοποιήθηκε και φέτος το επενδυτικό

συνέδριο της Capital Link Ηταν η 2 1 η
φορά που εκπρόσωποι της ελληνικής πολιτικής
σκηνής θεσμικοί παράγοντες επιχειρηματικά
και τραπεζικά στελέχη έκλεισαν ραντεβού με
ανώτερα στελέχη της επενδυτικής κοινότητας

Αν και κάθε χρόνο η ελληνική αποστολή
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πηγαίνει στη Ν Υόρκη με τυμπανοκρουσίες
και ελπίδες οι προσδοκίες τελικά δεν επιβεβαιώνονται

Κάθε Δεκέμβριο γίνεται λόγος για
κρίσιμες συναντήσεις Ελλήνων και διεθνών
παραγόντων όμως η ίδια η ελληνική οικονομία
αδυνατούσε να προσελκύσει ξένους επενδυτές
με αποτέλεσμα να μένουμε στις παρουσιάσεις
και τα όμορφα λόγια Αυτό που άλλαξε στη
φετινή εκδήλωση είναι το κλίμα αξιοπιστίας
που αρχίζει να διαμορφώνεται απέναντι στην
Ελλάδα με αποτέλεσμα τραπεζίτες επιχειρηματικά

στελέχη και θεσμικοί παράγοντες να
διακατέχονται από ενισχυμένη αισιοδοξία Ο
τίτλος άλλωστε του συνεδρίου ήταν Η Ελλάδα
επέστρεψε απευθύνοντας στην ουσία κάλεσμα
στους επενδυτές να γνωρίσουν να αξιολογήσουν

και να αξιοποιήσουν τις επενδυτικές
ευκαιρίες που ανοίγονται σε όλο το φάσμα της
ελληνικής οικονομίας

ΚΑΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΟΙ ΕΑΑΗΝΕΣ ΠΟΑΙΤΕΣ
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΑΝ
ΟΤΙ ΟΙ ΠΟΑΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ
ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ
ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ
ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
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Ο Σταϊκούρας «χτύπησε» το καμπανάκι της Wall Street (pics & vid)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το «καμπανάκι» της Wall Street χτύπησε ο Χρήστος Σταϊκούρας.
Ισχυρή παρουσία στη Wall Street είχε η Ελλάδα την Τρίτη με τους «αρμόδιους υπουργούς»
που τρέχουν την οικονομία να δίνουν βροντερό παρών. 
Στιγμιότυπο από την "Ημέρα της Ελλάδας" στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης όπου έγινε η
καθιερωμένη τελετή λήξης των εργασιών της χθεσινής ημέρας με το “Closing Bell”.
pic.twitter.com/soUdRnsqZD
— Christos Staikouras (@cstaikouras) December 11, 2019
Στη δυναμική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας αναφέρθηκε ο υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στους Αμερικανούς επενδυτές που συμμετείχαν
στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Όπως, μάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως
στόχο να αποκαταστήσει, βήμα προς βήμα, την οικονομική κανονικότητα στη χώρα.
«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναμφισβήτητα έκανε μια δυναμική
επανεκκίνηση. Η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονομικό κλίμα
βελτιώνεται, τόσο η πολιτική σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη
χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Με τους συναδέλφους και φίλους @cstaikouras @G_Plakiotakis @htheoharis και τον κ. Θωμά
παρευρεθήκαμε στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ήμασταν μια δυνατή ομάδα που
διαφημίσαμε όσο περισσότερο μπορούσαμε την Ελλάδα μας εκεί! Πάμε γερά
pic.twitter.com/129r9r7tSJ
— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 10, 2019

https://www.insider.gr/eidiseis/oikonomia/126945/o-staikoyras-htypise-kampanaki-tis-wall-street
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Καταγγελία της Hard Rock για τον διαγωνισμό στο Ελληνικό
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αιχμές ως προς τη διαδικασία του διαγωνισμού για το καζίνο στο Ελληνικό άφησε ο πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος της Hard Rock International, Τζιμ Άλεν, ο οποίος υποστήριξε ότι
υπάρχουν νομικοί σύμβουλοι με διττό ρόλο που επηρεάζουν την αρμόδια επιτροπή προς
όφελος του ενός εκ των δύο διεκδικητών του έργου. Η καταγγελία έρχεται εν μέσω
πληροφοριών ότι η διαγωνιστική διαδικασία για την άδεια καζίνο και τη δημιουργία του
Integrated Resort Casino (IRC), επένδυση που δύναται να φθάσει το 1 δισ. ευρώ στην
ανάπτυξη του Ελληνικού, θα συνεχίσει με έναν μόνο ενδιαφερόμενο, λόγω ελλείψεων στον
έναν εκ των δύο φακέλων που έχουν καταταθεί. 
Ο κ. Άλεν ο οποίος έδωσε το παρών στο 21ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link, στη Νέα Υόρκη,
συναντήθηκε με τους υπουργούς Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη και όπως τόνισε στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 έκανε
καταγγελλία που μπορεί να θέσει εν αμφιβόλω ακόμη και την πορεία του σχετικού
διαγωνισμού.
«Ενημερώσαμε την Επιτροπή Διενέργειας και την Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων, για κάποιες
ανησυχίες που έχουμε επί της διαδικασίας. Ενημερωθήκαμε ότι υπάρχουν νομικοί σύμβουλοι
που δεν συμβουλεύουν απλά την επιτροπή, αλλά συμβουλεύουν και τον άλλον συμμετέχοντα,
τον ανταγωνιστή. Προφανώς αυτό με ανησύχησε πολύ και το επισημάναμε αυτό και στους
υπουργούς με τους οποίους είχαμε συναντήσεις».
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Hard Rock International οι δικηγόροι που συμβουλεύουν την
επιτροπή φέρονται να είναι ταυτόχρονα και σύμβουλοι ανταγωνίστριας εταιρείας που μετέχει
στον διαγωνισμό για την άδεια καζίνο και Integrated Resort Casino (IRC) στο Ελληνικό,
επένδυση ύψους 1 δισ. ευρώ.
«Νομίζω ότι είναι μια διαδικασία ένας εναντίον ενός, δηλαδή σύγκρουση συμφερόντων. Οπότε
όταν το μάθαμε αυτό, το επιβεβαιώσαμε ότι δεν είναι απλά φήμες και θέσαμε υπόψιν των
υπουργών τις πληροφορίες για το δικηγορικό γραφείο και όλη ην διαδικασία», επεσήμανε και
πρόσθεσε ότι αυτό το γεγονός «είναι κάτι που κάνει τη ζωή μας δύσκολη για να έχουμε μια ίση
ευκαιρία».
Όπως είπε «θα περιμένουμε τις ίδιες δεσμεύσεις που είχαμε από τις πρώτες αρχικές
συναντήσεις πριναπό δύο χρόνια. Ότι η διαδικασία θα είναι δίκαιη».
Ερωτηθείς για το αν θεωρεί δίκαιο το διαγωνισμός ο κ. Άλεν τόνισε: «Δεν θέλω να τον
χαρακτηρίσω ως μη δίκαιο. Αλλά ασφαλώς μας απασχολεί ότι κάτι υπάρχει, μια σύγκρουση
συμφερόντων στον συγκεκριμένο τομέα».
«Έχουμε παρουσία σε 75 χώρες του κόσμου, οπότε έχουμε εμπειρία σε τέτοιες διαδικασίες»
ανέφερε ο κ. Άλεν και συμπλήρωσε: «Πιστεύω ότι μία εταιρεία όπως η Hard Rock International,
επειδή προφανώς θα εξαντλήσουμε κάθε έννομο δικαίωμα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η δράση μας είναι διεθνής, είμαστε μία εταιρεία διεθνούς
εμβέλειας και όχι μία τοπική επιχείρηση. Και φυσικά ο κόσμος θα καταλάβει ότι αν
καταγγείλουμε τη διαδικασία και δε λέμε ότι το θέλουμε, αλλά αν το κάνουμε, προφανώς θα
υπάρξει μεγάλη ανησυχία για το αν κάποιος θα θελήσει να κάνει δουλειές στην Ελλάδα».
naftemporiki.gr
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Hard Rock International: Τι καταγγέλλει για τον διαγωνισµό στο Ελληνικό
Ο κ. Άλεν συµµετείχε στο 21ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link, στη Νέα Υόρκη, όπου και συναντήθηκε µε τους
υπουργούς Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούρα και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη.

Όπως είπε στον τηλεοπτικό σταθµό ΑΝΤ1 «Ενηµερώσαµε την Επιτροπή Διενέργειας και την Επιτροπή
Ελέγχου Παιγνίων, για κάποιες ανησυχίες που έχουµε επί της διαδικασίας. Ενηµερωθήκαµε ότι υπάρχουν
νοµικοί σύµβουλοι που δεν συµβουλεύουν απλά την επιτροπή, αλλά συµβουλεύουν και τον άλλον
συµµετέχοντα, τον ανταγωνιστή. Προφανώς αυτό µε ανησύχησε πολύ και το επισηµάναµε αυτό και στους
υπουργούς µε τους οποίους είχαµε συναντήσεις».

Ο πρόεδρος της Hard Rock International συνέχισε ότι «οι δικηγόροι που συµβουλεύουν την επιτροπή
φέρονται να είναι ταυτόχρονα και σύµβουλοι ανταγωνίστριας εταιρείας που µετέχει στον διαγωνισµό για
την άδεια καζίνο και Integrated Resort Casino (IRC) στο Ελληνικό, επένδυση ύψους 1 δισ. ευρώ».

«Νοµίζω ότι είναι µια διαδικασία ένας εναντίον ενός, δηλαδή σύγκρουση συµφερόντων. Οπότε όταν το
µάθαµε αυτό, το επιβεβαιώσαµε ότι δεν είναι απλά φήµες και θέσαµε υπόψιν των υπουργών τις
πληροφορίες για το δικηγορικό γραφείο και όλη ην διαδικασία», επεσήµανε και πρόσθεσε ότι αυτό το
γεγονός «είναι κάτι που κάνει τη ζωή µας δύσκολη για να έχουµε µια ίση ευκαιρία». «Θα περιµένουµε τις
ίδιες δεσµεύσεις που είχαµε από τις πρώτες αρχικές συναντήσεις πριναπό δύο χρόνια. Ότι η διαδικασία θα
είναι δίκαιη», συµπλήρωσε.

Ερωτηθείς για το αν θεωρεί δίκαιο το διαγωνισµός ο κ. Άλεν τόνισε «Δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω ως µη
δίκαιο. Αλλά ασφαλώς µας απασχολεί ότι κάτι υπάρχει, µια σύγκρουση συµφερόντων στον συγκεκριµένο
τοµέα».

«Έχουµε παρουσία σε 75 χώρες του κόσµου, οπότε έχουµε εµπειρία σε τέτοιες διαδικασίες» ανέφερε ο κ.
Άλεν και υπογράµµισε ότι «Πιστεύω ότι µία εταιρεία όπως η Hard Rock International, επειδή προφανώς θα
εξαντλήσουµε κάθε έννοµο δικαίωµα, όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η
δράση µας είναι διεθνής, είµαστε µία εταιρεία διεθνούς εµβέλειας και όχι µία τοπική επιχείρηση. Και
φυσικά ο κόσµος θα καταλάβει ότι αν καταγγείλουµε τη διαδικασία και δε λέµε ότι το θέλουµε, αλλά αν το
κάνουµε, προφανώς θα υπάρξει µεγάλη ανησυχία για το αν κάποιος θα θελήσει να κάνει δουλειές στην
Ελλάδα».
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Χρηµατιστήριο: Βουτιά 0,90% – Σε περιδίνηση η Αθήνα περιµένοντας ένα νέο
από τη Νέα Υόρκη

Ακάθεκτες συνεχίζουν οι πιέσεις στο χρηµατιστήριο της Αθήνας διακινώντας χαµηλούς τζίρους. Ενώ όλα
τα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια καταγράφουν οριακές απώλειες, η Οδός Αθηνών συνεχίζει µια ιδιότυπη
συσσώρευση µε πωλήσεις σε τράπεζες, αλλά και blue chips.
Η περιδίνηση δίχως κατεύθυνση έχει κουράσει ιδιαίτερα τους ξένους επενδυτές που βρίσκονται επί χρόνια
στην ελληνική αγορά.
Σήµερα, το ενδιαφέρον για την Ελλάδα θα µεταφερθεί στη Νέα Υόρκη στο συνέδριο της Capital Link, όπου
οι διοικήσεις των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών θα ανακοινώσουν τα σχέδια τους προς µεγάλους
επενδυτικους οίκους και funds. Το ενδιαφέρον που θα επιδείξουν αλλά και οι θέσεις που θα λάβουν για την
εξυγίναση των κόκκινων δανείων έχουν σηµασία καθώς το α΄ εξάµηνο του νέου έτους οι ελληνικές
τράπεζες θα πρέπει να προχωρήσουν στις τιτλοποιήσεις των κόκκικων δανείων.
Πριν απο λίγο ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν στις 865,38 µονάδες σηµειώνοντας πτώση 0,91%. Η µετοχή της
Alpha Bank χάνει 1,10% στα 1,793 ευρώ. Με πτώση 1,39% η µετοχή της Εθνικής Τράπεζας στα 2,839 ευρώ.
Με πτώση 1,37% η Eurobank στα 0,862 ευρώ. Απώλειες 1,54% για την Τράπεζα Πειραιώς στα 2,94 ευρώ.
Κέρδη 0,69% για την Lamda και άνοδος 12,48% για το δικαίωµα της αύξησης κεφαλαίου στα 0,7048 ευρώ.
Με άνοδο 0,39% η µετοχή της Motor Oil στα 20,42 ευρώ. Κέρδη 1,15% για την Ελλάκτωρ στα 1,588 ευρώ. Με
πτώση 0,82% ο ΟΠΑΠ στα 10,91 ευρώ. Κέρδη 0,15% για τον ΟΤΕ στα 13,30 ευρώ. Πτώση 3,19% για την Γεκ-
Τέρνα στα 6,68 ευρώ. Με πτώση 2,13% ο Μυτιληναίος στα 9,42 ευρώ. Οι συνολικές συναλλαγές ανήλθαν
στα 25,5 εκατ. ευρώ µε πακέτα 6,5 εκατ. ευρώ.
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Πλακιωτάκης: Επενδύσεις µε κύριο οικονοµικό πυλώνα τη Ναυτιλία
Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας παρουσίασε ο
υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης σε Αµερικανούς επενδυτές στη Νέα
Υόρκη.
Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, ο
κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική ναυτιλία,
τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία.
«Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση», τόνισε χαρακτηριστικά
Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε
διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από
κρίσιµα θέµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.Η ελληνική Ναυτιλία ως πυλώνας ανάπτυξης και
επενδύσεων
Αναφερόµενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η ελληνική ναυτιλία ως οικονοµικός πυλώνας
για την ανάπτυξη, ο κ. Πλακιωτάκης επισήµανε ότι «σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας
µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα
µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και
την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε
υπήρξε για αιώνες στη ναυτική µας ιστορία, ο κύριος οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων
επενδύσεων, της ανάπτυξης και της εξέλιξης».Οι προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής
Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, ο υπουργός σηµείωσε ότι
η µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των
νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό. Επιπλέον, τόνισε την
ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς αναβάθµισης της ναυτικής εκπαίδευσης.
Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονοµία και στη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις
λιµένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού
ρυθµιστικού πλαισίου, καθώς και στη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
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Γουίλµπορ Ρος: Εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον
δρόµο της ανάπτυξης

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
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οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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Ουίλµπουρ Ρος: Eντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας

  Ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Ουίλµπουρ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της
Capital Link στη Νέα Υόρκη

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο
της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ,
Ουίλµπουρ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή Τζον Πόλσον, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η 
φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας.
«Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Συνεχίζοντας, ο Ουίλµπουρ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.
Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; 
Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».
Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.
«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.
Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.
Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
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οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.
Σχετικά µε την ανεργία, ο κ. Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».
Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.
Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.
Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
 
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ακίνητα και... ΑΕΠ στο ραντάρ των ξένων επενδυτών-Τα µηνύµατα από το
συνέδριο Capital Link

Οι πρωτοβουλίες ενίσχυσης της ανάπτυξης σε ένα  περιβάλλον χαµηλών πτήσεων κυρίως
στην ευρωζώνη, οι άµεσες ξένες επενδύσεις, αλλά  και η δυναµική του real estate βρέθηκαν
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ξένων θεσµικών και των fund managers στο Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα  Υόρκη, το οποίο ολοκληρώθηκε χθες.

 

 

Σύµφωνα µε τραπεζικά στελέχη που µετείχαν στο συνέδριο, η συµµετοχή των επενδυτών και των
εκπροσώπων των funds ξεπέρασε κάθε προηγούµενο και το ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα
ήταν ιδιαίτερα θερµό.

 

Ανάπτυξη

Η επίτευξη ικανοποιητικού ρυθµού ανάπτυξης το 2020 αλλά και µέχρι το 2022 βρέθηκε στην κορυφή των
θεµάτων µε τα οποία ασχολήθηκαν εκτενώς οι ξένοι επενδυτές, στα ραντεβού που είχαν τόσο µε τους
τραπεζίτες όσο και στα πάνελ µε επιχειρηµατίες και µέλη της κυβέρνησης.

 

Ειδικότερα, αναλύθηκαν τα βήµατα που πρέπει να γίνουν ώστε να ενισχυθεί το ΑΕΠ της Ελλάδας, µε
αιχµή την περαιτέρω µείωση των φορολογικών συντελεστών, αλλά και την επίτευξη του στόχου
µείωσης των πρωτογενών πλεονασµάτων αρχής γενοµένης από το 2021.

 

Επενδύσεις

Στο µέτωπο των επενδύσεων υπήρξε, σύµφωνα µε πηγές, έντονο ενδιαφέρον για τον κλάδο της ενέργειας,
του τουρισµού και των logistics. Οι επενδυτές ρωτούσαν για τα επενδυτικά σχέδια που βρίσκονται σε
εξέλιξη, αρχής γενοµένης από το Ελληνικό, αλλά και για περαιτέρω επενδύσεις στο νευραλγικό κοµµάτι
της ενέργειας.

 

Real Estate

Την παράσταση έκλεψαν οι επενδύσεις στα ακίνητα, καθώς πληθώρα επενδυτών ενδιαφέρθηκαν να
µάθουν για την ελληνική αγορά ακινήτων και για τα σχέδια πώλησης πακέτων µε ακίνητα που ετοιµάζουν
οι ελληνικές τράπεζες, µέσω της µείωσης των µη εξυπηρετούµενων δανείων.

πηγή euro2day.gr

Κέρδος online   11/12/2019 16:34

http://www.kerdos.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/349040-%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%B5%CF%80-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BE%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-capital-link


http://www.palo.gr/?fcid=5

 Publication date: 11/12/2019 16:31

 Alexa ranking (Greece): 192

 http://www.palo.gr/epixeirhmatika-nea/ar-pittas-n-tsakos-kai-i-zafeirakis-kroyoyn-t...

Αρ. Πίττας, Ν. Τσάκος και Ι. Ζαφειράκης κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για
τον IMO 2020 - [Mononews.gr]

Α. Πίττας, Ν. Τσάκος, Ι. Ζαφειράκης ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Ποιοι θα διευθύνουν τη Νέα Cepal, τα ραντεβού του
Mr Alpha Bank στη Βοστώνη και γιατί καθυστερεί το deal Μαρινάκη-Forthnet Σ. Παληός: Τα αποτελέσµατα
του γ' τριµήνου, οι εκτιµήσεις των αναλυτών και τα σχέδια της Diana Shipping για το µέλλον Σ. Παληός: Η
Diana Shipping πούλησε το έκτο panamax από τις αρχές του έτους Περίπου τρεις εβδοµάδες αποµένουν
µέχρι να τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανονισµοί IMO 2020 και αρκετοί Έλληνες εφοπλιστές δεν διστάζουν να
εκφράσουν, όποτε τους δίνεται η δυνατότητα, την αντίθεση τους στον τρόπο µε τον οποίο θα
εφαρµοστούν τα νέα δεδοµένα για το όριο εκποµπών θείου στα ναυτιλιακά καύσιµα. Αυτή τη φορά η
ευκαιρία δόθηκε στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, Invest in Greece. Στη συγκεκριµένη
εκδήλωση, τρεις εκπρόσωποι ελληνικών ναυτιλιακών έσπευσαν για µία ακόµη φορά, να διατυπώσουν τα
επιχειρήµατα τους σχετικά µε τους κινδύνους που κρύβει η εφαρµογή των...

Mononews.gr   ·    πριν από  37 λεπτά  ·    

Α. Πίττας, Ν. Τσάκος, Ι. Ζαφειράκης ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Ποιοι θα διευθύνουν τη Νέα Cepal, τα ραντεβού του
Mr Alpha Bank στη Βοστώνη και γιατί καθυστερεί το deal Μαρινάκη-Forthnet Σ. Παληός: Τα αποτελέσµατα
του γ' τριµήνου, οι εκτιµήσεις των αναλυτών και τα σχέδια της Diana Shipping για το µέλλον Σ. Παληός: Η
Diana Shipping πούλησε το έκτο panamax από τις αρχές του έτους Περίπου τρεις εβδοµάδες αποµένουν
µέχρι να τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανονισµοί IMO 2020 και αρκετοί Έλληνες εφοπλιστές δεν διστάζουν να
εκφράσουν, όποτε τους δίνεται η δυνατότητα, την αντίθεση τους στον τρόπο µε τον οποίο θα
εφαρµοστούν τα νέα δεδοµένα για το όριο εκποµπών θείου στα ναυτιλιακά καύσιµα. Αυτή τη φορά η
ευκαιρία δόθηκε στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, Invest in Greece. Στη συγκεκριµένη
εκδήλωση, τρεις εκπρόσωποι ελληνικών ναυτιλιακών έσπευσαν για µία ακόµη φορά, να διατυπώσουν τα
επιχειρήµατα τους σχετικά µε τους κινδύνους που κρύβει η εφαρµογή των...
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Ακίνητα και... ΑΕΠ στο ραντάρ των ξένων επενδυτών - [Euro2day.gr]

Οι πρωτοβουλίες ενίσχυσης της ανάπτυξης σε ένα περιβάλλον χαµηλών πτήσεων κυρίως στην ευρωζώνη,
οι άµεσες ξένες επενδύσεις, αλλά και η δυναµική του real estate βρέθηκαν στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος των ξένων θεσµικών και των fund managers στο Συνέδριο της Capital Link στην Νέα Υόρκη,
το οποίο ολοκληρώθηκε χθες. Σύµφωνα µε τραπεζικά στελέχη που µετείχαν στο συνέδριο η συµµετοχή των
επενδυτών και των εκπροσώπων των funds ξεπέρασε κάθε προηγούµενο και το ενδιαφέρον για επενδύσεις
στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα θερµό.Ανάπτυξη Η επίτευξη ικανοποιητικού ρυθµού ανάπτυξης το 2020, αλλά
και µέχρι το 2022 βρέθηκε στην κορυφή των θεµάτων µε τα οποία ασχολήθηκαν εκτενώς οι ξένοι
επενδυτές στα ραντεβού που είχαν τόσο µε τους τραπεζίτες, όσο και στα πάνελ µε επιχειρηµατίες και µέλη
της κυβέρνησης. Ειδικότερα, αναλύθηκαν τα βήµατα που πρέπει να γίνουν ώστε να ενισχυθεί το ΑΕΠ της
Ελλάδας µε αιχµή την περαιτέρω µείωση των φορολογικών συντελεστών, αλλά...

Euro2day.gr   ·    πριν από  36 λεπτά  ·    

Οι πρωτοβουλίες ενίσχυσης της ανάπτυξης σε ένα περιβάλλον χαµηλών πτήσεων κυρίως στην ευρωζώνη,
οι άµεσες ξένες επενδύσεις, αλλά και η δυναµική του real estate βρέθηκαν στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος των ξένων θεσµικών και των fund managers στο Συνέδριο της Capital Link στην Νέα Υόρκη,
το οποίο ολοκληρώθηκε χθες. Σύµφωνα µε τραπεζικά στελέχη που µετείχαν στο συνέδριο η συµµετοχή των
επενδυτών και των εκπροσώπων των funds ξεπέρασε κάθε προηγούµενο και το ενδιαφέρον για επενδύσεις
στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα θερµό.Ανάπτυξη Η επίτευξη ικανοποιητικού ρυθµού ανάπτυξης το 2020, αλλά
και µέχρι το 2022 βρέθηκε στην κορυφή των θεµάτων µε τα οποία ασχολήθηκαν εκτενώς οι ξένοι
επενδυτές στα ραντεβού που είχαν τόσο µε τους τραπεζίτες, όσο και στα πάνελ µε επιχειρηµατίες και µέλη
της κυβέρνησης. Ειδικότερα, αναλύθηκαν τα βήµατα που πρέπει να γίνουν ώστε να ενισχυθεί το ΑΕΠ της
Ελλάδας µε αιχµή την περαιτέρω µείωση των φορολογικών συντελεστών, αλλά...
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Hard Rock: Kαταγγελίες για την πορεία του διαγωνισµού στο Ελληνικό
Σε καταγγελίες για την πορεία του διαγωνισµού στο Ελληνικό προχώρησε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της Hard Rock International, Τζιµ Άλεν, αναφέροντας πως υπάρχουν νοµικοί σύµβουλοι µε διττό
ρόλο που επηρεάζουν τους επενδυτές, οι οποίοι διεκδικούν την άδεια για την κατασκευή ξενοδοχείου µε
καζίνο στο Ελληνικό.

Με έναν «παίκτη» η µάχη για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό
Ο κ. Άλεν ο οποίος έδωσε το παρών στο 21ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link, στη Νέα Υόρκη, συναντήθηκε µε
τους υπουργούς Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούρα και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη και
όπως τόνισε στον τηλεοπτικό σταθµό ΑΝΤ1 έκανε καταγγελλία που µπορεί να θέσει εν αµφιβόλω ακόµη και
την πορεία του σχετικού διαγωνισµού.

«Ενηµερώσαµε την Επιτροπή Διενέργειας και την Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων, για κάποιες ανησυχίες που
έχουµε επί της διαδικασίας. Ενηµερωθήκαµε ότι υπάρχουν νοµικοί σύµβουλοι που δεν συµβουλεύουν απλά
την επιτροπή, αλλά συµβουλεύουν και τον άλλον συµµετέχοντα, τον ανταγωνιστή. Προφανώς αυτό µε
ανησύχησε πολύ και το επισηµάναµε αυτό και στους υπουργούς µε τους οποίους είχαµε συναντήσεις».

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της Hard Rock International οι δικηγόροι που συµβουλεύουν την επιτροπή φέρονται
να είναι ταυτόχρονα και σύµβουλοι ανταγωνίστριας εταιρείας που µετέχει στον διαγωνισµό για την άδεια
καζίνο και Integrated Resort Casino (IRC) στο Ελληνικό, επένδυση ύψους 1 δισ. ευρώ.

«Νοµίζω ότι είναι µια διαδικασία ένας εναντίον ενός, δηλαδή σύγκρουση συµφερόντων. Οπότε όταν το
µάθαµε αυτό, το επιβεβαιώσαµε ότι δεν είναι απλά φήµες και θέσαµε υπόψιν των υπουργών τις
πληροφορίες για το δικηγορικό γραφείο και όλη ην διαδικασία», επεσήµανε και πρόσθεσε ότι αυτό το
γεγονός «είναι κάτι που κάνει τη ζωή µας δύσκολη για να έχουµε µια ίση ευκαιρία».

Όπως είπε «θα περιµένουµε τις ίδιες δεσµεύσεις που είχαµε από τις πρώτες αρχικές συναντήσεις πριναπό
δύο χρόνια. Ότι η διαδικασία θα είναι δίκαιη».

Ερωτηθείς για το αν θεωρεί δίκαιο το διαγωνισµός ο κ. Άλεν τόνισε: «Δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω ως
µη δίκαιο. Αλλά ασφαλώς µας απασχολεί ότι κάτι υπάρχει, µια σύγκρουση συµφερόντων στον συγκεκριµένο
τοµέα».

«Έχουµε παρουσία σε 75 χώρες του κόσµου, οπότε έχουµε εµπειρία σε τέτοιες διαδικασίες» ανέφερε ο κ.
Άλεν και συµπλήρωσε: «Πιστεύω ότι µία εταιρεία όπως η Hard Rock International, επειδή προφανώς θα
εξαντλήσουµε κάθε έννοµο δικαίωµα, όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η
δράση µας είναι διεθνής, είµαστε µία εταιρεία διεθνούς εµβέλειας και όχι µία τοπική επιχείρηση. Και
φυσικά ο κόσµος θα καταλάβει ότι αν καταγγείλουµε τη διαδικασία και δε λέµε ότι το θέλουµε, αλλά αν το
κάνουµε, προφανώς θα υπάρξει µεγάλη ανησυχία για το αν κάποιος θα θελήσει να κάνει δουλειές στην
Ελλάδα».
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Καταγγελία της Hard Rock για τον διαγωνισµό στο Ελληνικό
Προηγήθηκαν πληροφορίες ότι η διαδικασία  θα  προχωρήσει µε έναν µόνο ενδιαφερόµενο

Αιχµές ως προς τη διαδικασία του διαγωνισµού για το καζίνο στο Ελληνικό άφησε ο πρόεδρος και
διευθύνων σύµβουλος της Hard Rock International, Τζιµ Άλεν, ο οποίος υποστήριξε ότι υπάρχουν νοµικοί
σύµβουλοι µε διττό ρόλο που επηρεάζουν την αρµόδια επιτροπή προς όφελος του ενός εκ των δύο
διεκδικητών του έργου. Η καταγγελία έρχεται εν µέσω πληροφοριών ότι η διαγωνιστική διαδικασία για
την άδεια καζίνο και τη δηµιουργία του Integrated Resort Casino (IRC), επένδυση που δύναται να φθάσει το
1 δισ. ευρώ στην ανάπτυξη του Ελληνικού, θα συνεχίσει µε έναν µόνο ενδιαφερόµενο, λόγω ελλείψεων
στον έναν εκ των δύο φακέλων που έχουν καταταθεί. 

Ο κ. Άλεν ο οποίος έδωσε το παρών στο 21ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link, στη Νέα Υόρκη, συναντήθηκε µε
τους υπουργούς Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούρα και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη και
όπως τόνισε στον τηλεοπτικό σταθµό ΑΝΤ1 έκανε καταγγελλία που µπορεί να θέσει εν αµφιβόλω ακόµη και
την πορεία του σχετικού διαγωνισµού.

«Ενηµερώσαµε την Επιτροπή Διενέργειας και την Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων, για κάποιες ανησυχίες που
έχουµε επί της διαδικασίας. Ενηµερωθήκαµε ότι υπάρχουν νοµικοί σύµβουλοι που δεν συµβουλεύουν απλά
την επιτροπή, αλλά συµβουλεύουν και τον άλλον συµµετέχοντα, τον ανταγωνιστή. Προφανώς αυτό µε
ανησύχησε πολύ και το επισηµάναµε αυτό και στους υπουργούς µε τους οποίους είχαµε συναντήσεις».

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της Hard Rock International οι δικηγόροι που συµβουλεύουν την επιτροπή φέρονται
να είναι ταυτόχρονα και σύµβουλοι ανταγωνίστριας εταιρείας που µετέχει στον διαγωνισµό για την άδεια
καζίνο και Integrated Resort Casino (IRC) στο Ελληνικό, επένδυση ύψους 1 δισ. ευρώ.

«Νοµίζω ότι είναι µια διαδικασία ένας εναντίον ενός, δηλαδή σύγκρουση συµφερόντων. Οπότε όταν το
µάθαµε αυτό, το επιβεβαιώσαµε ότι δεν είναι απλά φήµες και θέσαµε υπόψιν των υπουργών τις
πληροφορίες για το δικηγορικό γραφείο και όλη ην διαδικασία», επεσήµανε και πρόσθεσε ότι αυτό το
γεγονός «είναι κάτι που κάνει τη ζωή µας δύσκολη για να έχουµε µια ίση ευκαιρία».

Όπως είπε «θα περιµένουµε τις ίδιες δεσµεύσεις που είχαµε από τις πρώτες αρχικές συναντήσεις πριναπό
δύο χρόνια. Ότι η διαδικασία θα είναι δίκαιη».

Ερωτηθείς για το αν θεωρεί δίκαιο το διαγωνισµός ο κ. Άλεν τόνισε: «Δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω ως
µη δίκαιο. Αλλά ασφαλώς µας απασχολεί ότι κάτι υπάρχει, µια σύγκρουση συµφερόντων στον συγκεκριµένο
τοµέα».

«Έχουµε παρουσία σε 75 χώρες του κόσµου, οπότε έχουµε εµπειρία σε τέτοιες διαδικασίες» ανέφερε ο κ.
Άλεν και συµπλήρωσε: «Πιστεύω ότι µία εταιρεία όπως η Hard Rock International, επειδή προφανώς θα
εξαντλήσουµε κάθε έννοµο δικαίωµα, όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η
δράση µας είναι διεθνής, είµαστε µία εταιρεία διεθνούς εµβέλειας και όχι µία τοπική επιχείρηση. Και
φυσικά ο κόσµος θα καταλάβει ότι αν καταγγείλουµε τη διαδικασία και δε λέµε ότι το θέλουµε, αλλά αν το
κάνουµε, προφανώς θα υπάρξει µεγάλη ανησυχία για το αν κάποιος θα θελήσει να κάνει δουλειές στην
Ελλάδα».

naftemporiki.gr
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Κρατικές εγγυήσεις ύψους 12 δισ. ευρώ στις τράπεζες

Το ποσό των 12 δισ. ευρώ είναι το αρχικό ύψος των κρατικών εγγυήσεων που µπορούν να
χορηγηθούν στις τράπεζες, στο πλαίσιο του σχεδίου «Ηρακλής», όπως προβλέπει το σχετικό
νοµοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή. Νωρίτερα , το σχέδιο είχε αποσπάσει
την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ ενσωµατώνει και τις παρατηρήσεις
των θεσµών.

Ειδικότερα, µε το νοµοσχέδιο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής της εγγύησης του
Ελληνικού Δηµοσίου στις τιτλοποιήσεις απαιτήσεων των ελληνικών τραπεζών και ρυθµίζονται οι
αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του σχεδίου «Ηρακλής», το οποίο στηρίζεται στο ιταλικό
µοντέλο, προσαρµοσµένο στην ελληνική πραγµατικότητα.

Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, µε το σχέδιο νόµου υιοθετείται το πρόγραµµα παροχής εγγύησης του
Ελληνικού Δηµοσίου «Ηρακλής» σε τιτλοποιήσεις µη εξυπηρετούµενων δανείων (ΜΕΔ) των ελληνικών
τραπεζών.

Το πρόγραµµα έρχεται να εφαρµοστεί την ιδανική στιγµή καθώς υπάρχει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον
για τίτλους µε θετικές αποδόσεις, κάτι που έγινε αντιληπτό και από την τελευταία έκδοση του 10ετούς
οµολόγου. Αποτελεί µία καινοτοµία για την Ευρώπη, γιατί ενώ στηρίζεται στο ιταλικό µοντέλο
τιτλοποίησης δανείων µε εγγύηση του Δηµοσίου, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που επιχειρεί ένα τέτοιο
σχέδιο ενώ δεν βρίσκεται σε επενδυτική βαθµίδα.

Προστίθεται ότι το σχέδιο «Ηρακλής» δεν επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούµενο, ενώ προβλέπεται η
λήψη προµήθειας από το Δηµόσιο για την εγγύηση που παρέχει, τιµολογηµένη µε όρους αγοράς.

Παροχή κρατικής εγγύησης

Η διαδικασία παροχής της κρατικής εγγύησης ορίζεται από το άρθρο 6 του νοµοσχεδίου και το µέγιστο
ύψος της είναι το ποσό των 12 δισ. ευρώ, το οποίο όµως µπορεί να αυξηθεί στο µέλλον.

Ειδικότερα, το επίµαχο άρθρο αναφέρει:

1 Με απόφαση του υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το
Ελληνικό Δηµόσιο δύναται να παρέχει εγγύηση (η «πράξη παροχής εγγύησης»), έπειτα από σύµφωνη γνώµη
της Διυπουργικής Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), όπως ισχύει, προς τους
οµολογιούχους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και υπέρ του αποκτώντος, για τιτλοποιηµένες
απαιτήσεις του παρόντος νόµου. Η εγγύηση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή, µετά την προσκόµιση των
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 10, της σύµβασης εγγύησης σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
Παραρτήµατος Γ’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος νόµου (η «σύµβαση εγγύησης»). Το
ανώτατο συνολικό ποσό της δυνάµενης να χορηγηθεί εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου κατ’ εφαρµογή του
παρόντος νόµου ανέρχεται σε 12 δισ. ευρώ. Με απόφαση του υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται
κατόπιν σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ως άνω ποσό δύναται να αυξάνεται για το
µέλλον.

2 Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου συνίσταται στην ανάληψη υποχρέωσης πληρωµής των υποχρεώσεων
του αποκτώντος για την ολοσχερή εξόφληση απαιτήσεων από οµολογίες υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για αποπληρωµή του κεφαλαίου και των τόκων
για όλη τη διάρκεια των τίτλων. Η εξόφληση των απαιτήσεων διενεργείται κατά τόκους ή/και κεφάλαιο,
αναλόγως της δοµής και των συµβατικών όρων κάθε οµολογίας υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

3 Το αίτηµα για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου υποβάλλεται αποκλειστικά εντός
χρονικής περιόδου 18 µηνών από τις 10/10/2019, ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης C (2019) 7309
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επί του προγράµµατος παροχής εγγυήσεων του παρόντος νόµου. Με απόφαση του
υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µπορεί να
παρατείνεται η περίοδος παροχής εγγύησης, καθώς επίσης να τροποποιούνται για το µέλλον οι όροι
παροχής αυτής.

4 Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου είναι ρητή, ανέκλητη, ανεπιφύλακτη και σε πρώτη ζήτηση, σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 213, 214 και 215 παρ. 1 του Κανονισµού (Ε.Ε.) 575/2013, ως εάν το Ελληνικό
Δηµόσιο ήταν πρωτοφειλέτης, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου και ερµηνεύεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις της από 10/10/2019 C (2019) 7309 Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και του
πρωτογενούς, παραγώγου και επικουρικού ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων.
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5 Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου χορηγείται έως την καθορισµένη λήξη των οµολογιών υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας ή την πλήρη εξόφλησή τους.

6 Στην απόφαση της παρ. 1 αναφέρεται το ακριβές ποσό της εγγύησης, ο χρόνος διάρκειάς της, η
καταβλητέα στο Ελληνικό Δηµόσιο προµήθεια ασφαλείας και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η εγγύηση
παραµένει σε ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 15.

Οι προµήθειες

Το νοµοσχέδιο καθορίζει και τη διαδικασία επιβολής και καταβολής προµήθειας ασφαλείας. Σύµφωνα µε
τη σχετική διάταξη, η προµήθεια ασφαλείας καταβάλλεται από την ηµεροµηνία παροχής της εγγύησης και
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής, υπολογιζόµενη επί του εκάστοτε ανεξόφλητου εγγυηµένου υπολοίπου
οµολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Η προµήθεια ασφαλείας υπολογίζεται και καταβάλλεται
στην αρχή κάθε εκτοκιστικής περιόδου και θα αντικατοπτρίζει τους κινδύνους που αναλαµβάνει το
Δηµόσιο και θα είναι συνάρτηση των ηµεροµηνιών λήξης των οµολογιών υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας.

Η βασική προµήθεια είναι συνάρτηση του κατάλληλου δείκτη αναφοράς. Από ένα έως τρία έτη
χρησιµοποιείται το CDS τριετίας, για 4-5 έτη το CDS πενταετίας, για 6-7 το CDS 7ετίας και στη συνέχεια το
CDS 10ετίας.

Πότε τίθεται σε ισχύ

Η εγγύηση τίθεται σε ισχύ µόλις επιβεβαιωθεί ότι πληρούνται σωρευτικά συγκεκριµένες προϋποθέσεις και
ειδικότερα:

α) µόλις επέλθει η πώληση σε ιδιώτες επενδυτές ποσοστού 50%+1 των οµολογιών χαµηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας, καθώς και αρκετό ποσοστό οµολογιών χαµηλής και µέσης εξοφλητικής προτεραιότητας,
ώστε να επιτευχθεί η λογιστική απο-αναγνώριση,

β) υπάρχει αξιολόγηση των οµολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας που ανταποκρίνεται στην
ελάχιστη βαθµίδα που προβλέπει ο νόµος,

γ) η διαχείριση των τιτλοποιηµένων απαιτήσεων έχει ανατεθεί σε διαχειριστή που δεν ελέγχεται από το
µεταβιβάζον πιστωτικό ίδρυµα (είτε µε τη µορφή συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας
διαχείρισης, είτε µε τη µορφή δικαιώµατος διορισµού πλειοψηφίας των µελών του Δ.Σ. ή άλλως, όπως
προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα).

Βασική προϋπόθεση για την παροχή της εγγύησης είναι η προηγούµενη αξιολόγηση των οµολογιών υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας από αναγνωρισµένο οίκο αξιολόγησης (εξωτερικό οίκο πιστοληπτικής
αξιολόγησης) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η ελάχιστη βαθµίδα που απαιτείται να λάβουν οι συγκεκριµένες οµολογίες προκειµένου να παρασχεθεί η
εγγύηση είναι η «ΒΒ-» (Standard & Poors), «Ba3» (Moody’s), «BB-» (Fitch), «BBL» (DBRS). Τυχόν δεύτερη
αξιολόγηση διενεργείται από αναγνωρισµένο οίκο αξιολόγησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού
(Ε.Κ.) αριθ. 1060/2009 (E.E. L 302). Στην περίπτωση δύο αξιολογήσεων και για την επιβεβαίωση της
πλήρωσης της ελάχιστης απαιτούµενης βαθµίδας προκειµένου να παρασχεθεί η εγγύηση, λαµβάνεται υπ’
όψιν η χαµηλότερη αξιολόγηση.

Κατάπτωση της εγγύησης

Το άρθρο 13 καθορίζει τη διαδικασία κατάπτωσης της εγγύησης. Το αίτηµα κατάπτωσης υποβάλλεται
µετά την παρέλευση 50 ηµερών από τη µη πληρωµή τυχόν υποχρέωσης του αποκτώντος από τις οµολογίες
υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και εντός εννέα µηνών από τη συµπλήρωση της ανωτέρω
προθεσµίας.

Το Ελληνικό Δηµόσιο καταβάλλει τα οφειλόµενα ποσά προς τους οµολογιούχους υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας εντός 30 ηµερών από την παραλαβή του αιτήµατος κατάπτωσης, το οποίο υποβάλλεται
προς τη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής
Πολιτικής του υπουργείου Οικονοµικών. Το Ελληνικό Δηµόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώµατα των
οµολογιούχων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

Ενηµέρωση σε ξένους επενδυτές

Τις βασικές πτυχές του σχεδίου «Ηρακλής», αλλά και το πρόγραµµα εκδόσεων ελληνικών οµολόγων είχαν
την ευκαιρία να παρουσιάσουν στους εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων τα µέλη του ελληνικού
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οικονοµικού επιτελείου. Στο περιθώριο του επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «21 Annual
Capital Link Invest In Greece Forum», ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας είχε την ευκαιρία να
συναντηθεί µε στελέχη της PIMCO, της Goldman Sachs, της Citibank, της Blackrock, της Blue Crest, της
Morgan Stanley, της Helm, της Nomura και της Third Point. Ο στόχος διπλός: να ενηµερωθούν οι ξένοι
επενδυτές για το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του σχεδίου «Ηρακλής», µε το βάρος της σχετικής
ενηµέρωσης να πέφτει στον αρµόδιο υφυπουργό Οικονοµικών Γιώργο Ζαββό, ο οποίος επίσης βρίσκεται
στις ΗΠΑ, αλλά και να µάθουν από πρώτο χέρι τις βασικές προβλέψεις του προγραµµατισµού του ΟΔΔΗΧ
για την επόµενη χρονιά. Ειδικά το σχέδιο «Ηρακλής» αναµένεται να περάσει από τη Βουλή µε διαδικασίες
εξπρές, ώστε να σταλεί και το µήνυµα αποφασιστικότητας στις αγορές για την ταχύτατη µείωση των
«κόκκινων» δανείων, ένα από τα ζητήµατα που απασχολεί πάρα πολύ τους ξένους αναλυτές που
παρακολουθούν την υπόθεση «Ελλάδα».

Το οικονοµικό επιτελείο ποντάρει στη συµπεριφορά των αγορών µέσα στο 2020, καθώς και ο στόχος της
µείωσης των «κόκκινων» δανείων που βαραίνουν τους ισολογισµούς των τραπεζών, αλλά και η
υπερκάλυψη των ελληνικών εκδόσεων, όπως και η υλοποίηση των επόµενων κινήσεων αναδιάρθρωσης του
χρέους, εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις διαθέσεις των αγορών. Στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις του
υπουργού Οικονοµικών, οι οποίες ήταν δεκάδες, προβλήθηκε ξεκάθαρα το επιχείρηµα ότι η Ελλάδα έχει
µπει σε τροχιά ανάπτυξης και πλέον συνιστά έναν από τους ασφαλέστερους επενδυτικούς προορισµούς,
δεδοµένου ότι εκτός από τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα διαθέτει κι ένα πολύ µεγάλο «µαξιλάρι
ασφαλείας» για το χρέος το οποίο «εγγυάται» την κάλυψη των δανειακών υποχρεώσεων όχι µόνο για το
2020, αλλά και για τα επόµενα 3-4 χρόνια. Το οικονοµικό επιτελείο προτάσσει στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις
ότι το 2020 θα είναι η χρονιά µε τον υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης της τελευταίας 15ετίας. Προβάλλει,
επίσης, το νέο ευνοϊκότερο περιβάλλον τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα που θα
θελήσουν να µεταφέρουν τη φορολογική έδρα τους στην Ελλάδα, προσβλέποντας σε προσέλκυση
κεφαλαίων ήδη από τις αρχές της επόµενης χρονιάς.
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Διθύραµβοι Ρος για την ελληνική οικονοµία
Αθλητικά Νέα

11 Δεκεµβρίου 2019

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο
Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική
πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από
αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνεχίζοντας, ο
Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην Ουάσιγκτον,
όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο. Η Ελλάδα διέψευσε
τα προγνωστικά Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί
πολύ δύσκολα την επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα
προς βήµα την ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα,
εµφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να
παραµείνει προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια. Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος
διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο
επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο
επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ». Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της
χώρας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ
της Ελλάδας ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση
συνεχίσει τη µεταρρυθµιστική της προσπάθεια. «Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε
το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα, από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η
κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση
της γραφειοκρατίας των διαδικασιών αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της
συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα
στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ. Ρος. Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο
Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%, σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις
καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει
πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος
αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα. Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές
τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών
πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%. Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-
µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι
οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών ελλειµµάτων. Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος
είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο
16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία
χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό
ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020». Ανάµεσα
στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση του δείκτη
εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών. Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες
Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία». Το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα» Ο Αµερικανός υπουργός,
αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι που συνοδεύουν το
«γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ εξέφρασε την εκτίµηση
ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.
Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών. Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης
ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα
παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν ακολουθήσει». Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τα χαµόγελα του Paulson ///

Tα χαµόγελα του κ. John Paulson και τα εύσηµα που απέδωσε στο συνέδριο της Capital Link, σύµφωνα µε
πηγές από τις ΗΠΑ προέρχονται από το γεγονός ότι προετοιµάζεται η ιδιωτικοποίηση στην µετοχή της
ΕΥΔΑΠ µε το ποσοστό 11,99% που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ. Ναι, καλά καταλάβατε. Σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, ο
Αµερικανός µεγαλοεπενδυτής αναµένεται να αυξήσει το ποσοστό σε 21-22%. Για να δούµε εάν θα
επιβεβαιωθεί αυτή η ιδιωτικοποίηση.
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Ακίνητα και… ΑΕΠ στο ραντάρ των ξένων επενδυτών
Follow @report247gr

Οι πρωτοβουλίες ενίσχυσης της ανάπτυξης σε ένα περιβάλλον χαµηλών πτήσεων κυρίως στην ευρωζώνη,
οι άµεσες ξένες επενδύσεις, αλλά και η δυναµική του real estate βρέθηκαν στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος των ξένων θεσµικών και των fund managers στο Συνέδριο της Capital Link στην Νέα Υόρκη,
το οποίο ολοκληρώθηκε χθες.

Σύµφωνα µε τραπεζικά στελέχη που µετείχαν στο συνέδριο η συµµετοχή των επενδυτών και των
εκπροσώπων των funds ξεπέρασε κάθε προηγούµενο και το ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα
ήταν ιδιαίτερα θερµό.

Ανάπτυξη

Η επίτευξη ικανοποιητικού ρυθµού ανάπτυξης το 2020, αλλά και µέχρι το 2022 βρέθηκε στην κορυφή των
θεµάτων µε τα οποία ασχολήθηκαν εκτενώς οι ξένοι επενδυτές στα ραντεβού που είχαν τόσο µε τους
τραπεζίτες, όσο και στα πάνελ µε επιχειρηµατίες και µέλη της κυβέρνησης.

Ειδικότερα, αναλύθηκαν τα βήµατα που πρέπει να γίνουν ώστε να ενισχυθεί το ΑΕΠ της Ελλάδας µε αιχµή
την περαιτέρω µείωση των φορολογικών συντελεστών, αλλά και την επίτευξη του στόχου
µείωσης των πρωτογενών πλεονασµάτων αρχής γενοµένης από το 2021.

Επενδύσεις

Στο µέτωπο των επενδύσεων υπήρξε, σύµφωνα µε πηγές, έντονο ενδιαφέρον για τον κλάδο της ενέργειας,
του τουρισµού και των logistics. Οι επενδυτές ρωτούσαν για τα επενδυτικά σχέδια που βρίσκονται σε
εξέλιξη, αρχής γενοµένης από το Ελληνικό, αλλά και για περαιτέρω επενδύσεις στο νευραλγικό κοµµάτι
της ενέργειας.

Real Estate

Την παράσταση έκλεψαν οι επενδύσεις στα ακίνητα, καθώς πληθώρα επενδυτών ενδιαφέρθηκαν να
µάθουν για την ελληνική αγορά ακινήτων και για τα σχέδια πώλησης πακέτων µε ακίνητα που ετοιµάζουν
οι ελληνικές τράπεζες µέσω της µείωσης των µη εξυπηρετούµενων δανείων.

Follow @report247gr
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Ακίνητα και… ΑΕΠ στο ραντάρ των ξένων επενδυτών
Οι πρωτοβουλίες ενίσχυσης της ανάπτυξης σε ένα περιβάλλον χαµηλών πτήσεων κυρίως στην ευρωζώνη,
οι άµεσες ξένες επενδύσεις, αλλά και η δυναµική του real estate βρέθηκαν στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος των ξένων θεσµικών και των fund managers στο Συνέδριο της Capital Link στην Νέα Υόρκη,
το οποίο ολοκληρώθηκε χθες.

Σύµφωνα µε τραπεζικά στελέχη που µετείχαν στο συνέδριο η συµµετοχή των επενδυτών και των
εκπροσώπων των funds ξεπέρασε κάθε προηγούµενο και το ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα
ήταν ιδιαίτερα θερµό.

Ανάπτυξη

Η επίτευξη ικανοποιητικού ρυθµού ανάπτυξης το 2020, αλλά και µέχρι το 2022 βρέθηκε στην κορυφή των
θεµάτων µε τα οποία ασχολήθηκαν εκτενώς οι ξένοι επενδυτές στα ραντεβού που είχαν τόσο µε τους
τραπεζίτες, όσο και στα πάνελ µε επιχειρηµατίες και µέλη της κυβέρνησης.

Ειδικότερα, αναλύθηκαν τα βήµατα που πρέπει να γίνουν ώστε να ενισχυθεί το ΑΕΠ της Ελλάδας µε αιχµή
την περαιτέρω µείωση των φορολογικών συντελεστών, αλλά και την επίτευξη του στόχου
µείωσης των πρωτογενών πλεονασµάτων αρχής γενοµένης από το 2021.

Επενδύσεις

Στο µέτωπο των επενδύσεων υπήρξε, σύµφωνα µε πηγές, έντονο ενδιαφέρον για τον κλάδο της ενέργειας,
του τουρισµού και των logistics. Οι επενδυτές ρωτούσαν για τα επενδυτικά σχέδια που βρίσκονται σε
εξέλιξη, αρχής γενοµένης από το Ελληνικό, αλλά και για περαιτέρω επενδύσεις στο νευραλγικό κοµµάτι
της ενέργειας.

Real Estate

Την παράσταση έκλεψαν οι επενδύσεις στα ακίνητα, καθώς πληθώρα επενδυτών ενδιαφέρθηκαν να
µάθουν για την ελληνική αγορά ακινήτων και για τα σχέδια πώλησης πακέτων µε ακίνητα που ετοιµάζουν
οι ελληνικές τράπεζες µέσω της µείωσης των µη εξυπηρετούµενων δανείων.
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Hard Rock: Kαταγγελίες για την πορεία του διαγωνισµού στο Ελληνικό
Σε καταγγελίες για την πορεία του διαγωνισµού στο Ελληνικό προχώρησε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της Hard Rock International, Τζιµ Άλεν, αναφέροντας πως υπάρχουν νοµικοί σύµβουλοι µε διττό
ρόλο που επηρεάζουν τους επενδυτές, οι οποίοι διεκδικούν την άδεια για την κατασκευή ξενοδοχείου µε
καζίνο στο Ελληνικό.

Ο κ. Άλεν ο οποίος έδωσε το παρών στο 21ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link, στη Νέα Υόρκη, συναντήθηκε µε
τους υπουργούς Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούρα και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη και
όπως τόνισε στον τηλεοπτικό σταθµό ΑΝΤ1 έκανε καταγγελλία που µπορεί να θέσει εν αµφιβόλω ακόµη και
την πορεία του σχετικού διαγωνισµού.

«Ενηµερώσαµε την Επιτροπή Διενέργειας και την Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων, για κάποιες ανησυχίες που
έχουµε επί της διαδικασίας. Ενηµερωθήκαµε ότι υπάρχουν νοµικοί σύµβουλοι που δεν συµβουλεύουν απλά
την επιτροπή, αλλά συµβουλεύουν και τον άλλον συµµετέχοντα, τον ανταγωνιστή. Προφανώς αυτό µε
ανησύχησε πολύ και το επισηµάναµε αυτό και στους υπουργούς µε τους οποίους είχαµε συναντήσεις».

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της Hard Rock International οι δικηγόροι που συµβουλεύουν την επιτροπή φέρονται
να είναι ταυτόχρονα και σύµβουλοι ανταγωνίστριας εταιρείας που µετέχει στον διαγωνισµό για την άδεια
καζίνο και Integrated Resort Casino (IRC) στο Ελληνικό, επένδυση ύψους 1 δισ. ευρώ.

«Νοµίζω ότι είναι µια διαδικασία ένας εναντίον ενός, δηλαδή σύγκρουση συµφερόντων. Οπότε όταν το
µάθαµε αυτό, το επιβεβαιώσαµε ότι δεν είναι απλά φήµες και θέσαµε υπόψιν των υπουργών τις
πληροφορίες για το δικηγορικό γραφείο και όλη ην διαδικασία», επεσήµανε και πρόσθεσε ότι αυτό το
γεγονός «είναι κάτι που κάνει τη ζωή µας δύσκολη για να έχουµε µια ίση ευκαιρία».

Όπως είπε «θα περιµένουµε τις ίδιες δεσµεύσεις που είχαµε από τις πρώτες αρχικές συναντήσεις πριναπό
δύο χρόνια. Ότι η διαδικασία θα είναι δίκαιη».

Ερωτηθείς για το αν θεωρεί δίκαιο το διαγωνισµός ο κ. Άλεν τόνισε: «Δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω ως
µη δίκαιο. Αλλά ασφαλώς µας απασχολεί ότι κάτι υπάρχει, µια σύγκρουση συµφερόντων στον συγκεκριµένο
τοµέα».

«Έχουµε παρουσία σε 75 χώρες του κόσµου, οπότε έχουµε εµπειρία σε τέτοιες διαδικασίες» ανέφερε ο κ.
Άλεν και συµπλήρωσε: «Πιστεύω ότι µία εταιρεία όπως η Hard Rock International, επειδή προφανώς θα
εξαντλήσουµε κάθε έννοµο δικαίωµα, όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η
δράση µας είναι διεθνής, είµαστε µία εταιρεία διεθνούς εµβέλειας και όχι µία τοπική επιχείρηση. Και
φυσικά ο κόσµος θα καταλάβει ότι αν καταγγείλουµε τη διαδικασία και δε λέµε ότι το θέλουµε, αλλά αν το
κάνουµε, προφανώς θα υπάρξει µεγάλη ανησυχία για το αν κάποιος θα θελήσει να κάνει δουλειές στην
Ελλάδα».
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Σκληρή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τον «ντελάλη» Αδ. Γεωργιάδη
13:56 | 11.12.2019

 

 

«Δεν θα επιτρέψουµε στην κυβέρνηση να διασύρει τη χώρα στο εξωτερικό, παριστάνοντας τον ντελάλη
που προσπαθεί να ξεπουλήσει την πραµάτεια του», τονίζει η Κουµουνδούρου µε αφορµή τις «τεχνικές» του
υπουργού Ανάπτυξης (για την... προσέλκυση επενδύσεων), οι οποίες θυµίζουν τη συµπαθή ταινία «Καλώς
ήλθε το δολάριο»

 
Αναλυτικά , σε σχόλιό του το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει:

Ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, προσπαθεί να προκαλέσει το διεθνές επενδυτικό
ενδιαφέρον µε τεχνικές που φαίνεται να έχει αντιγράψει από τη συµπαθή ταινία «Καλώς ήλθε το δολάριο».

«Γιατί δεν πουλάµε πιο πολλά… Γιατί δεν ιδιωτικοποιούµε τα πάντα» αναρωτιέται σε συνάντηση που είχε
µε Αµερικάνους επενδυτές την προηγούµενη Δευτέρα στο πλαίσιο του  21ου Ετήσιου Φόρουµ «Invest in
Greece» στη Νέα Υόρκη. Και για να παροτρύνει τους πιο διστακτικούς, τους καθησυχάζει ότι «η όρεξη µας
είναι τόσο τεράστια και κάθε µήνας που περνά γίνεται µεγαλύτερη».

Προειδοποιούµε την κυβέρνηση ότι οι µέρες που η Ελλάδα περίµενε τον στόλο έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.
Η αδιαµφισβήτητη ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων προϋποθέτει αναπτυξιακό σχέδιο, τήρηση της
εργατικής και περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, στήριξη των ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Κρίσιµα
ζητήµατα που φαίνεται να αγνοεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν θα της επιτρέψουµε να διασύρει τη χώρα
στο εξωτερικό, παριστάνοντας τον ντελάλη που προσπαθεί να ξεπουλήσει την πραµάτεια του.

«Ιδιωτικοποιούµε τα  πάντα»

«Ιδιωτικοποιούµε τα πάντα» διακήρυξε χθες ο Άδωνις Γεωργιάδης µιλώντας σε επιχειρηµατίες των ΗΠΑ
«...Και πρέπει να σας καθησυχάσω ότι η όρεξή µας είναι τόσο τεράστια, κάθε µήνας που περνάει γίνεται
µεγαλύτερη», είπε µεταξύ άλλων ο υπουργός... Ανάπτυξης µιλώντας στο 21ο ετήσιο φόρουµ της Capital Link
µε θέµα «Επενδύστε στην Ελλάδα», στη Νέα Υόρκη.

Όχι πως είναι κάτι νέο για το ιδεολογικό σύµπαν του Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά η δηµόσια παραδοχή ότι
«ιδιωτικοποιούµε τα πάντα», και µάλιστα µπροστά σε ξένους επιχειρηµατίες, είναι χαρακτηριστική του
οράµατος του κυβερνώντος κόµµατος.

Ο υπουργός Ανάπτυξης λοιπόν µιλώντας στο 21ο ετήσιο φόρουµ της Capital Link µε θέµα «Επενδύστε στην
Ελλάδα», στη Νέα Υόρκη, δεν άφησε περιθώριο παρερµηνείας. Διαβεβαίωσε τους επιχειρηµατίες του
ακροατηρίου ότι η κυβέρνηση έχει ως µόνο στόχο να ιδιωτικοποιήσει τα πάντα. “Η µόνη ερώτηση που
έχουµε από τους ψηφοφόρους µας είναι γιατί δεν το κάνουµε πιο γρήγορα, γιατί αργήσαµε τόσο πολύ,
γιατί δεν πουλάµε πιο πολλά, γιατί δεν ιδιωτικοποιούµε τα πάντα…Και πρέπει να σας καθησυχάσω ότι η
όρεξή µας είναι τόσο τεράστια, κάθε µήνας που περνάει γίνεται µεγαλύτερη», είπε χαρακτηριστικά.
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Ακίνητα και... ΑΕΠ στο ραντάρ των ξένων επενδυτών
Τους σχεδιασµούς που θα επιτρέψουν την επιτάχυνση της µεγέθυνσης της οικονοµίας ρώτησαν οι ξένοι
επενδυτές στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Σηµαντική η συµµετοχή των funds. Για ποιους
κλάδους ενδιαφέρονται.

Οι πρωτοβουλίες ενίσχυσης της ανάπτυξης σε ένα περιβάλλον χαµηλών πτήσεων κυρίως στην ευρωζώνη,
οι άµεσες ξένες επενδύσεις, αλλά και η δυναµική του real estate βρέθηκαν στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος των ξένων θεσµικών και των fund managers στο Συνέδριο της Capital Link στην Νέα Υόρκη,
το οποίο ολοκληρώθηκε χθες. Σύµφωνα µε τραπεζικά στελέχη που µετείχαν στο συνέδριο η συµµετοχή των
επενδυτών και των εκπροσώπων των funds ξεπέρασε κάθε προηγούµενο και το ενδιαφέρον για επενδύσεις
στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα θερµό. Ανάπτυξη Η επίτευξη ικανοποιητικού ρυθµού ανάπτυξης το 2020, αλλά
και µέχρι το 2022 βρέθηκε στην κορυφή των θεµάτων µε τα οποία ασχολήθηκαν εκτενώς οι ξένοι
επενδυτές στα ραντεβού που είχαν τόσο µε τους τραπεζίτες, όσο και στα πάνελ µε επιχειρηµατίες και µέλη
της κυβέρνησης. Ειδικότερα, αναλύθηκαν τα βήµατα που πρέπει να γίνουν ώστε να ενισχυθεί το ΑΕΠ της
Ελλάδας µε αιχµή την περαιτέρω µείωση των φορολογικών συντελεστών, αλλά και την επίτευξη του
στόχου µείωσης των πρωτογενών πλεονασµάτων αρχής γενοµένης από το 2021. Επενδύσεις Στο µέτωπο
των επενδύσεων υπήρξε, σύµφωνα µε πηγές, έντονο ενδιαφέρον για τον κλάδο της ενέργειας, του
τουρισµού και των logistics. Οι επενδυτές ρωτούσαν για τα επενδυτικά σχέδια που βρίσκονται σε εξέλιξη,
αρχής γενοµένης από το Ελληνικό, αλλά και για περαιτέρω επενδύσεις στο νευραλγικό κοµµάτι της
ενέργειας. Real Estate Την παράσταση έκλεψαν οι επενδύσεις στα ακίνητα, καθώς πληθώρα επενδυτών
ενδιαφέρθηκαν να µάθουν για την ελληνική αγορά ακινήτων και για τα σχέδια πώλησης πακέτων µε
ακίνητα που ετοιµάζουν οι ελληνικές τράπεζες µέσω της µείωσης των µη εξυπηρετούµενων δανείων.
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Hard Rock: Kαταγγελίες για την πορεία του διαγωνισµού στο Ελληνικό
Σε καταγγελίες για την πορεία του διαγωνισµού στο Ελληνικό προχώρησε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της Hard Rock International, Τζιµ Άλεν, αναφέροντας πως υπάρχουν νοµικοί σύµβουλοι µε διττό
ρόλο που επηρεάζουν τους επενδυτές, οι οποίοι διεκδικούν την άδεια για την κατασκευή ξενοδοχείου µε
καζίνο στο Ελληνικό.

Με έναν «παίκτη» η µάχη για  την άδεια  καζίνο στο Ελληνικό

Ο κ. Άλεν ο οποίος έδωσε το παρών στο 21ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link, στη Νέα Υόρκη, συναντήθηκε µε
τους υπουργούς Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούρα και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη και
όπως τόνισε στον τηλεοπτικό σταθµό ΑΝΤ1 έκανε καταγγελλία που µπορεί να θέσει εν αµφιβόλω ακόµη και
την πορεία του σχετικού διαγωνισµού.

«Ενηµερώσαµε την Επιτροπή Διενέργειας και την Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων, για κάποιες ανησυχίες που
έχουµε επί της διαδικασίας. Ενηµερωθήκαµε ότι υπάρχουν νοµικοί σύµβουλοι που δεν συµβουλεύουν απλά
την επιτροπή, αλλά συµβουλεύουν και τον άλλον συµµετέχοντα, τον ανταγωνιστή. Προφανώς αυτό µε
ανησύχησε πολύ και το επισηµάναµε αυτό και στους υπουργούς µε τους οποίους είχαµε συναντήσεις».

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της Hard Rock International οι δικηγόροι που συµβουλεύουν την επιτροπή φέρονται
να είναι ταυτόχρονα και σύµβουλοι ανταγωνίστριας εταιρείας που µετέχει στον διαγωνισµό για την άδεια
καζίνο και Integrated Resort Casino (IRC) στο Ελληνικό, επένδυση ύψους 1 δισ. ευρώ.

«Νοµίζω ότι είναι µια διαδικασία ένας εναντίον ενός, δηλαδή σύγκρουση συµφερόντων. Οπότε όταν το
µάθαµε αυτό, το επιβεβαιώσαµε ότι δεν είναι απλά φήµες και θέσαµε υπόψιν των υπουργών τις
πληροφορίες για το δικηγορικό γραφείο και όλη ην διαδικασία», επεσήµανε και πρόσθεσε ότι αυτό το
γεγονός «είναι κάτι που κάνει τη ζωή µας δύσκολη για να έχουµε µια ίση ευκαιρία».

Όπως είπε «θα περιµένουµε τις ίδιες δεσµεύσεις που είχαµε από τις πρώτες αρχικές συναντήσεις πριναπό
δύο χρόνια. Ότι η διαδικασία θα είναι δίκαιη».

Ερωτηθείς για το αν θεωρεί δίκαιο το διαγωνισµός ο κ. Άλεν τόνισε: «Δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω ως
µη δίκαιο. Αλλά ασφαλώς µας απασχολεί ότι κάτι υπάρχει, µια σύγκρουση συµφερόντων στον συγκεκριµένο
τοµέα».

«Έχουµε παρουσία σε 75 χώρες του κόσµου, οπότε έχουµε εµπειρία σε τέτοιες διαδικασίες» ανέφερε ο κ.
Άλεν και συµπλήρωσε: «Πιστεύω ότι µία εταιρεία όπως η Hard Rock International, επειδή προφανώς θα
εξαντλήσουµε κάθε έννοµο δικαίωµα, όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η
δράση µας είναι διεθνής, είµαστε µία εταιρεία διεθνούς εµβέλειας και όχι µία τοπική επιχείρηση. Και
φυσικά ο κόσµος θα καταλάβει ότι αν καταγγείλουµε τη διαδικασία και δε λέµε ότι το θέλουµε, αλλά αν το
κάνουµε, προφανώς θα υπάρξει µεγάλη ανησυχία για το αν κάποιος θα θελήσει να κάνει δουλειές στην
Ελλάδα».

naftemporiki.gr

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα  τη δουλειά  που σας ταιριάζει!
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Greek Delegation Rings NYSE Closing Bell After “Greece is Back” Forum (video)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Αρ. Πίττας, Ν. Τσάκος και Ι. Ζαφειράκης κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για
τον IMO 2020

Εριέττα Κοµνηνού

Περίπου τρεις εβδομάδες απομένουν μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανονισμοί IMO 2020 και αρκετοί
Έλληνες εφοπλιστές δεν διστάζουν να εκφράσουν, όποτε τους δίνεται η δυνατότητα, την αντίθεση τους
στον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν τα νέα δεδομένα για το όριο εκπομπών θείου στα ναυτιλιακά
καύσιµα.

Αυτή τη φορά η ευκαιρία δόθηκε στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, Invest in Greece. Στη
συγκεκριμένη εκδήλωση, τρεις εκπρόσωποι ελληνικών ναυτιλιακών έσπευσαν για μία ακόμη φορά, να
διατυπώσουν τα επιχειρήματα τους σχετικά με τους κινδύνους που κρύβει η εφαρμογή των νέων
κανονισµών από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Ο λόγος για τον Αριστείδη Πίττα , CEO των ναυτιλιακών Euroseas και Eurodry, τον Νικόλα  Τσάκο,
CEO της Tsakos Energy Navigation (TEN) και τον Ιωάννη Ζαφειράκη, CSO της Diana Shipping.

«Θα έπρεπε να δοθεί παράταση, αλλά δεν πρόκειται να συμβεί αυτό», επισήμανε ο κ. Πίττας. «Είναι πολύ
αργά για να αλλάξει κάτι».

Παρά το γεγονός ότι και οι τρεις δήλωσαν ότι θα συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες, οι οποίοι
μειώνουν τις επιτρεπόμενες εκπομπές θείου από τα πλοία στο 0,5%, επέμειναν ότι τάσσονται υπέρ μίας πιο
«πράσινης» ναυτιλίας.

Ο κ. Ζαφειράκης, εξέφρασε την αντίθεση της εταιρείας που εκπροσωπεί με τα scrubbers. Όπως επισήμανε,
εκτιμά ότι θα υπάρξουν σύντομα παράπονα για περιβαλλοντικές ζημιές από τις συγκεκριμένες συσκευές, οι
οποίες επιτρέπουν στα πλοία να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν καύσιμα υψηλής περιεκτικότητας σε θείο,
αλλά τα καθαρίζουν από το θείο και το πετούν στον ωκεανό.

«Αν υπολογίσετε τα νούμερα, θα δείτε ότι υπάρχουν πολλά άγνωστα στοιχεία στη συγκεκριμένη εξίσωση,
δεν βγάζει νόηµα όλο αυτό», τόνισε.

«Από τη στιγμή που μπορείτε να συμμορφώνεστε με τη χρήση καυσίμου χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο,
νομίζω ότι θα αποδειχθεί και στο μέλλον, ότι έτσι προστατεύετε το περιβάλλον καλύτερα από το να έχετε
ένα scrubber».

Σε ανάλογου ύφους δηλώσεις προέβη και ο εφοπλιστής Νικόλας Τσάκος, ο οποίος υπογράμμισε στο forum
ότι τα χρήματα που ξοδεύουν οι πλοιοκτήτες για την τοποθέτηση scrubbers στα πλοία τους θα μπορούσαν
να χρησιµοποιηθούν αλλού.

«Ίσως να αποδώσει ως επένδυση, ίσως και όχι», εκτίμησε. Και συμπλήρωσε: «Αυτό που δεν μου αρέσει σε
όλο αυτό το θέμα είναι ότι επιτρέψαμε να γίνει αυτό με τα scrubbers και να προχωρήσουμε σε αυτού του
είδους την επένδυση, η οποία ανέρχεται μέχρι τώρα σε 10 δισεκατομμύρια δολάρια αν μετρήσετε πόσα
scrubbers έχουν ήδη εγκατασταθεί».

«Θα ήταν πολύ καλύτερο αν η βιομηχανία είχε επενδύσει σε κάποια έρευνα για την εξεύρεση ενός νέου
είδους καυσίµου».

Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, μιλώντας
πρόσφατα στην 31η Γενική Συνέλευση του ΙΜΟ στο Λονδίνο, είχε ζητήσει να εξεταστεί η αναβολή της
εφαρμογής του νέου Κανονισμού που προβλέπει την χρήση από τη ναυτιλία καυσίμων χαμηλής
περιεκτικότητας σε θείο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να εκτιμηθούν περισσότερο και σε βάθος οι όποιες
επιπτώσεις προκύψουν για την ασφάλεια των πληρωµάτων και των πλοίων.
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Σκληρή ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για τον «ντελάλη» Αδ. Γεωργιάδη-Δεν θα
επιτρέψουµε «τεχνικές» του τύπου «καλώς ήλθε το δολάριο»

«Δεν θα  επιτρέψουµε στην κυβέρνηση να  διασύρει τη χώρα  στο εξωτερικό, παριστάνοντας
τον ντελάλη που προσπαθεί να  ξεπουλήσει την πραµάτεια  του», τονίζει η Κουµουνδούρου µε
αφορµή τις «τεχνικές» του υπουργού Ανάπτυξης (για  την… προσέλκυση επενδύσεων), οι
οποίες θυµίζουν τη συµπαθή ταινία  «Καλώς ήλθε το δολάριο».

Αναλυτικά , σε σχόλιό του (11/12/19) το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει:

Ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, προσπαθεί να προκαλέσει το διεθνές ενδιαφέρον µε
τεχνικές που φαίνεται να έχει αντιγράψει από τη συµπαθή ταινία «Καλώς ήλθε το δολάριο».

«Γιατί δεν πουλάµε πιο πολλά… Γιατί δεν ιδιωτικοποιούµε τα πάντα» αναρωτιέται σε συνάντηση που είχε
µε Αµερικάνους επενδυτές την προηγούµενη Δευτέρα στο πλαίσιο του  21ου Ετήσιου Φόρουµ «Invest in
Greece» στη Νέα Υόρκη. Και για να παροτρύνει τους πιο διστακτικούς, τους καθησυχάζει ότι «η όρεξη µας
είναι τόσο τεράστια και κάθε µήνας που περνά γίνεται µεγαλύτερη».

Προειδοποιούµε την κυβέρνηση ότι οι µέρες που η Ελλάδα περίµενε τον στόλο έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.
Η αδιαµφισβήτητη ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων προϋποθέτει αναπτυξιακό σχέδιο, τήρηση της
εργατικής και περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, στήριξη των ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Κρίσιµα
ζητήµατα που φαίνεται να αγνοεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν θα της επιτρέψουµε να διασύρει τη χώρα
στο εξωτερικό, παριστάνοντας τον ντελάλη που προσπαθεί να ξεπουλήσει την πραµάτεια του.

«Ιδιωτικοποιούµε τα  πάντα»

«Ιδιωτικοποιούµε τα πάντα» διακήρυξε χθες, Τρίτη, ο Άδωνις Γεωργιάδης µιλώντας σε επιχειρηµατίες των
ΗΠΑ «…Και πρέπει να σας καθησυχάσω ότι η όρεξή µας είναι τόσο τεράστια, κάθε µήνας που περνάει
γίνεται µεγαλύτερη», είπε µεταξύ άλλων ο υπουργός… Ανάπτυξης µιλώντας στο 21ο ετήσιο φόρουµ της
Capital Link µε θέµα «Επενδύστε στην Ελλάδα», στη Νέα Υόρκη.

Όχι πως είναι κάτι νέο για το ιδεολογικό σύµπαν του Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά η δηµόσια παραδοχή ότι
«ιδιωτικοποιούµε τα πάντα», και µάλιστα µπροστά σε ξένους επιχειρηµατίες, είναι χαρακτηριστική του
οράµατος του κυβερνώντος κόµµατος.

Ο υπουργός Ανάπτυξης λοιπόν µιλώντας στο 21ο ετήσιο φόρουµ της Capital Link µε θέµα «Επενδύστε στην
Ελλάδα», στη Νέα Υόρκη, δεν άφησε περιθώριο παρερµηνείας. Διαβεβαίωσε τους επιχειρηµατίες του
ακροατηρίου ότι η κυβέρνηση έχει ως µόνο στόχο να ιδιωτικοποιήσει τα πάντα. “Η µόνη ερώτηση που
έχουµε από τους ψηφοφόρους µας είναι γιατί δεν το κάνουµε πιο γρήγορα, γιατί αργήσαµε τόσο πολύ,
γιατί δεν πουλάµε πιο πολλά, γιατί δεν ιδιωτικοποιούµε τα πάντα…Και πρέπει να σας καθησυχάσω ότι η
όρεξή µας είναι τόσο τεράστια, κάθε µήνας που περνάει γίνεται µεγαλύτερη», είπε χαρακτηριστικά.
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Γεωργιάδης προς αµερικανούς επιχειρηµατίες: «Έχουµε τεράστια όρεξη για
ιδιωτικοποιήσεις»

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε ότι «η μόνη ερώτηση»
που έχουν από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας είναι γιατί η κυβέρνηση δεν
ιδιωτικοποιεί τα  πάντα  στη χώρα  και γιατί δεν πουλάνε πιο πολλά . Δήλωσε σε αμερικανούς
επιχειρηματίες πως η όρεξη της κυβέρνησης για  ιδιωτικοποιήσεις «είναι τόσο τεράστια ,
κάθε μήνας που περνάει γίνεται μεγαλύτερη». Δήλωσε με νόημα  ότι η Ελλάδα
«µεταµορφώνεται τώρα  σε ένα  νέο hot-spot για  τους επενδυτές»

Σε δηλώσεις που έκανε ως κεντρικός ομιλητής στο 21ο ετήσιο φόρουμ της Capital Link με θέμα «Επενδύστε
στην Ελλάδα», που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, ο Α. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε αμερικανούς
επιχειρηματίες ότι η κυβέρνηση έχει τεράστια όρεξη να πουλήσει σε ιδιώτες δημόσια περιουσιακά
στοιχεία.

«Η μόνη ερώτηση που έχουμε από τους ψηφοφόρους μας είναι γιατί δεν το κάνουμε πιο γρήγορα, γιατί
αργήσαμε τόσο πολύ, γιατί δεν πουλάμε πιο πολλά, γιατί δεν ιδιωτικοποιούμε τα πάντα. Και πρέπει να σας
καθησυχάσω ότι η όρεξή µας είναι τόσο τεράστια, κάθε µήνας που περνάει γίνεται µεγαλύτερη».

Στάθηκε στα σχέδια της κυβέρνησης για τους επενδυτές, λέγοντας ότι μετατρέπουν την Ελλάδα σε hot –
spot για επενδυτές, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον στη χώρα παρουσιάζεται μοναδική ευκαιρία για τους
αµερικανούς επενδυτές.

«Το πρώην μαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα από την κρίση χώρα η οποία έχει
χάσει το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία δεκαετία, μεταμορφώνεται τώρα σε ένα νέο
hot-spot για τους επενδυτές και μία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηματικότητα οικονομίες
παγκοσµίως.

Το μήνυμά μου, λοιπόν, προς τους Αμερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταματήσει να επενδύουν στη χώρα μας, ακόμη και εν μέσω της
χειρότερης οικονομικής μας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των μοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας».

 

Εκτύπωσε ή στείλε email το άρθρο!

http://ergasianet.gr/2019/12/11/%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%ac%ce%b4%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b1%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%8d%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81/


https://www.thepressproject.gr/

 Publication date: 11/12/2019 15:22

 Alexa ranking (Greece): 329

 https://thepressproject.gr/apolyta-ikanopiimenes-i-ipa-apo-to-anigma-tis-kyvernisis...

Απόλυτα ικανοποιηµένες οι ΗΠΑ από το άνοιγµα της κυβέρνησης για
ιδιωτικοποιήσεις στην Ελλάδα

Ο Αµερικανός υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπουρ Ρος και ο Αµερικανός µεγαλοεπενδυτής, Τζον
Πόλσον, που ελέγχεται για χρέη ύψους 1 δισ. δολαρίου στην εφορία, εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για
τη γραµµή που ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση σχετικά µε τις ιδιωτικοποιήσεις αµερικανών
επιχειρηµατιών. «Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της
κυβέρνησης Μητσοτάκη», δήλωσε ο Ρος. Ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζέφρει Πάιατ, χαρακτήρισε «εξαιρετική»
τη συνάντηση που είχε µε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Αµερικανός υπουργός Εµπορίου, Γουίλµπουρ Ρος, δήλωσε κατά τη διάρκεια του 21ου επενδυτικού
φόρουµ της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο «Invest in Greece», ότι είναι ικανοποιηµένος από τη στάση
της ελληνικής κυβέρνησης που στρώνει «κόκκινο χαλί» στις ιδιωτικοποιήσεις, έχοντας σε πρώτο πλάνο
τους αµερικανούς επιχειρηµατίες.

«Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη», είπε χαρακτηριστικά ο Γ. Ρος, µε τον οποίο
συµφώνησε και ο αµερικανός επενδυτής Τζον Πόλσον.

Σηµειώνεται ότι ο Πόλσον, που φέρεται να είναι από αυτούς που επιθυµούν να επενδύσουν στην Ελλάδα,
έφτασε τον Απρίλιο του 2018 να χρωστάει 1 δισεκατοµµύριο δολάρια στην εφορία, σύµφωνα µε ρεπορτάζ
της Wall Street Journal.

Ο Πόλσον κλήθηκε  να καταβάλει το εν λόγω ποσό σε συνέχεια των 500 εκατ. δολαρίων που πλήρωσε σε
φόρους το 2017. Το ύψος του φόρου για το 2018 ήταν  τόσο µεγάλο που ξεπερνά το µέγιστο ποσό που
επιτρέπει η ΙRS (Internal Revenue Service που είναι η αρµόδια υπηρεσία για τους φόρους των αµερικανών
πολιτών).

Συνεχίζοντας να εκφράζει την ικανοποίηση του για τις πολιτικές που ακολούθησαν οι ελληνικές
κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, ο Ρος τόνισε: «Ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Παρότρυνε την κυβέρνηση να συνεχίσει την απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις και την
αντεργατική µεταρρύθµιση στον συνταξιοδοτικό τοµέα της Ελλάδας, επισηµαίνοντας πως αυτό θα
µπορούσε να βοηθήσει την προσέλκυση επενδύσεων µέσα στα επόµενα δύο χρόνια.

«Έχουµε τεράστια όρεξη για ιδιωτικοποιήσεις» το µήνυµα Γεωργιάδη σε Αµερικανούς
επιχειρηµατίες

Ο Ρος αναφέρθηκε και στο «σχέδιο Ηρακλής» που προβλέπει την κρατική εγγύηση ύψους 9
δισεκατοµµυρίων ευρώ µε στόχο το «ξεφόρτωµα» 30 δισ. ευρώ κόκκινων δανείων από τις τράπεζες,
εκτιµώντας ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να απελευθερωθούν από το βάρος αυτό
και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Ο Πόλσον δήλωσε ότι ήδη έχουµε δει τα θετικά αποτελέσµατα της νέας κυβέρνησης στη χρηµατιστηριακή
αγορά, στην ακίνητη περιουσία, στον τραπεζικό τοµέα και σε όλους τους χρηµατοπιστωτικούς τοµείς της
χώρας, επισηµαίνοντας πως ο συνδυασµός των πολυ χαµηλών η αρνητικών επιτοκίων τραπεζικών
καταθεσεων σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο δρόµο της ανάκαµψης
σηµατοδοτούν τη κατάλληλη στιγµή για οποιοδήποτε είδος επένδυσης σε µετοχές και  ακίνητη περιουσία.

Τέλος, ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι πολύ τυχερή που έχει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό,
εκφράζοντας παράλληλα τον ενθουσιασµό του για ένα «λαµπρό µέλλον» στις ελληνικές επενδύσεις.  «Είµαι
αισιόδοξος για το µέλλον της Ελλάδας και για τις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα. Η Ελλάδα
επέστρεψε».

«Εξαιρετική» χαρακτήρισε τη συνάντηση µε Μητσοτάκη ο Πάιατ

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρει Πάιατ, συναντήθηκε µε τον Κυριάκο Μητσοτάκη το απόγευµα
της Τρίτης και χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη συνάντηση που είχαν. Σύµφωνα µε κυβερνητικές πηγές, στη
διάρκεια της συνάντησης µε τον Αµερικανό πρέσβη συζητήθηκε επίσης το περιεχόµενο των επιστολών που
έστειλε η Ελλάδα στον γενικό γραµµατέα και στο Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο πρωθυπουργός ανέλυσε στον πρεσβευτή των ΗΠΑ τις ελληνικές θέσεις και ενέργειες απέναντι στις
προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Υπενθυµίζεται ότι η υπογραφή µνηµονίου µε τη Λιβύη έχει
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χαρακτηριστεί «προκλητική ενέργεια» από το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο Πάιατ δήλωσε ότι είναι
«καθοριστικής σηµασίας η συνάντηση που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης µε τον Ντόναλντ Τραµπ στις
αρχές Ιανουαρίου.
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«Χωρίς καλάθι» η επιστροφή της κυβερνητικής αποστολής από το σαφάρι
επενδυτών στις ΗΠΑ

Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να απέστειλε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του - προσκλητήριο σε
Αµερικανούς επενδυτές, οι δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη πως «Έχουµε τεράστια όρεξη για
ιδιωτικοποιήσεις» να κάνουν τον γύρω του διαδικτύου, και οι υπουργοί της κυβέρνσηης που βρέθηκαν στη
Νέα Υόρκη να συνάντησαν δεκάδες υποψήφιους επενδυτές, όµως η επιστροφή τους από τις ΗΠΑ δεν
συνοδεύτηκε παρά µόνο από «υποσχέσεις» ισχυρών παικτών της διεθνούς αγοράς για µελλοντικές
επενδύσεις, και όχι συµφωνίες.

Βίντεο – διαφήµιση για επενδυτές από τις ΗΠΑ απέστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο 21o «Annual Capital
Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη, µε βασικό µήνυµά του ότι «στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα
εποχή οικονοµικών ευκαιριών», καλώντας τους Αµερικανούς να εξετάσουν «τις ευκαιρίες που
εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα».

«Η µόνη ερώτηση που έχουµε από τους ψηφοφόρους µας είναι γιατί δεν το κάνουµε πιο γρήγορα, γιατί
αργήσαµε τόσο πολύ, γιατί δεν πουλάµε πιο πολλά, γιατί δεν ιδιωτικοποιούµε τα πάντα. Και πρέπει να σας
καθησυχάσω ότι η όρεξή µας είναι τόσο τεράστια, κάθε µήνας που περνάει γίνεται µεγαλύτερη» δήλωσε
κατά τη δική του τοποθέτηση στο ίδιο επιχειρηµατικό φόρουµ ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης.

Στις ΗΠΑ, τις προηγούµενες ηµέρες βρέθηκαν, εκτός του Αδ. Γεωργιάδη, ο υπουργός Τουρισµού Χάρης
Θεοχάρης, ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γεράσιµος Θωµάς και ο υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος
Ζαββός. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές από κυβερνητικές πηγές, η κυβερνητική
αποστολή είχε περισσότερες από 100 «κατ’ ιδίαν συναντήσεις» µε επενδυτές τη Δευτέρα στο Metropolitan
Club, ενώ Σταϊκούρας – Γεωργιάδης είχαν και δύο οµαδικές συναντήσεις µε επενδυτές. Συναντήσεις είχε ο
υπουργός Οικονοµικών και µε αξιωµατούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας.

«Αυτή είναι η ιδανική στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία γίνεται το νέο “παιδί-θαύµα” της
ευρωζώνης» δήλωσε από την πλευρά του ο Γ. Ζαββός, προτάσσοντας τα σχέδια της κυβέρνησης για τα
κόκκινα δάνεια, τα οποία συνεχίζουν να προβληµατίζουν τους επενδυτές. Ο ίδιος τόνισε ότι στόχος του
σχεδίου «Ηρακλής» είναι να µειωθεί ο όγκος των κόκκινων δανείων στις ελληνικές τράπεζες κατά 40%, να
αυξηθεί η κεφαλαιακή βάση τους και να βελτιωθεί η κερδοφορία τους.

«Ο Ηρακλής προσφέρει ένα ελκυστικό οµόλογο υψηλών αποδόσεων, σε ένα περιβάλλον αρνητικών
επιτοκίων και αποδόσεων […] H αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε
διαρθρωτικές και φορολογικές µεταρρυθµίσεις και στην επανεκκίνηση του ελληνικού τραπεζικού
συστήµατος και του χρηµατιστηρίου σηµατοδοτεί µια νέα εποχή ανάπτυξης, προσφέροντας νέες ευκαιρίες
τους επενδυτές» δήλωσε ακόµα ο υφυπουργός.

Ωστόσο, παρά τις δηλώσεις και τις υψηλές προσδοκίες, τα κυβερνητικά στελέχη επέστρεψαν άπραγα από
τις ΗΠΑ, καθώς όπως αναφέρεται, η πλειοψηφία των επενδυτών κράτησαν κλειστά τα χαρτιά τους. Όπως
αναφέρει ρεπορτάζ της Εφηµερίδας των Συντακτών, το µικρό ενδιαφέρον που παρουσιάστηκε αφορά το
real estate, χωρίς άµεσες προοπτικές και µε περιορισµένο κοινό επενδυτών, ενώ προβληµατισµό φέρεται να
προκαλεί και το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον. Ένα ακόµα ζήτηµα που διαπιστώνεται, είναι αυτό των
κόκκινων δανείων, το οποίο οι επενδυτές φέρονται να παρακολουθούν µε ενδιαφέρον.

Μεταξύ των επενδυτικών funds που συµµετείχαν στο Forum µέσω εκπροσώπων τους, σύµφωνα µε
δηµοσιογραφικές πληροφορίες, ήταν και τα εξής: Athanor Capital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest
Capital, Brookfield Asset management, Consilience Capital, Eaton Vance, Fir Tree Partners, Goldman Sachs Asset
Management, Helm, Morgan Stanley, MSK Capital Partners, Nomura, Third Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS,
Monarch, Knighthead, Stonehill, Olympus Peak, Citi, Aberdeen, Helm, East Rock, Centerbridge, Beachpoint και
Weterwheel.

Μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων που είχαν παρουσία στο φετινό συνέδριο του Capital Link
περιλαµβάνονται οι: Aegean Airlines, ΕΥΔΑΠ, Avis Ελλάς, Eldorado Gold, EY, Grant Thornton, ΕΛΠΕ, Lamda
Development, McKinsey & Company, Όµιλος Μυτιληναίος, NN Hellas, ΟΠΑΠ, Prodea Investments, ΔΕΗ, Reed
Smith, Shaner Hotel Group, ΤΕΜΕΣ, The Wall Street Journal, ΤΙΤΑΝ, Värde Global Real Estate, Zeus Group, Diana
Shipping, Eurodry, Euroseas, Tsakos Energy Navigation, Performance Shipping.
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Γουίλµπορ Ρος: Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο
υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα  δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
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µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν
κίνδυνοι που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο,
ενώ εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Πηγή: newsbeast.gr
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Πώς η Ελλάδα µπαίνει δυνατά στην επενδυτική «σφαίρα» των Αµερικανών
Μπορεί η Ελλάδα να γίνει το επόµενο «επενδυτικό story»; Το ερώτηµα αυτό διατυπώθηκε από πολλούς
αναλυτές, οικονοµολόγους και fund managers στα «πηγαδάκια» που είχαν την τιµητική τους στο 21ο Ετήσιο
Επενδυτικό Forum της Capital Link που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Τα µηνύµατα των υπουργών
Από την πλευρά τους οι υπουργοί της ελληνικής... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο https://www.cnn.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.
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Επισκευές και συντήρηση οικιακών συσκευών περιλαµβάνει το νέο εµπορικό
πλάνο της ΔΕΗ - [Hellasjournal.com]

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο "21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum". Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των
λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα
να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος
της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των
δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Το µήνυµα
του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι "Η ΔΕΗ έχει
επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός...

Hellasjournal.com   ·    πριν από  29 λεπτά  ·    

Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ, που αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα ως το τέλος του χρόνου,
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά τις επαφές που
είχε χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο "21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum". Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε στην απόσυρση των
λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα
να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος
της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των
δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Το µήνυµα
του Προέδρου της ΔΕΗ κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Capital link ήταν ότι "Η ΔΕΗ έχει
επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και, εκτός...
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Γουίλµπορ Ρος: Εντυπωσιακή η επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας
«Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη», υποστήριξε ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ.

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει,
συνέβαλε καθοριστικά  στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά
αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές
της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια. «Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό
δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα, από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση
συνεχίσει τις πολιτικές της για την απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της
γραφειοκρατίας των διαδικασιών αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της
συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα
στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ. Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο
3,5%. Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον
αφορά την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων
πρωτογενών ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
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που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών. Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης
ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα
παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν ακολουθήσει».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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Greek American Issuer Day at NYSE, New York, December 10, 2019

Within the context of the 21st 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 American Issuer Day
at NYSE". On Tuesday, December 10th, 2019, 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 21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum, which was held with great success the previous
day. 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. H.E. Christos Staikouras, Minister of Finance of the Hellenic
Republic, and Dr. Nikolas P. Tsakos, President and CEO, Tsakos Energy Navigation (NYSE: TNP); Chairman,
INTERTANKO 2014-2018, rang The Closing Bell accompanied on the Bell Podium...
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Γουίλµπορ Ρος: Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά

Corfupost.gr - Η Κέρκυρα µε µια µατιά

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

   Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε
εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει,
συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα
δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της
κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

   Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό
στην Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

   Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

   Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα
την επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

   Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

   Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

   «Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

   Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο
1,8%, σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το
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επόµενος έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η
ανάπτυξη θα αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα
ευρωπαϊκά δεδοµένα.

   Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

   Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

   Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

   Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

   Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του
σχεδίου «Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην
εξυπηρετούµενων δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις
τράπεζες να απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν
προσφέροντας ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

   Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

   Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν
κίνδυνοι που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο,
ενώ εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης. 

   Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

   Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως
τις υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ρος: Εντυπωσιακό comeback της ελληνικής οικονοµίας
Σαφές µήνυµα στην επενδυτική κοινότητα ότι η Ελλάδα είναι σήµερα ελκυστικότερη από ποτέ για τους
ξένους επενδυτές έστειλε η συµµετοχή του υπουργού Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπουρ Ρος, στο 21o Ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπουρ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ό,τι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπουρ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ό,τι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
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ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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Αιχµηρή ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ: "Ντελάλης" Ο Ά. Γεωργιάδης- Αντιγράφει τις
τεχνικές του από την ταινία "Καλώς ήλθε το δολάριο"

Η Κουµουνδούρου µε αφορµή τις ιδιότυπες «τεχνικές» του υπουργού Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη στην
Αµερική για προσέλκυση επενδύσεων, διαµηνύει ότι: «Δεν θα επιτρέψουµε στην κυβέρνηση να διασύρει τη
χώρα στο εξωτερικό, παριστάνοντας τον ντελάλη που προσπαθεί να ξεπουλήσει την πραµάτεια του».

Αναλυτικά , σε σχόλιό του το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει:

Ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, προσπαθεί να προκαλέσει το διεθνές επενδυτικό
ενδιαφέρον µε τεχνικές που φαίνεται να έχει αντιγράψει από τη συµπαθή ταινία «Καλώς ήλθε το δολάριο».

«Γιατί δεν πουλάµε πιο πολλά… Γιατί δεν ιδιωτικοποιούµε τα πάντα» αναρωτιέται σε συνάντηση που είχε
µε Αµερικάνους επενδυτές την προηγούµενη Δευτέρα στο πλαίσιο του  21ου Ετήσιου Φόρουµ «Invest in
Greece» στη Νέα Υόρκη. Και για να παροτρύνει τους πιο διστακτικούς, τους καθησυχάζει ότι «η όρεξη µας
είναι τόσο τεράστια και κάθε µήνας που περνά γίνεται µεγαλύτερη».

Προειδοποιούµε την κυβέρνηση ότι οι µέρες που η Ελλάδα περίµενε τον στόλο έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.
Η αδιαµφισβήτητη ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων προϋποθέτει αναπτυξιακό σχέδιο, τήρηση της
εργατικής και περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, στήριξη των ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Κρίσιµα
ζητήµατα που φαίνεται να αγνοεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν θα της επιτρέψουµε να διασύρει τη χώρα
στο εξωτερικό, παριστάνοντας τον ντελάλη που προσπαθεί να ξεπουλήσει την πραµάτεια του.

«Ιδιωτικοποιούµε τα  πάντα»
«Ιδιωτικοποιούµε τα πάντα» διακήρυξε χθες ο Άδωνις Γεωργιάδης µιλώντας σε επιχειρηµατίες των ΗΠΑ
«...Και πρέπει να σας καθησυχάσω ότι η όρεξή µας είναι τόσο τεράστια, κάθε µήνας που περνάει γίνεται
µεγαλύτερη», είπε µεταξύ άλλων ο υπουργός... Ανάπτυξης µιλώντας στο 21ο ετήσιο φόρουµ της Capital Link
µε θέµα «Επενδύστε στην Ελλάδα», στη Νέα Υόρκη.

Όχι πως είναι κάτι νέο για το ιδεολογικό σύµπαν του Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά η δηµόσια παραδοχή ότι
«ιδιωτικοποιούµε τα πάντα», και µάλιστα µπροστά σε ξένους επιχειρηµατίες, είναι χαρακτηριστική του
οράµατος του κυβερνώντος κόµµατος.

Ο υπουργός Ανάπτυξης λοιπόν µιλώντας στο 21ο ετήσιο φόρουµ της Capital Link µε θέµα «Επενδύστε στην
Ελλάδα», στη Νέα Υόρκη, δεν άφησε περιθώριο παρερµηνείας. Διαβεβαίωσε τους επιχειρηµατίες του
ακροατηρίου ότι η κυβέρνηση έχει ως µόνο στόχο να ιδιωτικοποιήσει τα πάντα. “Η µόνη ερώτηση που
έχουµε από τους ψηφοφόρους µας είναι γιατί δεν το κάνουµε πιο γρήγορα, γιατί αργήσαµε τόσο πολύ,
γιατί δεν πουλάµε πιο πολλά, γιατί δεν ιδιωτικοποιούµε τα πάντα…Και πρέπει να σας καθησυχάσω ότι η
όρεξή µας είναι τόσο τεράστια, κάθε µήνας που περνάει γίνεται µεγαλύτερη», είπε χαρακτηριστικά.
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Γύρισαν µε... υποσχέσεις
Χωρίς επιχειρηµατικές συµφωνίες στις βαλίτσες της παρά µόνο µε υποσχέσεις από τα µεγάλα θεσµικά
χαρτοφυλάκια και τους ισχυρούς παίκτες της διεθνούς αγοράς για µελλοντικές επενδύσεις στην Ελλάδα
επιστρέφει η ελληνική αποστολή από το Μανχάταν της Νέας Υόρκης.

Είχε προηγηθεί ένα διήµερο εντατικών διερευνητικών επαφών των υπουργών της κυβέρνησης µε
περισσότερους από 100 επιχειρηµατίες της διεθνούς κοινότητας, οι οποίοι πήγαν στο Metropolitan Club, όπου
έγινε το συνέδριο του Capital Link, για έναν και µόνο λόγο: να ακούσουν τις επενδυτικές προτάσεις της
Αθήνας.

Μέχρι εκεί όµως. Ενθουσιασµός υπήρξε µόνο από τη µια πλευρά, µε τους Αµερικανούς επενδυτές να
κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους εκτιµώντας ότι αν δεν υπάρξουν πραγµατικές ευκαιρίες δεν πρόκειται να
προχωρήσουν σε νέες τοποθετήσεις των κεφαλαίων τους πέρα από τις υφιστάµενες επενδύσεις
χαρτοφυλακίου (αγορές κρατικών οµολόγων, εντόκων γραµµατίων).

Αξιολογούν ότι δεν πρέπει να υπάρξει βιασύνη από τη στιγµή που οι επενδυτικοί προορισµοί παραµένουν
ακόµη περιορισµένοι. Για παράδειγµα, ο χώρος του real estate, δηλαδή οι επενδύσεις σε ακίνητα, είναι ένας
τοµέας που παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον πλην όµως, όπως υποστηρίζουν, αφορά περιορισµένο αριθµό
επενδυτών (funds).

Επίσης η Ελλάδα έχει µηδενικές χρηµατοδοτικές ανάγκες για το 2020 µόλις 3 µε 5 δισ. ευρώ που σηµαίνει
ότι για να κρατηθεί ζεστή αυτή η αγορά θα πρέπει ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους να
προχωρήσει σε περισσότερες οµολογιακές εκδόσεις µολονότι δεν έχει ανάγκη αυτή τη ρευστότητα
(δεδοµένου και του ποσού των 36 δισ. ευρώ που έχει στο µαξιλάρι).

Ενας ακόµη παράγοντας που κάνει τα funds διστακτικά για επενδύσεις στη χώρα µας είναι το δυσµενές
διεθνές περιβάλλον, το οποίο έχει ξεκινήσει να φορτίζεται µε πρόσθετες γεωπολιτικές εντάσεις και
αβεβαιότητες.

Αυτές αφορούν ιδιαίτερα το ζήτηµα των σχέσεων Τουρκίας - Ευρωπαϊκής Ενωσης για τη διαχείριση του
προσφυγικού - µεταναστευτικού ζητήµατος, καθώς και την εκµετάλλευση των κοιτασµάτων
υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή κυπριακής δικαιοδοσίας.

Σοβαρή πηγή ανησυχίας για τους ξένους θεσµικούς εξακολουθούν να αποτελούν τα «κόκκινα» δάνεια. Στο
συνέδριο του Capital Link το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν ιδιαίτερα έντονο για τις εξελίξεις στο
εγχώριο τραπεζικό σύστηµα.

Πέρα δηλαδή από το σχέδιο «Ηρακλής» οι Αµερικανοί είχαν στηθεί και ζητούσαν λεπτοµέρειες για τις
επόµενες κινήσεις που θα γίνουν µε στόχο την περαιτέρω µείωση των «κόκκινων» δανείων και ακολούθως
την απελευθέρωση κεφαλαίων για την ενίσχυση της οικονοµίας. Οι τράπεζες έχουν ακόµη πολύ δρόµο
ώστε να ολοκληρώσουν την εξυγίανσή τους.

Εν κατακλείδι για τους µεγάλους επιχειρηµατικούς παίκτες δεν διαµορφώνεται κάποιο ισχυρό momentum
για επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίοι εστιάζουν στην πορεία του ΑΕΠ (ο στόχος για την ανάπτυξη του
2020 είναι για 2,8%) και όχι τόσο στα θηριώδη πλεονάσµατα.

Στην περίπτωση δε που επιβεβαιωθούν οι ανησυχίες των αναλυτών για σοβαρή «διόρθωση» στις αγορές
τότε αυτή δεν θα πλήξει µόνο τις ώριµες αλλά και τις αναδυόµενες, όπως είναι η Ελλάδα.

Να σηµειωθεί ότι τα περισσότερα ραντεβού των µελών της ελληνικής αποστολής µε τους εκπροσώπους
της αγοράς ήταν προσωπικά και πραγµατοποιήθηκαν µέσα σε ένα πυκνό πρόγραµµα συναντήσεων λόγω
και των υπολοίπων δραστηριοτήτων που έπρεπε να χωρέσουν στην ίδια ατζέντα.

Πρόκειται για τα δύο «group sessions» που έστησαν για τους υπουργούς Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούρα
και Ανάπτυξης Αδωνι Γεωργιάδη οι διοργανώτριες επενδυτικές τράπεζες σε συνεργασία µε εισηγµένες και
µη εταιρείες.

Μάλιστα το πρόγραµµα του Χρήστου Σταϊκούρα περιελάµβανε και κάποιες επιπλέον επαφές µε
αξιωµατούχους των θεσµών, όπως µε τον συντονιστή των κλιµακίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
Ελλάδα, Πολ Κούτος, και µε τον επικεφαλής των τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη
χώρα µας, Φραντσέσκο Ντρούντι, οι οποίες όµως πέρασαν σε δεύτερη µοίρα.
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Επίθεση ΣΥΡΙΖΑ σε Γεωργιάδη για τις υποσχέσεις σε Αµερικανούς επενδυτές
Η Κουµουνδούρου µε αφορµή τις ιδιότυπες «τεχνικές» του υπουργού Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη στην
Αµερική για προσέλκυση επενδύσεων, διαµηνύει ότι: «Δεν θα επιτρέψουµε στην κυβέρνηση να διασύρει τη
χώρα στο εξωτερικό, παριστάνοντας τον ντελάλη που προσπαθεί να ξεπουλήσει την πραµάτεια του».

Αναλυτικά , σε σχόλιό του το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει:

Ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, προσπαθεί να προκαλέσει το διεθνές επενδυτικό
ενδιαφέρον µε τεχνικές που φαίνεται να έχει αντιγράψει από τη συµπαθή ταινία «Καλώς ήλθε το δολάριο».

«Γιατί δεν πουλάµε πιο πολλά… Γιατί δεν ιδιωτικοποιούµε τα πάντα» αναρωτιέται σε συνάντηση που είχε
µε Αµερικάνους επενδυτές την προηγούµενη Δευτέρα στο πλαίσιο του  21ου Ετήσιου Φόρουµ «Invest in
Greece» στη Νέα Υόρκη. Και για να παροτρύνει τους πιο διστακτικούς, τους καθησυχάζει ότι «η όρεξη µας
είναι τόσο τεράστια και κάθε µήνας που περνά γίνεται µεγαλύτερη».

Προειδοποιούµε την κυβέρνηση ότι οι µέρες που η Ελλάδα περίµενε τον στόλο έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.
Η αδιαµφισβήτητη ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων προϋποθέτει αναπτυξιακό σχέδιο, τήρηση της
εργατικής και περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, στήριξη των ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Κρίσιµα
ζητήµατα που φαίνεται να αγνοεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν θα της επιτρέψουµε να διασύρει τη χώρα
στο εξωτερικό, παριστάνοντας τον ντελάλη που προσπαθεί να ξεπουλήσει την πραµάτεια του.

«Ιδιωτικοποιούµε τα  πάντα»
«Ιδιωτικοποιούµε τα πάντα» διακήρυξε χθες ο Άδωνις Γεωργιάδης µιλώντας σε επιχειρηµατίες των ΗΠΑ
«…Και πρέπει να σας καθησυχάσω ότι η όρεξή µας είναι τόσο τεράστια, κάθε µήνας που περνάει γίνεται
µεγαλύτερη», είπε µεταξύ άλλων ο υπουργός… Ανάπτυξης µιλώντας στο 21ο ετήσιο φόρουµ της Capital Link
µε θέµα «Επενδύστε στην Ελλάδα», στη Νέα Υόρκη.

Όχι πως είναι κάτι νέο για το ιδεολογικό σύµπαν του Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά η δηµόσια παραδοχή ότι
«ιδιωτικοποιούµε τα πάντα», και µάλιστα µπροστά σε ξένους επιχειρηµατίες, είναι χαρακτηριστική του
οράµατος του κυβερνώντος κόµµατος.

Ο υπουργός Ανάπτυξης λοιπόν µιλώντας στο 21ο ετήσιο φόρουµ της Capital Link µε θέµα «Επενδύστε στην
Ελλάδα», στη Νέα Υόρκη, δεν άφησε περιθώριο παρερµηνείας. Διαβεβαίωσε τους επιχειρηµατίες του
ακροατηρίου ότι η κυβέρνηση έχει ως µόνο στόχο να ιδιωτικοποιήσει τα πάντα. “Η µόνη ερώτηση που
έχουµε από τους ψηφοφόρους µας είναι γιατί δεν το κάνουµε πιο γρήγορα, γιατί αργήσαµε τόσο πολύ,
γιατί δεν πουλάµε πιο πολλά, γιατί δεν ιδιωτικοποιούµε τα πάντα…Και πρέπει να σας καθησυχάσω ότι η
όρεξή µας είναι τόσο τεράστια, κάθε µήνας που περνάει γίνεται µεγαλύτερη», είπε χαρακτηριστικά.
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Σκληρή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τον «ντελάλη» Αδ. Γεωργιάδη
«Δεν θα επιτρέψουµε στην κυβέρνηση να διασύρει τη χώρα στο εξωτερικό, παριστάνοντας τον ντελάλη
που προσπαθεί να ξεπουλήσει την πραµάτεια του», τονίζει η Κουµουνδούρου µε αφορµή τις «τεχνικές» του
υπουργού Ανάπτυξης (για την προσέλκυση επενδύσεων οι οποίες θυµίζουν τη συµπαθή ταινία «Καλώς ήλθε
το δολάριο»

Αναλυτικά , σε σχόλιό του το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει:

Ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, προσπαθεί να προκαλέσει το διεθνές επενδυτικό
ενδιαφέρον µε τεχνικές που φαίνεται να έχει αντιγράψει από τη συµπαθή ταινία «Καλώς ήλθε το δολάριο».

«Γιατί δεν πουλάµε πιο πολλά… Γιατί δεν ιδιωτικοποιούµε τα πάντα» αναρωτιέται σε συνάντηση που είχε
µε Αµερικάνους επενδυτές την προηγούµενη Δευτέρα στο πλαίσιο του  21ου Ετήσιου Φόρουµ «Invest in
Greece» στη Νέα Υόρκη. Και για να παροτρύνει τους πιο διστακτικούς, τους καθησυχάζει ότι «η όρεξη µας
είναι τόσο τεράστια και κάθε µήνας που περνά γίνεται µεγαλύτερη».

Προειδοποιούµε την κυβέρνηση ότι οι µέρες που η Ελλάδα περίµενε τον στόλο έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.
Η αδιαµφισβήτητη ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων προϋποθέτει αναπτυξιακό σχέδιο, τήρηση της
εργατικής και περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, στήριξη των ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Κρίσιµα
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ζητήµατα που φαίνεται να αγνοεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν θα της επιτρέψουµε να διασύρει τη χώρα
στο εξωτερικό, παριστάνοντας τον ντελάλη που προσπαθεί να ξεπουλήσει την πραµάτεια του.

«Ιδιωτικοποιούµε τα πάντα» διακήρυξε χθες ο Άδωνις Γεωργιάδης µιλώντας σε επιχειρηµατίες των ΗΠΑ
«…Και πρέπει να σας καθησυχάσω ότι η όρεξή µας είναι τόσο τεράστια, κάθε µήνας που περνάει γίνεται
µεγαλύτερη», είπε µεταξύ άλλων ο υπουργός… Ανάπτυξης µιλώντας στο 21ο ετήσιο φόρουµ της Capital Link
µε θέµα «Επενδύστε στην Ελλάδα», στη Νέα Υόρκη.

Όχι πως είναι κάτι νέο για το ιδεολογικό σύµπαν του Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά η δηµόσια παραδοχή ότι
«ιδιωτικοποιούµε τα πάντα», και µάλιστα µπροστά σε ξένους επιχειρηµατίες, είναι χαρακτηριστική του
οράµατος του κυβερνώντος κόµµατος.

Ο υπουργός Ανάπτυξης λοιπόν µιλώντας στο 21ο ετήσιο φόρουµ της Capital Link µε θέµα «Επενδύστε στην
Ελλάδα», στη Νέα Υόρκη, δεν άφησε περιθώριο παρερµηνείας. Διαβεβαίωσε τους επιχειρηµατίες του
ακροατηρίου ότι η κυβέρνηση έχει ως µόνο στόχο να ιδιωτικοποιήσει τα πάντα. “Η µόνη ερώτηση που
έχουµε από τους ψηφοφόρους µας είναι γιατί δεν το κάνουµε πιο γρήγορα, γιατί αργήσαµε τόσο πολύ,
γιατί δεν πουλάµε πιο πολλά, γιατί δεν ιδιωτικοποιούµε τα πάντα…Και πρέπει να σας καθησυχάσω ότι η
όρεξή µας είναι τόσο τεράστια, κάθε µήνας που περνάει γίνεται µεγαλύτερη», είπε χαρακτηριστικά.
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Εντυπωσιακή η επαναφορά της Ελλάδας - Δανείζεται φθηνότερα από τις ΗΠΑ

Εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η
φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει συνέβαλε καθοριστικά
στην επίτευξη της επιτυχίας της ελληνικής οικονοµίας απέδωσε ο
υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κάνοντας λόγο για
εντυπωσιακή επαναφορά της οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης

«Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα
αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές
της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά τη

διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα, περιέγραψε βήµα προς βήµα την ανάκαµψη της χώρας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες
και εµφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι η
Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς οίκους
αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να βελτιωθεί
ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη µεταρρυθµιστική της
προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα, από το
Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την απελευθέρωση
της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών αδειοδότησης, τη µείωση των
φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό
βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ. Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος έτος,
υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα αγγίξει το
2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική οικονοµία
κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.

Όσον αφορά το σχέδιο «Ηρακλής», ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις
τράπεζες να απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Για τη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά
κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές
ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο χωρών
δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών αξιών και των
σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών. 
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Δηλώσεις Αδωνι Γεωργιάδη στη Νέα Υόρκη: Έτοιµος να ιδιωτικοποιήσει τα
πάντα!

Σε µια πρωτοφανή δήλωση προχώρησε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης
κάνοντας σαφές ότι το όραµά του λίγο έως πολύ, είναι η ιδιωτικοποίηση των πάντων!

 "Η µόνη ερώτηση που έχουµε από τους ψηφοφόρους µας είναι γιατί δεν το κάνουµε πιο γρήγορα, γιατί
αργήσαµε τόσο πολύ, γιατί δεν πουλάµε πιο πολλά, γιατί δεν ιδιωτικοποιούµε τα πάντα... Και πρέπει να σας
καθησυχάσω ότι η όρεξή µας είναι τόσο τεράστια, κάθε µήνας που περνάει γίνεται µεγαλύτερη».

Αυτά δήλωσε µεταξύ άλλων ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως κεντρικός οµιλητής στο 21ο
ετήσιο φόρουµ της Capital Link µε θέµα «Επενδύστε στην Ελλάδα», στη Νέα Υόρκη, δείχνοντας την
ακατάσχετη προθυµία του για ιδιωτικοποιήσεις κάθε είδους.

Ο ίδιος έκανε λόγο για την αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα και τόνισε πως τώρα είναι η κατάλληλη
στιγµή για να επενδύσει κάποιος στη χώρα µας και κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να
αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας
επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στη
χώρα µας» σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως υποστήριξε ο υπουργός Ανάπτυξης, «το πρώην µαύρο πρόβατο της Ευρωζώνης, η περισσότερο
πληγείσα από την κρίση χώρα, η οποία έχει χάσει το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία
δεκαετία, µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο hotspot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς
την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες παγκοσµίως».
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U.S. Secretary of Commerce Ross stresses Greece's impressive return to growth

U.S. Secretary of Commerce Wilbur Ross referred to the Greek economy's impressive return to a path of growth
during a speech at an event held in the context of the 21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum in New York
on Tuesday.

Speaking at the dinner held to present the "2019 Capital Link Hellenic Leadership Award" to prominent investor John
Paulson, the U.S. Secretary of Commerce praised the government of Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis,
arguing that its pro-investment policy has significantly contributed to this success. "None of these positive results are
coincidence. Everything reflects the Mitsotakis government's entrepreneurial policies," he said.

He noted that he was looking forward to welcoming the Greek prime minister to Washington, where Mitsotakis is
scheduled to meet U.S. President Donald Trump on January 7 at the White House.

Ross described Greece's recovery through a series of economic indicators. At the same time, he was optimistic about
the outlook for the Greek economy but stressed that Athens must remain committed to the reform effort.

On the lending rate, Ross wondered "who would imagine that Greece's sovereign debt would be trading at a lower rate
than that of the Netherlands." Even more surprising, he added, was that Greece was now borrowing at a cheaper rate
than the U.S.

He referred to Greece's upgrading by international ratings agencies and did not hesitate to predict that Greece's credit
profile could improve even further in the next two years if the government continues its reform efforts.

Regarding GDP growth in Greece, the U.S. Secretary of Commerce said it was moving at 1.8 pct, noting that it was
one of the best performers in Europe. As for next year, he said that even according to the most conservative
International Monetary Fund (IMF) estimates, growth will reach 2.3 pct, noting that this figure is particularly good for
European data.

He called this growth performance "impressive", given that the Greek economy still carries the burden of producing
high primary surpluses of 3.5 pct of GDP. In this light, he referred to other EU member-states that are experiencing
growth difficulties, despite the stimulation of their economies, due to large primary deficits.

Regarding unemployment, Ross said that "it has fallen from a record 28 pct at the peak of the crisis to 16.7 pct
projected for this year. This is the lowest rate in the last nine years. Although still higher than it was before the
financial crisis, the unemployment rate is steadily decreasing every month and is projected to fall to 15.4 pct by
2020."

Among the other positive developments, he referred to the rising property prices, boosting consumer confidence, and
an increase in exports.

Source: ana-mpa
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Σκληρή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τον «ντελάλη» Αδ. Γεωργιάδη
«Δεν θα επιτρέψουµε στην κυβέρνηση να διασύρει τη χώρα στο εξωτερικό, παριστάνοντας τον ντελάλη
που προσπαθεί να ξεπουλήσει την πραµάτεια του», τονίζει η Κουµουνδούρου µε αφορµή τις «τεχνικές» του
υπουργού Ανάπτυξης (για την... προσέλκυση επενδύσεων), οι οποίες θυµίζουν τη συµπαθή ταινία «Καλώς
ήλθε το δολάριο»

Αναλυτικά , σε σχόλιό του το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει:

Ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, προσπαθεί να προκαλέσει το διεθνές επενδυτικό
ενδιαφέρον µε τεχνικές που φαίνεται να έχει αντιγράψει από τη συµπαθή ταινία «Καλώς ήλθε το δολάριο».

«Γιατί δεν πουλάµε πιο πολλά… Γιατί δεν ιδιωτικοποιούµε τα πάντα» αναρωτιέται σε συνάντηση που είχε
µε Αµερικάνους επενδυτές την προηγούµενη Δευτέρα στο πλαίσιο του  21ου Ετήσιου Φόρουµ «Invest in
Greece» στη Νέα Υόρκη. Και για να παροτρύνει τους πιο διστακτικούς, τους καθησυχάζει ότι «η όρεξη µας
είναι τόσο τεράστια και κάθε µήνας που περνά γίνεται µεγαλύτερη».

Προειδοποιούµε την κυβέρνηση ότι οι µέρες που η Ελλάδα περίµενε τον στόλο έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.
Η αδιαµφισβήτητη ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων προϋποθέτει αναπτυξιακό σχέδιο, τήρηση της
εργατικής και περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, στήριξη των ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Κρίσιµα
ζητήµατα που φαίνεται να αγνοεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν θα της επιτρέψουµε να διασύρει τη χώρα
στο εξωτερικό, παριστάνοντας τον ντελάλη που προσπαθεί να ξεπουλήσει την πραµάτεια του.

«Ιδιωτικοποιούµε τα πάντα» διακήρυξε χθες ο Άδωνις Γεωργιάδης µιλώντας σε επιχειρηµατίες των ΗΠΑ
«...Και πρέπει να σας καθησυχάσω ότι η όρεξή µας είναι τόσο τεράστια, κάθε µήνας που περνάει γίνεται
µεγαλύτερη», είπε µεταξύ άλλων ο υπουργός... Ανάπτυξης µιλώντας στο 21ο ετήσιο φόρουµ της Capital Link
µε θέµα «Επενδύστε στην Ελλάδα», στη Νέα Υόρκη.

Όχι πως είναι κάτι νέο για το ιδεολογικό σύµπαν του Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά η δηµόσια παραδοχή ότι
«ιδιωτικοποιούµε τα πάντα», και µάλιστα µπροστά σε ξένους επιχειρηµατίες, είναι χαρακτηριστική του
οράµατος του κυβερνώντος κόµµατος.

Ο υπουργός Ανάπτυξης λοιπόν µιλώντας στο 21ο ετήσιο φόρουµ της Capital Link µε θέµα «Επενδύστε στην
Ελλάδα», στη Νέα Υόρκη, δεν άφησε περιθώριο παρερµηνείας. Διαβεβαίωσε τους επιχειρηµατίες του
ακροατηρίου ότι η κυβέρνηση έχει ως µόνο στόχο να ιδιωτικοποιήσει τα πάντα. “Η µόνη ερώτηση που
έχουµε από τους ψηφοφόρους µας είναι γιατί δεν το κάνουµε πιο γρήγορα, γιατί αργήσαµε τόσο πολύ,
γιατί δεν πουλάµε πιο πολλά, γιατί δεν ιδιωτικοποιούµε τα πάντα…Και πρέπει να σας καθησυχάσω ότι η
όρεξή µας είναι τόσο τεράστια, κάθε µήνας που περνάει γίνεται µεγαλύτερη», είπε χαρακτηριστικά.
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Και ξαφνικά... η «χρεοκοπηµένη» ΔΕΗ έγινε µηχανή κερδών

Λειτουργικά κέρδη 1 δισ. ευρώ το 2021 υπόσχεται ο Γιώργος
Στάσσης. Τράπεζες και ενεργειακοί όµιλοι εκδηλώνουν
ενδιαφέρον για το νέο οµόλογο και τις «πράσινες»
συνεργασίες

Μέχρι πρόσφατα η κυβέρνηση παρουσίαζε τη ΔΕΗ ως "χάρτινο
πύργο" έτοιµο να καταρρεύσει και  οι κινδυνολογικές κορώνες
αξιοποιήθηκαν στην πολιτική/εκλογική µάχη αλλά και για
χρηµατιστηριακή κερδοσκοπία. Την άκρατη κινδυνολογία διαδέχονται
τώρα οι αισιόδοξες εκτιµήσεις/προβλέψεις για την πορεία του εθνικού
ενεργειακού φορέα, ο οποίος οδηγείται σε ιδιωτικοποίηση.
Μιλώντας σε επενδυτές στην Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της εταιρείας Γιώργος Στάσσης, είπε περίπου ότι η ΔΕΗ
γίνεται.. µηχανή κερδών, που από το 2021 θα εµφανίσει λειτουργική
κερδοφορία (EBITDA) της τάξεως του 1 δισ. ευρώ.
Κυβέρνηση και διοίκηση της ΔΕΗ καλλιεργούν τώρα µεγάλες προσδοκίες
σε όλους τους ενδιαφερόµενους για την επιχείρηση και τις επιµέρους
δραστηριότητές της, ποντάροντας στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο, που
θα παρουσιαστεί επίσηµα την επόµενη Δευτέρα, ενώ τις βασικές
παραµέτρους του σκιάγραφησε ο Γ. Στάσσης, µιλώντας σε επενδυτές,
στο 21ο Συνέδριο της Capital Link, στην Νέα Υόρκη.
Μεγαλύτερη εντύπωση προκάλεσαν στο ακροατήριο, σύµφωνα µε
πληροφορίες, οι εκτιµήσεις του κ. Στάσση, που προφανώς προέρχονται
από το νέο επιχειρησιακό σχέδιο, για λειτουργική κερδοφορία της ΔΕΗ
800 εκατ. ευρώ από τον πρώτο χρόνο εφαρµογής του σχεδίου,  η οποία θα
αυξηθεί σε 1 δισ . ευρώ, το 2021.
Οι επόµενες κινήσεις
Οι προσδοκίες που καλλιεργούνται για το µετασχηµατισµό της ΔΕΗ σε
κερδοφόρα εταιρεία που θα βασίζεται στην πράσινη ενέργεια, ενισχύουν
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κερδοφόρα εταιρεία που θα βασίζεται στην πράσινη ενέργεια, ενισχύουν
το ενδιαφέρον διεθνών τραπεζικών – επενδυτικών κύκλων και µεγάλων
ενεργειακών οµίλων για δύο σηµαντικά project που θα υλοποιήσει η ΔΕΗ
στο προσεχές µέλλον:

Η έκδοση ευρωοµολόγου, από το οποίο υπάρχει η προσδοκία ότι η
ΔΕΗ µπορεί να αντλήσει ακόµη και 400 εκατ. ευρώ, προγραµµατίζεται
τον Ιανουάριο και ήδη συγκεντρώνει επενδυτικό ενδιαφέρον, αφού
θα είναι ένας τίτλος µε σπάνια υψηλή απόδοση και µε την άτυπη
εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου. Οι προβλέψεις για υψηλά EBITDA
ήδη από το 2020, όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, ενισχύουν τις
προσδοκίες ότι η ΔΕΗ θα µπορέσει να εξυπηρετήσει χωρίς
προβλήµατα το νέο δανεισµό µε ευρωοµόλογο.
Ο µετασχηµατισµός της ΔΕΗ, µε τη στροφή στις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας και το σταδιακό κλείσιµο των λιγνιτικών µονάδων
προκαλεί έντονη κινητικότητα µεγάλων ενεργειακών εταιρειών,
αλλά και επενδυτικών χαρτοφυλακίων, που προσβλέπουν σε
συνεργασίες µε τη ΔΕΗ για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και τη
χρηµατοδότηση νέων σχεδίων. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι
περισσότερες ερωτήσεις που δέχθηκε ο κ. Στάσσης στην Νέα Υόρκη
αφορούν την «πράσινη» στροφή της εταιρείας, καθώς µάλιστα
αναµένεται να δοθεί, µέσω του επιχειρησιακού σχεδίου, ένας
εξαιρετικά φιλόδοξος στόχος, για αύξηση της εγκατεστηµένης
ισχύος από ΑΠΕ σε 1GW µέσα στην επόµενη πενταετία.

Την Παρασκευή, το διοικητικό συµβούλιο της ΔΕΗ αναµένεται να
εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο, για να δοθεί στη δηµοσιότητα την
Δευτέρα. Το σχέδιο, που επεξεργάσθηκε η McKinsey, έχει ως βασικό άξονα
το κλείσιµο των λιγνιτικών σταθµών παραγωγής µε στόχο την πλήρη
απολιγνιτοποίηση έως το 2028.
Χωρίς λιγνίτη και.. εργαζόµενους
Με το επιχειρησιακό σχέδιο θα δοθεί και το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα
για κλείσιµο 14 µονάδων λιγνίτη. Πάντως, ως το 2022 θα βγουν εκτός
λειτουργίας µονάδες ισχύος µόλις 1 GW σε σύνολο 3,9 GW, ενώ oι
υπόλοιπες θα κλείσουν αργότερα. Επίσης, ο στόχος για το µερίδιο των
ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας από 32% σε 35% έως το 2030.
Το σχέδιο θα προβλέπει µείωση του µισθολογικού κόστους µε
εθελουσία έξοδο 5.000 εργαζοµένων, αντιµετώπιση ληξιπρόθεσµων
οφειλών και καθιέρωση νέας, εξατοµικευµένης για τους πελάτες,
εµπορικής πολιτικής.

sofokleousin.gr
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Γουίλµπουρ Ρος: Εντυπωσιακές οι επιδόσεις της ελληνικής οικονοµίας

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο δεν παρέλειψε να εκφράσει τις επιφυλάξεις του για την
συνεργασία Ελλάδας – Κίνας.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο. Η
Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό
είναι ότι η Ελλάδα  δανείζεται τώρα  µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά  µία
βαθµίδα , από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις
πολιτικές της για την απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των
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διαδικασιών αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης,
αυτό θα µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια»,
εκτίµησε ο κ. Ρος.“Μια από τις καλύτερες αυξήσεις ΑΕΠ στην Ευρώπη”

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα  και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά  ότι η
ανάπτυξη θα  αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα  καλός
για  τα  ευρωπαϊκά  δεδοµένα .

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που
είχε καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για  αυτό το έτος.
Αυτό είναι το χαµηλότερο ποσοστό µέσα  στα  εννέα  τελευταία  χρόνια . Αν και είναι ακόµη
υψηλότερο από ότι ήταν πριν από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς
κάθε µήνα και προβλέπεται να µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.Μια καλή µέρα για τις ελληνικές
τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».“Φαρµάκι” για την Κίνα

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία  Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι
υπάρχουν κίνδυνοι που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε
µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται
τα λιµάνια σε κάτι αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα  αυτά , όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία  αµφιβολία  για  τον
γεωπολιτικό προσανατολισµό της Ελλάδας και για  την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία ,
καθώς οι σχέσεις των δύο χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν
θεµελιωθεί στη βάση των κοινών αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Πηγή: www.newsit.gr
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Γουίλµπορ Ρος: Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά
Κοινοποίηση

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο
υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα  δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
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δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν
κίνδυνοι που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο,
ενώ εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

newsbeast.gr

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
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Υπ. Εµπορίου ΗΠΑ: Εκπληκτικό που η Ελλάδα δανείζεται πλέον φθηνότερα
από τις ΗΠΑ

Κοινοποίηση

Για  εντυπωσιακή επαναφορά  της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε
λόγο ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά  τη διάρκεια  της οµιλίας του στο
21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα  Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας.

«Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
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«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Γουίλµπορ Ρος: Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά
Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο
υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα  δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν
κίνδυνοι που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο,
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ενώ εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Πηγή: newsbeast.gr-politiki
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Ρος: Εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της
ανάπτυξης

Γ

ια εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη. 
Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά. 
Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο. 
Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά 
Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια. 
Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ». 
Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια. 
«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος. 
Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα. 
Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων. 
Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020». 
Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών. 
Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες 
Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία». 
Το "γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα" 
Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης. 
Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
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χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών. 
Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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Γουίλµπορ Ρος: Εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον
δρόµο της ανάπτυξης

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
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απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Γουίλµπουρ Ρος: Εντυπωσιακή η επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας
Γουίλµπουρ Ρος: Εντυπωσιακή η επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας

Aπέδωσε εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει
υιοθετήσει, συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας.

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπουρ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπουρ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπουρ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
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απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης. 

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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Γουίλµπουρ Ρος: Εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη – Δυνατή επαναφορά
της Ελλάδας

NewsRoom

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπουρ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπουρ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ό,τι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπουρ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ό,τι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
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δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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Γουίλµπουρ Ρος: Εντυπωσιακές οι επιδόσεις της ελληνικής οικονοµίας
Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο δεν παρέλειψε να εκφράσει τις επιφυλάξεις του για την
συνεργασία Ελλάδας – Κίνας.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο. Η
Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό
είναι ότι η Ελλάδα  δανείζεται τώρα  µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά  µία
βαθµίδα , από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις
πολιτικές της για την απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των
διαδικασιών αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης,
αυτό θα µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια»,
εκτίµησε ο κ. Ρος.“Μια από τις καλύτερες αυξήσεις ΑΕΠ στην Ευρώπη”

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα  και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά  ότι η
ανάπτυξη θα  αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα  καλός
για  τα  ευρωπαϊκά  δεδοµένα .

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που
είχε καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για  αυτό το έτος.
Αυτό είναι το χαµηλότερο ποσοστό µέσα  στα  εννέα  τελευταία  χρόνια . Αν και είναι ακόµη
υψηλότερο από ότι ήταν πριν από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς
κάθε µήνα και προβλέπεται να µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.Μια καλή µέρα για τις ελληνικές
τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
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απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».“Φαρµάκι” για την Κίνα

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία  Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι
υπάρχουν κίνδυνοι που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε
µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται
τα λιµάνια σε κάτι αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα  αυτά , όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία  αµφιβολία  για  τον
γεωπολιτικό προσανατολισµό της Ελλάδας και για  την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία ,
καθώς οι σχέσεις των δύο χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν
θεµελιωθεί στη βάση των κοινών αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Πηγή: www.newsit.gr
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Γουίλµπουρ Ρος: Εντυπωσιακές οι επιδόσεις της ελληνικής οικονοµίας

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον
δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός Εµπορίου των
ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο
21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη. Ωστόσο δεν παρέλειψε να εκφράσει τις επιφυλάξεις
του για την συνεργασία Ελλάδας - Κίνας.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό
είναι ότι η Ελλάδα  δανείζεται τώρα  µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά  µία
βαθµίδα , από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις
πολιτικές της για την απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των
διαδικασιών αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης,
αυτό θα µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια»,
εκτίµησε ο κ. Ρος.

“Μια  από τις καλύτερες αυξήσεις ΑΕΠ στην Ευρώπη”

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα  και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά  ότι η
ανάπτυξη θα  αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα  καλός
για  τα  ευρωπαϊκά  δεδοµένα .

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που
είχε καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για  αυτό το έτος.
Αυτό είναι το χαµηλότερο ποσοστό µέσα  στα  εννέα  τελευταία  χρόνια . Αν και είναι ακόµη
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υψηλότερο από ότι ήταν πριν από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς
κάθε µήνα και προβλέπεται να µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

“Φαρµάκι” για  την Κίνα

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία  Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι
υπάρχουν κίνδυνοι που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε
µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται
τα λιµάνια σε κάτι αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα  αυτά , όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία  αµφιβολία  για  τον
γεωπολιτικό προσανατολισµό της Ελλάδας και για  την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία ,
καθώς οι σχέσεις των δύο χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν
θεµελιωθεί στη βάση των κοινών αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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Υπουργός Εµπορίου ΗΠΑ - Ρος: Εντυπωσιακή η ελληνική επάνοδος
Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος στην οµιλία του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Ολα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Ελληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

«Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά»
Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες
Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».
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ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»
Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ιππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Πηγή: iefimerida.gr
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U.S. Secretary of Commerce Ross stresses Greece's impressive return to growth

U.S. Secretary of Commerce Wilbur Ross referred to the Greek economy's impressive return to a path of growth
during a speech at an event held in the context of the 21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum in New York
on Tuesday.

Speaking at the dinner held to present the "2019 Capital Link Hellenic Leadership Award" to prominent investor John
Paulson, the U.S. Secretary of Commerce praised the government of Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis,
arguing that its pro-investment policy has significantly contributed to this success. "None of these positive results are
coincidence. Everything reflects the Mitsotakis government's entrepreneurial policies," he said.

He noted that he was looking forward to welcoming the Greek prime minister to Washington, where Mitsotakis is
scheduled to meet U.S. President Donald Trump on January 7 at the White House.

Ross described Greece's recovery through a series of economic indicators. At the same time, he was optimistic about
the outlook for the Greek economy but stressed that Athens must remain committed to the reform effort.

On the lending rate, Ross wondered "who would imagine that Greece's sovereign debt would be trading at a lower rate
than that of the Netherlands." Even more surprising, he added, was that Greece was now borrowing at a cheaper rate
than the U.S.

He referred to Greece's upgrading by international ratings agencies and did not hesitate to predict that Greece's credit
profile could improve even further in the next two years if the government continues its reform efforts.

Regarding GDP growth in Greece, the U.S. Secretary of Commerce said it was moving at 1.8 pct, noting that it was
one of the best performers in Europe. As for next year, he said that even according to the most conservative
International Monetary Fund (IMF) estimates, growth will reach 2.3 pct, noting that this figure is particularly good for
European data.

He called this growth performance "impressive", given that the Greek economy still carries the burden of producing
high primary surpluses of 3.5 pct of GDP. In this light, he referred to other EU member-states that are experiencing
growth difficulties, despite the stimulation of their economies, due to large primary deficits.

Regarding unemployment, Ross said that "it has fallen from a record 28 pct at the peak of the crisis to 16.7 pct
projected for this year. This is the lowest rate in the last nine years. Although still higher than it was before the
financial crisis, the unemployment rate is steadily decreasing every month and is projected to fall to 15.4 pct by
2020."

Among the other positive developments, he referred to the rising property prices, boosting consumer confidence, and
an increase in exports.

Μore on subscriber's page.
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«Ηµέρα Ελλάδος- Αµερικής» στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
Στo πλαίσιο του 21ου 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 – Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης». Συγκεκριµένα την Τρίτη 10
Δεκεµβρίου 2019, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής
αποστολής, των ναυτιλιακών εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο New York Stock
Exchange 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 – Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την
παρουσία Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης,
καθώς και εταιριών που συµµετείχαν στο 21o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που
πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία την προηγούµενη ηµέρα. To Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης – NYSE
– υποδέχθηκε την Ελληνικη Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρίες στην «Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».

Ο Yπουργός Οικονοµικών κος Χρήστος Σταϊκούρας και ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Πρόεδρος & CEO,
Tsakos Energy Navigation (NYSE: TNP); Chairman, INTERTANKO 2014-2018, χτύπησαν το “Closing Bell”,
το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου 2019 του Χρηµατιστηρίου
της Νέας Υόρκης πλαισιωµένοι από τους κκ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, κ. Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό Τουρισµού, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, Υπουργό
Ναυτιλίας και Nησιωτικής Πολιτικής, καθώς και εκπροσώπους από το ανώτατο management
των ακόλουθων εταιριών που είναι εισηγµένες στο NYSE LISTED : AMERESCO (Mr. George
Sakellaris, CEO)- AVIS BUDGET GROUP(Mr. David Blaskey, Senior Vice President)  – DIANA SHIPPING INC.
(Ms Semiramis Paliou, Deputy CEO) – DORIAN LPG (Ms Marina Hadjipateras) – MISTRAS GROUP, INC. (Mr.
Dennis Bertolotti – CEO), NAVIOS GROUP (Mr. Ted Petrone, Vice Chairman)- NEW YORK COMMUNITY BANK
(parent of Atlantic Bank of New York) (Mr. Joseph Ficalora, CEO), τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο
της Capital Link και την κυρία  Όλγα  Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.

 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι και στελέχη εταιριών και φορέων που
συµµετείχαν στο 21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum. 

 

O Chris Taylor, VP of Listings, NYSE – The New York Stock Exchange, καλωσόρισε την Ελληνική
Αντιπροσωπεία  και τις εισηγµένες εταιρείες και τόνισε τη µακροχρόνια  σχέση µεταξύ του
Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης και των Ελληνο-Αµερικανικών κοινοτήτων.

 

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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Εντυπωσιασµένος από την ελληνική οικονοµία, δηλώνει ο Υπ.Εµπορίου των
ΗΠΑ

Εντυπωσιακή χαρακτήρισε την επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, ο
υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπουρ Ρος κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό
Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο
Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική
πολιτική που έχει υιοθετήσει συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά
τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα
πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτακη », ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπουρ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον,  στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος
θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από
οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας,
όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ό,τι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό
δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα, από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι, εάν η κυβέρνηση
συνεχίσει τις πολιτικές της για την απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της
γραφειοκρατίας των διαδικασιών αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της
συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα
στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ. Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπουρ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ό,τι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις
τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.
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Ρος: Εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της
ανάπτυξης

Ο Αµερικανός υπουργός Εµπορίου, Γουίλµπορ Ρος, απέδωσε
εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, εκφράζοντας την
ανυποµονησία του, να καλωσορίσει τον Έλληνα
πρωθυπουργό στην Ουάσιγκτον.

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

https://www.news247.gr/oikonomia/ros-entyposiaki-epanafora-tis-ellinikis-oikonomias-ston-dromo-tis-anaptyxis.7547393.html


http://www.news247.gr/

 Publication date: 11/12/2019 13:07

 Alexa ranking (Greece): 28

 https://www.news247.gr/oikonomia/ros-entyposiaki-epanafora-tis-ellinikis-oikonom...

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες
Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το "γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα"

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες

Το "γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα"
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Αµερικανός υπουργός Εµπορίου για Ελλάδα: Εντυπωσιακή επαναφορά –
Δανείζεται µε φθηνότερο επιτόκιο από ΗΠΑ!

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπουρ Ρος κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα  Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της
κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπουρ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα  επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ό,τι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπουρ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ό,τι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης
του σχεδίου «Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην
εξυπηρετούµενων δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις
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εξυπηρετούµενων δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις
τράπεζες να απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν
προσφέροντας ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία  Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν
κίνδυνοι που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο,
ενώ εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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Αµερικανός υπουργός Εµπορίου: Εντυπωσιακή η επαναφορά της ελληνικής
οικονοµίας -Δανείζεται πιο φτηνά και από τις ΗΠΑ

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος στην οµιλία του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Ολα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Ελληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
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που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ιππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

https://www.iefimerida.gr/oikonomia/amerikanos-ypoyrgos-emporioy-epanafora-ellinikis-oikonomias


https://www.ekirikas.com/

 Publication date: 11/12/2019 12:44

 Alexa ranking (Greece): 3259

 https://www.ekirikas.com/%ce%b3%ce%bf%cf%85%ce%af%ce%bb%ce%bc%cf%80...

Γουίλµπορ Ρος: Εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον
δρόµο της ανάπτυξης

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

   Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

   Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
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απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

   Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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US Commerce Secretary hails Greek economic turnaround, praises reform effort

US Secretary of Commerce Wilbur Ross referred to the Greek economy’s return to a path of growth during a speech
at an event held in the context of the 21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum in New York on Tuesday.

Speaking at a dinner held to present the “2019 Capital Link Hellenic Leadership Award” to prominent investor John
Paulson, the US Secretary of Commerce praised the government of Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, arguing that
its pro-investment policy has significantly contributed to this success. “None of these positive results are a
coincidence. Everything reflects the Mitsotakis government’s entrepreneurial policies,” Ross said.

Ross noted that he was looking forward to welcoming the Greek prime minister to Washington, where Mitsotakis is
scheduled to meet US President Donald Trump on January 7 at the White House.

Ross described Greece’s recovery through a series of economic indicators. At the same time, he was optimistic
about the outlook for the Greek economy but stressed that Athens must remain committed to reforms.

Referring to the lending rate, Ross said, “who would imagine that Greece’s sovereign debt would be trading at a lower
rate than that of the Netherlands.” Even more surprising, he added, was that Greece was now borrowing at a cheaper
rate than the US.

He referred to Greece’s upgrading by international ratings agencies while predicting that Greece’s credit profile can
improve even further in the next two years if the government continues its reform efforts.

Regarding GDP growth in Greece, the Ross said it was moving at 1.8 pct, noting that it was one of the best
performers in Europe. As for next year, he said that even according to the most conservative International Monetary
Fund (IMF) estimates, growth will reach 2.3 percent, noting that this figure is particularly good for European data.

He called this growth performance “impressive,” given that the Greek economy still carries the burden of producing
high primary surpluses of 3.5 percent of GDP. In this light, he referred to other EU member-states that are
experiencing growth difficulties, despite the stimulation of their economies, due to large primary deficits.

Regarding unemployment, Ross said that “it has fallen from a record 28 pct at the peak of the crisis to 16.7 percent
projected for this year. This is the lowest rate in the last nine years. Although still higher than it was before the
financial crisis, the unemployment rate is steadily decreasing every month and is projected to fall to 15.4 percent by
2020.”

Ross pointed out further positive developments, including rising property prices, strengthened consumer confidence
and a rise in exports. [ANA-MPA]
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Διθυραµβικά σχόλια από τον υπουργό Εµπορίου των ΗΠΑ για την ελληνική
οικονοµία

Ζήτησε από την Αθήνα να παραµείνει προσηλωµένη στις µεταρρυθµίσεις

Εντυπωσιακή επαναφορά  της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης «βλέπει» ο
Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link
στη Νέα Υόρκη.

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για  τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος
της Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο
εκπληκτικό είναι ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας
ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για
την απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ, ο αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%, σηµειώνοντας
ότι πρόκειται για µία  από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος έτος,
υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα αγγίξει
το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι
ήταν πριν από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και
προβλέπεται να µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

 «Μπηχτές» για  τη συνεργασίας Ελλάδας – Κίνας

Ο αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να  µετατρέπονται τα  λιµάνια  σε κάτι

https://www.altsantiri.gr/oikonomia/810742/dithyramvika-scholia-apo-ton-ypoyrgo-emporioy-ton-ipa-gia-tin-elliniki-oikonomia/


https://www.altsantiri.gr/

 Publication date: 11/12/2019 12:41

 Alexa ranking (Greece): 138

 https://www.altsantiri.gr/oikonomia/810742/dithyramvika-scholia-apo-ton-ypoyrgo-...

αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως
τις υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το
έχουν ακολουθήσει».

Ο αµερικανός υπουργός Εµπορίου απέδωσε εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η
φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας.
«Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς
την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην Ουάσιγκτον,
όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.
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«Ηµέρα Ελλάδος- Αµερικής» στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης

Στo πλαίσιο του 21ου 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 – Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης». Συγκεκριµένα την Τρίτη 10
Δεκεµβρίου 2019, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής
αποστολής, των ναυτιλιακών εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο New York Stock
Exchange 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 – Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την
παρουσία Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης,
καθώς και εταιριών που συµµετείχαν στο 21o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που
πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία την προηγούµενη ηµέρα. To Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης – NYSE
– υποδέχθηκε την Ελληνικη Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρίες στην «Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».

http://forums.capitallink.com/greece/2019/NYSE_Closing_Bell.mp4

Ο Yπουργός Οικονοµικών κος Χρήστος Σταϊκούρας και ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Πρόεδρος & CEO, Tsakos
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Energy Navigation (NYSE: TNP); Chairman, INTERTANKO 2014-2018, χτύπησαν το “Closing Bell”, το καµπανάκι
της λήξης των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου 2019 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης
πλαισιωµένοι από τους κκ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χάρη Θεοχάρη,
Υπουργό Τουρισµού, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, Υπουργό Ναυτιλίας και Nησιωτικής Πολιτικής, καθώς και
εκπροσώπους από το ανώτατο management των ακόλουθων εταιριών που είναι εισηγµένες στο NYSE
LISTED : AMERESCO (Mr. George Sakellaris, CEO)- AVIS BUDGET GROUP(Mr. David Blaskey, Senior Vice
President)  – DIANA SHIPPING INC. (Ms Semiramis Paliou, Deputy CEO) – DORIAN LPG (Ms Marina Hadjipateras)
– MISTRAS GROUP, INC. (Mr. Dennis Bertolotti – CEO), NAVIOS GROUP (Mr. Ted Petrone, Vice Chairman)- NEW
YORK COMMUNITY BANK (parent of Atlantic Bank of New York) (Mr. Joseph Ficalora, CEO), τον κ. Νικόλαο
Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι και στελέχη εταιριών και φορέων που συµµετείχαν στο 21st

Annual Capital Link Invest in Greece Forum.

O Chris Taylor, VP of Listings, NYSE – The New York Stock Exchange, καλωσόρισε την Ελληνική
Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρείες και τόνισε τη µακροχρόνια σχέση µεταξύ του Χρηµατιστηρίου
της Νέας Υόρκης και των Ελληνο-Αµερικανικών κοινοτήτων.

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.

FacebookTwitter
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Γουίλµπορ Ρος: Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά

«Εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον
δρόµο της ανάπτυξης»

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο
υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα  δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
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απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν
κίνδυνοι που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο,
ενώ εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Aυτός για να λεει αυτες τις ανοησίες, πρεπει ειτε το πτυχίο του στα οικονοµικά να το πηρε µαλλον απο τα
Walmart , ειτε να ειχε κάποιο “µεσον” και τον εκαναν υπουργό. !!
Ειναι η Ελλαδα δυστυχώς η πλεον υπερχρεωµενη χωρα παγκοσµιως, µε περιπου ενα τρις χρεος ( δηµόσιο+
οµολογα) και ο τυπος γραφει οτι µπηκαµε στην αναπτυξη. !!

Αλλα όχι για όλους, τα κακιαµασένα συριζοτρολλ βράζουν στο ζουµί τους για κάθε επιτυχία της Ελλάδας
και των Ελλήνων.
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Ο Αµερικανός Υπ. Εµπορίου Γουίλµπορ Ρος: Η Ελλάδα δανείζεται πλέον
φθηνότερα από τις ΗΠΑ

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας.

«Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
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δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

http://greekmoney.gr/%ce%bf-%ce%b1%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%bd%cf%8c%cf%82-%cf%85%cf%80-%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%bf%cf%85%ce%af%ce%bb%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81-%cf%81%ce%bf/


http://www.4news.gr/

 Publication date: 11/12/2019 12:32

 Alexa ranking (Greece): 0

 https://4news.gr/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%ad%ce%b8%ce%b7...

Κατατέθηκε στην Βουλή ο νόµος για το σχέδιο Ηρακλής – Ο “Ηρακλής” ψάχνει
επενδυτές στην Wall Street – Επίδοµα παιδιού: Οι αλλαγές που ετοιµάζει η

κυβέρνηση – Ρεκόρ Βρούτση: Αύξηση ανεργία επί 3 συνεχόµενους µήνες, µετά
από 4 χρόνια

Ο “Ηρακλής” βασίζεται στο µοντέλο των κρατικών εγγυήσεων GACs που υιοθετήθηκε στην Ιταλία – Η
εφαρµογή του σχεδίου που έχει ως στόχο την µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων έως και 30 δις
ευρώ µέχρι και το 2021.

Μέχρι και την Πέµπτη , µε την διαδικασία του κατεπείγοντος αναµένεται να ψηφιστεί στην Βουλή το
νοµοσχέδιο για την θεσµοθέτηση και εφαρµογή του σχεδίου Ηρακλής για τις τράπεζες, το οποίο
κατατέθηκε πριν λίγη ώρα στην Βουλή.

Η εφαρµογή του σχεδίου που έχει ως στόχο την µείωση των µη εξυπηρετούµενων κόκκινων δανείων έως
και 30 δις ευρώ µέχρι και το 2021 µοιάζει σε πολλά σηµεία µε το αντίστοιχο σχέδιο που εφήρµοσε η Ιταλία
και αναµένεται να βοηθήσει τις τράπεζες να εξυγιάνουν το ενεργητικό τους, να αποκτήσουν αξιοπιστία
και ρευστότητα και να επικεντρωθούν στον πραγµατικό τους ρόλο που είναι η χρηµατοδότηση της
πραγµατικής Οικονοµίας, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών και η ώθηση της ανάπτυξης.

Ο “Ηρακλής” βασίζεται στο µοντέλο των κρατικών εγγυήσεων GACs που υιοθετήθηκε στην Ιταλία, ωστόσο
είναι διαφορετικός καθώς έδωσε λύση στο θέµα της έλλειψης επενδυτικής βαθµίδας των ελληνικών
οµολόγων. Σε αντίθεση µε το ιταλικό µοντέλο όπου υπήρχε η επενδυτική βαθµίδα, οι πιο ασφαλείς τίτλοι
(senior) των τιτλοποιήσεων NPLs του “Ηρακλή” θα φέρουν αξιολόγηση “ΒΒ-“, δηλ. τρεις βαθµίδες
χαµηλότερα από την επενδυτική βαθµίδα.

Το Ελληνικό Δηµόσιο θα παρέχει την εγγύησή του για το ασφαλέστερο, κατά τους οίκους αξιολόγησης,
τµήµα του τιτλοποιηµένου χαρτοφυλακίου (senior), έναντι προµήθειας υπέρ του, αποτιµηµένη σε όρους
αγοράς. Το ύψος των κρατικών εγγυήσεων διαµορφώνεται στα 12 δισ. ευρώ.

Η παροχή της εγγύησης δεν θα επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούµενο, καθώς δεν έχει κανένα
δηµοσιονοµικό αντίκτυπο, δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό, δεν έχει επίδραση στο χρέος ή το
έλλειµµα και σε καµία περίπτωση δεν αγγίζει το buffer.

Με τη µεταβίβασή τους στο SPV του “Ηρακλή”, τα κόκκινα δάνεια θα τιτλοποιούνται σε τρεις κατηγορίες:
υψηλής διασφάλισης (senior), µεσαίας (mezzanine) και χαµηλής (junior). Η εγγύηση του Δηµοσίου θα
συνοδεύει το senior κοµµάτι της τιτλοποίησης.

 

Ο “Ηρακλής” ψάχνει επενδυτές στην Wall Street
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Τα επιχειρήµατα για να επενδύσει κανείς τόσο για τα οµόλογα του σχεδίου Ηρακλής όσο και το ελληνικό
χρηµατιστήριο, ανέλυσαν διεξοδικά τη Δευτέρα οι υπουργοί που µίλησαν στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο
για την Ελλάδα Capital Link.

Ο υπουργός οικονοµικών κ. Χρήστος Σταίκούρας ανέλυσε τις αλλαγές που έχουν γίνει από τον Ιούλιο έως
και τώρα και αυτές που αναµένεται να γίνουν από εδώ και πέρα στην Ελληνική οικονοµία.

Ο υφυπουργός οικονοµικών αρµόδιος για τα χρηµατοοικονοµικά κ. Γιώργος Ζαββός επικέντρωσε την
οµιλία του στα πλεονεκτήµατα του APS µε την ονοµασία Ηρακλής που φιλοδοξεί να µειώσει το υπόλοιπο
των κόκκινων δανείων έως και 30 δις ευρώ. Ο Έλληνας υφυπουργός θύµισε σε όλους ότι τα οµόλογα, που
θα εκδοθούν µε την λειτουργία του σχεδίου αυτού, θα έχουν µια καλή απόδοση µε µηδενικό ρίσκο καθώς
το δηµόσιο θα εγγυηθεί τις ζηµιές τουλάχιστον για τους τίτλους υψηλής εξασφάλισης ( senior bonds ).
Επιπλέον, θύµισε ότι το 69% των κρατικών οµολόγων και πάνω από το µισό στα εταιρικά οµόλογα, έχει
αρνητικές αποδόσεις..

Σηµείωσε ακόµη, ότι η λειτουργία του “Ηρακλής” δεν θα είναι το µόνο που θα γίνει στην Ελλάδα . Θα
υπάρξουν δηλαδή και δικλείδες ασφαλείας για να µην ξανακυλήσουν οι εµπορικές τράπεζες στο κύκλου
θανάτου που βρέθηκαν τα προηγούµενα χρόνια. Στην κατεύθυνση αυτή υποσχέθηκε ότι στις αρχές του
επόµενου χρόνου θα λειτουργήσει ένα συνολικά νέο ιδιωτικό πτωχευτικό δίκαιο, ώστε να µην υπάρξει νέα
συγκέντρωση µη εξυπηρετούµενων δανείων.

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά την αγορά κεφαλαίων, ανακοίνωσε ότι ετοιµάζεται ένα νέο νοµοσχέδιο για την
ενίσχυση των θεσµών του χρηµατιστηρίου, ώστε να µην υπάρξουν ξανά περιπτώσεις εταιριών µε πλαστές
οικονοµικές καταστάσεις . Απώτερος στόχος, όπως είπε, είναι να καταστεί η Ελλάδα το
χρηµατοοικονοµικό κέντρο της ΝΑ Μεσογείου.

Επαφές µε θεσµικούς επενδυτές

Όπως και τα προηγούµενα χρόνια, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές µια µοναδική δυνατότητα
δικτύωσης µέσα από περισσότερα από 100 one-to-one meetings µε Θεσµικούς. Επενδυτές που εκπροσωπούν
µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µε εισηγµένες και µη εισηγµένες εταιρείες,
καθώς και µε µέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης. Σε συνεργασία µε τις επενδυτικές
τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν δύο group sessions για τον Υπουργό
Οικονοµικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Ο
καθένας αναφέρθηκε σε θέµατα του χαρτοφυλακίου του και του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Επιπλέον, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης, ο Υπουργός Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης και ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης,
πραγµατοποίησαν µια σειρά από one-to-one meetings µε επενδυτές και υψηλόβαθµα στελέχη της αγοράς.

Ενδεικτικά funds που συµµετείχαν : Athanor Capital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield
Asset management, Consilience Capital, Eaton Vance, Fir Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm,
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Morgan Stanley, MSK Capital Partners, Nomura, Third Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead,
Stonehill, Olympus Peak, Citi, Aberdeen, Helm, East Rock, Centerbridge, Beachpoint, Weterwheel

 

Επίδοµα παιδιού: Οι αλλαγές που ετοιµάζει η κυβέρνηση

Αναλυτικά οι κατηγορίες

Αλλαγές στο επίδοµα παιδιού που χορηγείται σήµερα από τον ΟΠΕΚΑ ετοιµάζει το υπουργείο Εργασίας. Οι
νέες ρυθµίσεις αναµένεται να ενταχθούν στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας  το οποίο αναµένεται
να κατατεθεί στην Βουλή στις αρχές του νέου έτους το επίδοµα παιδιού θα χορηγείται στους δικαιούχους
που έχουν παιδιά που υποχρεούνται στην υποχρεωτική φοίτηση εφόσον υπάρχει εγγραφή σε σχολείο και
δεν έχει µείνει στην ίδια τάξη λόγω του αριθµού απουσιών. Όσον αφορά στους  πολίτες άλλων κρατών
απαιτείται να διαµένουν νόµιµα και µόνιµα στην Ελλάδα δέκα έτη πριν από το έτος υποβολής της αίτησης.

Το επίδοµα καταβάλλεται λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό των εξαρτώµενων τέκνων, το ισοδύναµο
οικογενειακό εισόδηµα και την κατηγορία ισοδύναµου οικογενειακού εισοδήµατος. Ως ισοδύναµο
οικογενειακό εισόδηµα  ορίζεται το συνολικό, πραγµατικό ή τεκµαρτό, εισόδηµα από κάθε πηγή
ηµεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ φόρων, µετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική
ασφάλιση, εξαιρούµενων των επιδοµάτων που δεν προσµετρώνται στο φορολογητέο εισόδηµα, όλων των
µελών της οικογένειας, διαιρούµενο µε την κλίµακα ισοδυναµίας.

Για  τον καθορισµό των δικαιούχων οικογενειών προσδιορίζονται τρεις κατηγορίες
ισοδύναµου οικογενειακού εισοδήµατος, ως εξής:

α) πρώτη κατηγορία: έως 6.000 ευρώ,

β) δεύτερη κατηγορία: από 6.001 ευρώ έως 10.000 ευρώ,

γ) τρίτη κατηγορία: από 10.001 ευρώ έως 15.000 ευρώ.

Το ποσό του επιδόµατος, ανάλογα  µε τον αριθµό των εξαρτώµενων τέκνων και την
κατηγορία  ισοδύναµου οικογενειακού εισοδήµατος, προσδιορίζεται ως εξής:

Για  την πρώτη κατηγορία:

α) 70 ευρώ ανά µήνα για το πρώτο εξαρτώµενο τέκνο,

β) επιπλέον 70 ευρώ ανά µήνα για το δεύτερο εξαρτώµενο τέκνο,
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γ) επιπλέον 140 ευρώ ανά µήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώµενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για  τη δεύτερη κατηγορία:

α) 42 ευρώ ανά µήνα για το πρώτο εξαρτώµενο τέκνο,

β) επιπλέον 42 ευρώ ανά µήνα για το δεύτερο εξαρτώµενο τέκνο,

γ) επιπλέον 84 ευρώ ανά µήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώµενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για  την τρίτη κατηγορία:

α) 28 ευρώ ανά µήνα για το πρώτο εξαρτώµενο τέκνο,

β) επιπλέον 28 ευρώ ανά µήνα για το δεύτερο εξαρτώµενο τέκνο,

γ) επιπλέον 56 ευρώ ανά µήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώµενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόµατος είναι η υποβολή δήλωσης φορολογίας
εισοδήµατος κάθε έτος. Για τον υπολογισµό της κατηγορίας ισοδύναµου οικογενειακού εισοδήµατος
λαµβάνεται υπόψη το εισόδηµα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό του τρέχοντος οικονοµικού έτους.

 

Ρεκόρ Βρούτση: Αύξηση ανεργία επί 3 συνεχόµενους µήνες, µετά από 4 χρόνια

Aύξηση της ανεργίας, για  τρεις διαδοχικούς µήνες καταγράφουν τα  επίσηµα  στοιχεία  του
υπουργείου Εργασίας, µια  εξέλιξη που προβληµατίζει το οικονοµικό επιτελείο της
κυβέρνησης και εκθέτει τον υπουργό Εργασίας Γ. Βρούτση, για  τις µεγαλοστοµίες σχετικά
µε την αύξηση της απασχόλησης και των καλά  αµειβόµενων θέσεων εργασίας.

Συγκεκριµένα από τον Σεπτέµβριο, αντί να µειώνεται η ανεργία και να αυξάνεται η απασχόληση, η τάση
αυτή έχει αντιστραφεί και καταγράφεται αύξηση των απολύσεων, οι οποίες είναι περισσότερες από τις
νέες προσλήψεις.

Υπενθυµίζεται ότι η αύξηση της απασχόλησης και µάλιστα καλά αµειβοµένων θέσεων απασχόλησης ήταν
βασική προεκλογική υπόσχεση της κυβέρνησης, αλλά λίγους µήνες µετά, οι προσδοκίες διαψεύδονται.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, που περιλαµβάνονται στο σύστηµα  ΕΡΓΑΝΗ, τον
περασµένο Νοέµβριο καταγράφηκε µείωση της απασχόλησης κατά  30.559 θέσεις.
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Συγκεκριµένα, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 208.583, ενώ οι απολύσεις σε 239.142.

Τον προηγούµενο µήνα, Οκτώβριο, χάθηκαν 125.668 θέσεις απασχόλησης, καθώς οι αναγγελίες πρόσληψης
ανήλθαν σε 248.592, ενώ οι αποχωρήσεις σε 374.260. Η µεγάλη διαφορά οφείλεται στην εποχικότητα λόγω
της λήξη του τουριστικής περιόδου.

Ωστόσο παρατηρείται ότι το αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων/απολύσεων φέτος, ήταν
µεγαλύτερο σε σύγκριση µε τον Οκτώβριο του 2018. Ειδικότερα, τον Οκτώβριο του 2018 ήταν
αρνητικό κατά 120.087 άτοµα, ενώ φέτος αυξήθηκε κατά 5.581 άτοµα και οι απώλειες θέσεων
απασχόλησης διαµορφώθηκαν σε 125.668.

Τον µήνα Σεπτέµβριο, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 308.121, ενώ οι αποχωρήσεις σε 305.470.
Προκύπτει ένα θετικό ισοζύγιο απασχόλησης κατά 2.651 άτοµα.
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Αµερικανός υπουργός Εµπορίου: Εντυπωσιακή η επαναφορά της ελληνικής
οικονοµίας

"Δανείζεται πιο φτηνά και από τις ΗΠΑ" είπε σε επενδυτικό συνέδριο στη Νέα Υόρκη ο Γουίλµπορ Ρος

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της
ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ  Ρος
στην οµιλία του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο
Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη,
υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει,
συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από
αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Ολα αντικατοπτρίζουν
τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ  Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει
τον Ελληνα πρωθυπουργό στην Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον
Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

«Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά»

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να
είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας,
ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την ανάκαµψη
της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες.
Παράλληλα, εµφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας,
τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει προσηλωµένη στη
µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα
φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της Ελλάδας θα εµπορευόταν µε
χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό
είναι ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι
ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής
ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν
δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας
ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο
χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη µεταρρυθµιστική της
προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό
δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα, από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική.
Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
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Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της
γραφειοκρατίας των διαδικασιών αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων
και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα
επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ. Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός
είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%, σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από
τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος έτος,
υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις
εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος
αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις
µε δεδοµένο ότι η ελληνική οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των
υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%. Υπό αυτό
το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν
δυσκολίες όσον αφορά την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει
οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ  Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το
ποσοστό ρεκόρ  του 28% που είχε καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης
στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το χαµηλότερο
ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη
υψηλότερο από ότι ήταν πριν από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το
ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις
τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών
και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω
της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου «Ηρακλής» που στοχεύει στην
αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην
εξυπηρετούµενων δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος
«θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να απελευθερωθούν από το
βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας,
υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά
κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ιππο, ενώ
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κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ιππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να
µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία
αµφιβολία για τον γεωπολιτικό προσανατολισµό της Ελλάδας και για
την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν
θεµελιωθεί στη βάση των κοινών αξιών και των σχέσεων µεταξύ της
κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του
ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα
παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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Εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στην ανάπτυξη
διαπιστώνει ο Γ. Ρος

Τα εύσηµα στην ελληνική κυβέρνηση για την φιλοεπενδυτική  πολιτική που έχει υιοθετήσει απέδωσε ο
υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός έκανε λόγο για
εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης,  και υπογράµµισε την
καθοριστική συµβολή της κυβέρνησης  στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά
αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές
της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Είπε ακόµη πως είναι «εκπληκτικό ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».
Στάθηκε ακόµη στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς οίκους
αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, υπό τον όρο  ότι η Αθήνα θα παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το άρθρο:

Περισσότερα Εδω
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ΓΟΥΙΛΜΠΟΡ ΡΟΣ: Εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον
δρόµο της ανάπτυξης

11.12.19, 12:16

ΓΟΥΙΛΜΠΟΡ ΡΟΣ: Εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της
ανάπτυξης

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Κάντε like στην σελίδα  του allanea.gr στο Facebook για  να  είστε ενήµεροι για  ΟΛΑ!

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

   Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την

http://allanea.gr/12/2019/%ce%b3%ce%bf%cf%85%ce%b9%ce%bb%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81-%cf%81%ce%bf%cf%83-%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%85%cf%80%cf%89%cf%83%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac/


http://allanea.gr/

 Publication date: 11/12/2019 12:27

 Alexa ranking (Greece): 595

 http://allanea.gr/12/2019/%ce%b3%ce%bf%cf%85%ce%b9%ce%bb%ce%bc%cf%80...

απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

   Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

   Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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«Εύσηµα» Ross & Paulson για την επιστροφή της Ελλάδας στο διεθνές
επενδυτικό στερέωµα

Τη Δευτέρα 9 Δεκεµβρίου 2019, το 21ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, έκλεισε τις εργασίες του
µε επίσηµο δείπνο τιµώντας µε το “2019 Capital Link Hellenic Leadership Award” τον κ. John Paulson, President &
Portfolio Manager - Paulson & Co. Inc., και µε Κεντρικό Οµιλητή τον κ. Wilbur L. Ross, Secretary of Commerce,
U.S. Department of Commerce.

Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link εξέφρασε την ικανοποίηση του για την σηµαντική
συµµετοχή στο 21ο Capital Link Forum υψηλά ιστάµενων στελεχών επιχειρήσεων, κυβερνητικών παραγόντων
και επενδυτών 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 οτι «η Ελλάδα επέστρεψε
στο διεθνές επενδυτικό στερέωµα».

Ο κ. Πάνος Παπάζογλου, Regional Accounts Leader, Central Eastern, Southeastern Europe and Central Asia,
Country Manager Greece – EY, στα εισαγωγικά του σχόλια δήλωσε: «Το 21ο Annual Capital Link “Invest in
Greece” Forum, συµπίπτει φέτος µε την επιστροφή της Ελλάδας σε αναπτυξιακή πορεία, καθώς αφήνουµε
πίσω µας σχεδόν 10 χρόνια βαθιάς οικονοµικής και κοινωνικής αβεβαιότητας.

Η συµµετοχή του υπουργού Wilbur Ross, καθώς και µεγάλου αριθµού σηµαντικών µελών της αµερικανικής
οικονοµικής και επιχειρηµατικής ελίτ, αλλά και κορυφαίων εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης και του
ελληνικού επιχειρηµατικού οικοσυστήµατος, στέλνει ένα σαφές µήνυµα στην επενδυτική κοινότητα ότι η
Ελλάδα είναι σήµερα ελκυστικότερη από ποτέ για τους ξένους επενδυτές.

Η χώρα είναι έτοιµη να υποδεχτεί βιώσιµες ξένες επενδύσεις που θα στηρίξουν την ανάπτυξη της
ελληνικής οικονοµίας, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήµατα που µπορεί να προσφέρει η Ελλάδα ως επενδυτικός
προορισµός.»

Στη συνέχεια ο Secretary of Commerce, κ. Wilbur Ross, απηύθυνε τη κεντρική οµιλία του κατά τη διάρκεια
της οποίας τόνισε την εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης και
απέδωσε εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει
υιοθετήσει συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας.

«Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη», είπε χαρακτηριστικά. Επιπλέον, σε άλλο σηµείο
της οµιλίας του ανέφερε ότι «η νέα κυβέρνηση βοήθησε στο να µετατραπεί η Ελλάδα από το ασχηµόπαπο
της Ευρώπης σε ένα όµορφο και λαµπερό κύκνο».

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος ρώτησε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας µας από τους
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας
ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», ανέφερε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός Υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
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έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο κ. Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης σε 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα στοιχεία που αναφέρθηκε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση της του
δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος Υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Για δεύτερη φορά ο Αµερικανός Υπουργός συνέστησε προσοχή σχετικά µε τη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας
για τους κινδύνους που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα». Δεν δίστασε µάλιστα να το
παροµοιάσει µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ εξέφρασε και την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να
µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα όµως αυτά, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωση της στην δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των
δύο χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των
κοινών αξιών και στις σχέσεις µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Η τελετή βράβευσης του κ. John Paulson για την πολυετή καθοριστική του συνεισφορά στην ελληνική
οικονοµία, ξεκίνησε µε εισαγωγικά σχόλια από τον κ. Δηµήτριο Αθανασόπουλο, Group Managing Director –
Axia Ventures Group και τον κ. Χρήστο Μεγάλου, CEO, Piraeus Bank.

Ο κ. Δηµήτριος Αθανασόπουλος, Group Managing Director – Axia Ventures Group δήλωσε: «Η Ελλάδα έχει
γυρίσει τη σελίδα και είναι η πρώτη χώρα που ηγείται της µετα-λαϊκισµού εποχής στην Ευρώπη.

Σε ένα ιδιαίτερα κατακερµατισµένο ευρωπαϊκό πολιτικό περιβάλλον, η Ελλάδα απολαµβάνει σήµερα µια
αυτοδύναµη κυβέρνηση, µε επικεφαλής τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία έχει τις µεταρρυθµίσεις και τις
επενδύσεις στο επίκεντρο του προγράµµατός της.

Με την τεράστια πτώση του κόστους χρηµατοδότησης τόσο στις κρατικές όσο και τις εταιρικές
αποδόσεις, δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις αναβάθµισης της οικονοµικής δραστηριότητας, ενώ η Ελλάδα
επιστρέφει στην ανάπτυξη.

Αυτό δεν θα µπορούσε να είναι πιο εµφανές όταν οι παγκόσµιοι επενδυτές όπως ο John Paulson
συµµετέχουν σε αυτό το µετασχηµατισµό µε πραγµατικές επενδύσεις στην χώρα, λειτουργώντας ως
καταλύτες για την µετεξέλιξη των τοπικών τραπεζών καθώς και στον τοµέα των εταιριών κοινής
ωφέλειας. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι η συµβολή του John Paulson στην Ελλάδα είχε τεράστιο
αντίκτυπο στη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των
εισηγµένων στο Ελληνικό χρηµατιστήριο εταιρειών. Ως Έλληνας και ως επαγγελµατίας είναι µεγάλη τιµή
να έχω την αλληλεπίδραση και συνεργασία µε τον κ. Paulson, έναν διάσηµο επενδυτή και φιλάνθρωπο.

Ένα άλλο αξιότιµο άτοµο που συνέβαλε σηµαντικά στην θετική εξέλιξη της Ελλάδας είναι ο κ. Wilbur Ross,
τόσο στην προηγούµενη θητεία του ως Διαχειριστής Κεφαλαίων, όσο και επί του παρόντος, ως υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ. Η συνεισφορά του Wilbur Ross έχει διαδραµατίσει τεράστιο ρόλο στην παγκόσµια
αναγνώριση και προσοχή που έχει λάβει η Ελλάδα. Λόγο και της συνεισφοράς του, η Ελλάδα θεωρείται
ολοένα και περισσότερο ελκυστικός επενδυτικός προορισµός.
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Καθώς η χώρα εξελίσσεται και µεταµορφώνεται γρήγορα, ως η µεγαλύτερη ανεξάρτητη επενδυτική
τράπεζα στην Ελλάδα, η AXIA, δέχεται και υποστηρίζει ενεργά τη σηµαντική αύξηση του ενδιαφέροντος
και της δραστηριότητας του διεθνούς θεσµικού επενδυτικού κοινού.

Αυτό µπορεί να διαπιστωθεί από την σηµαντική αύξηση νέων εκδόσεων στις αγορές µετοχών και
χρεογράφων, που είχε ως αποτέλεσµα ένα από τα πιο πολυσύχναστα τρίµηνα που είχαµε την τελευταία
δεκαετία.»

Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, CEO, Piraeus Bank δήλωσε: «Τα πρόσφατα στοιχεία για το ΑΕΠ αποτελούν απόδειξη
της σταθερής πορείας ανάκαµψης, στην οποία βρίσκεται σήµερα η ελληνική οικονοµία. Αναµένουµε ότι η
ανάπτυξη θα επιταχυνθεί την προσεχή περίοδο, µε τη συµβολή των εξαγωγών, του τουρισµού και της
αγοράς ακινήτων. Η οικονοµία αναµένεται ότι θα εισέλθει σε έναν ενάρετο κύκλο, ο οποίος θα
προσελκύσει εισροές επενδυτικών κεφαλαίων και ξένων άµεσων επενδύσεων, κρίσιµο παράγοντα για τη
διατηρήσιµη ανάπτυξη της οικονοµίας. Αυτός ο ενάρετος κύκλος θα συµβάλει στην ενδυνάµωση της
οικονοµικής δραστηριότητας και θα ενισχύσει την εµπιστοσύνη και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας,
θέτοντας τις βάσεις για µια ισχυρότερη ελληνική οικονοµία.

Ο ελληνικός χρηµατοπιστωτικός τοµέας αντιµετώπισε πολλές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Υπήρξαν, ωστόσο, άνθρωποι που πίστεψαν στις προοπτικές του και µας βοήθησαν να αντιµετωπίσουµε τις
προκλήσεις. Ο John Paulson είναι σαφέστατα ένας εξ αυτών. Στάθηκε δίπλα µας σε όλη την προηγούµενη
περίοδο. Η αµείωτη υποστήριξή του, η αισιοδοξία του και η επιµονή του, συνιστούν κινητήρια δύναµη και
έµπνευση για εµάς.

Ο John Paulson, µαζί µε τον Wilbur Ross, τόσο ως Asset Manager, όσο και ως Αµερικανός Υπουργός
Εµπορίου, έχουν προωθήσει την επανέναρξη της επενδυτικής προοπτικής της Ελλάδας. Αναγνωρίζουµε
στον Wilbur Ross την εξαιρετική συµβολή του στις ελληνο -αµερικανικές σχέσεις, ενώ ταυτόχρονα έχει
διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην επανατοποθέτηση της Ελλάδας στον επενδυτικό χάρτη.

Ευχαριστούµε και τους δύο για την ηγετική τους θέση όσο και για τη δέσµευσή τους και εκφράζουµε την
ευγνωµοσύνη και την προσδοκία µας για µια µακροχρόνια και γόνιµη συνεργασία.»

Ο κ. Wilbur L. Ross, Secretary of Commerce, U.S. Department of Commerce προλόγισε τον κ. John Paulson,
President & Portfolio Manager - Paulson & Co. Inc., αναφερόµενος µεταξύ αλλων στην µακρά και ιδιαίτερα
επιτυχηµένη επιχειρηµατική και επενδυτική σταδιοδροµία του καθώς και στην εκτεταµένη φιλανθρωπική
του δραστηριότητα και του απενειµε το “2019 Capital Link Hellenic Leadership Award” για την εξαιρετική
συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας.

Στην οµιλία που εκφώνησε παραλαµβάνοντας το «2019 Capital Link Hellenic Leadership Award», ο John
Paulson, President & Portfolio Manager - Paulson & Co. Inc., εξέφρασε τη χαρά του για τη τιµητική αυτή
διάκριση που συµπίπτει µε την επιστροφή της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό στερέωµα.

Ο επιτυχηµένος Αµερικανός επενδυτής δήλωσε ότι αισθάνεται εξαιρετικά υπερήφανος που σχετίζεται
επιχειρηµατικά µε µια χώρα όπως η Ελλάδα. Όπως οι περισσότεροι οµιλητές του συνεδρίου έτσι και ο ίδιος
σχολίασε τον τίτλο του φετινού φόρουµ «Η Ελλάδα επέστρεψε» ως τον πιο κατάλληλο και εξέφρασε τα
συγχαρητήρια του προς τη νέα ελληνική κυβέρνηση και ιδιαίτερα προς τον Πρωθυπουργό,Κυριάκο
Μητσοτάκη.

Με την αλλαγή στην κυβερνητική οικονοµική πολιτική, µε το βλέµµα στραµµένο στην ανάπτυξη, τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας, τους χαµηλότερους φόρους, τις άµεσες ξένες επενδύσεις χάρη στην
εξαιρετικά αποτελεσµατική νέα κυβέρνηση, ο John Paulson πιστεύει ακράδαντα ότι είµαστε στην αρχή µιας
µακροπρόθεσµης περιόδου ανάκαµψης και ευηµερίας για την Ελλάδα.

Ανέφερε ότι ήδη έχουµε δει τα θετικά αποτελέσµατα της νέας κυβέρνησης στη χρηµατιστηριακή αγορά,
στην ακίνητη περιουσία, στον τραπεζικό τοµέα και σε όλους τους χρηµατοπιστωτικούς τοµείς της χώρας.

Πιστεύει µάλιστα πως αυτή είναι µόνο η αρχή της διαδικασίας ανάκαµψης για την Ελλάδα στην οποία η
ανάπτυξη όχι µόνο θα συνεχιστεί, αλλά και θα επιταχυνθεί. Θεωρεί πως η Ελλάδα τώρα ακολουθεί το
δρόµο της ανάκαµψης όπως έκαναν και άλλες χώρες βγαίνοντας από την κρίση. Τόνισε ότι ο συνδυασµός
των πολύ χαµηλών η αρνητικών επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η
Ελλάδα βρίσκεται στο δρόµο της ανάκαµψης σηµατοδοτούν τη κατάλληλη στιγµή για οποιοδήποτε είδος
επένδυσης σε µετοχές και ακίνητη περιουσία.

Ο John Paulson ολοκλήρωσε την οµιλία του λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι πολύ τυχερή που έχει τον Κυριάκο
Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό, εκφράζοντας παράλληλα τον ενθουσιασµό του για ένα λαµπρό µέλλον στις
ελληνικές επενδύσεις : «Είµαι αισιόδοξος για το µέλλον της Ελλάδας και για τις επενδυτικές προοπτικές
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στην Ελλάδα. Η Ελλάδα επέστρεψε!»

Το δείπνο έκλεισε µε σύντοµο χαιρετισµό του John Catsimatides, President & CEO, RED APPLE GROUP, o
οποίος ευχαρίστησε τον John Paulson για τη συνεισφορά του στην Ελλάδα και εξέφρασε την αισιοδοξία
του για τη νέα πορεία της Ελλάδος.
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Εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στην ανάπτυξη
διαπιστώνει ο Γ. Ρος

Τα εύσηµα στην ελληνική κυβέρνηση για την φιλοεπενδυτική  πολιτική που έχει υιοθετήσει απέδωσε ο
υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός έκανε λόγο για
εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης,  και υπογράµµισε την
καθοριστική συµβολή της κυβέρνησης  στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά
αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές
της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Είπε ακόµη πως είναι «εκπληκτικό ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».
Στάθηκε ακόµη στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς οίκους
αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, υπό τον όρο  ότι η Αθήνα θα παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών
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Εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στην ανάπτυξη
διαπιστώνει ο Γ. Ρος

Τα εύσηµα στην ελληνική κυβέρνηση για την φιλοεπενδυτική  πολιτική που έχει υιοθετήσει απέδωσε ο
υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός έκανε λόγο για
εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης,  και υπογράµµισε την
καθοριστική συµβολή της κυβέρνησης  στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά
αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές
της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Είπε ακόµη πως είναι «εκπληκτικό ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».
Στάθηκε ακόµη στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς οίκους
αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, υπό τον όρο  ότι η Αθήνα θα παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το άρθρο:

Περισσότερα Εδω
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Αµερικανός υπουργός Εµπορίου για Ελλάδα: Εντυπωσιακή επαναφορά -
Δανείζεται µε φθηνότερο επιτόκιο από ΗΠΑ!

Ο Γουίλµπουρ Ρος είπε ότι τα αποτελέσµατα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές
προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπουρ Ρος κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα  Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.
 
Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπουρ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα  επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.
 
Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ό,τι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπουρ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ό,τι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.
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του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του
σχεδίου «Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην
εξυπηρετούµενων δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις
τράπεζες να απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν
προσφέροντας ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία  Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν
κίνδυνοι που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο,
ενώ εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης. 

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ - Protothema.gr - Φωτογραφία: EUROKINISSI/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Υπουργός Εµπορίου ΗΠΑ: Εκπληκτικό το ότι Ελλάδα δανείζεται µε φθηνότερο
επιτόκιο από ότι εµείς

O υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος αναφέρθηκε,
µεταξύ άλλων, στην εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής
οικονοµίας στο δρόµο της ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της
οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital
Link στη Νέα Υόρκη.

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

 

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

 

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

 

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

 

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

 

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

 

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

 

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.
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Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

 

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

 

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

 

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

 

Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

 

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».
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Γουίλµπορ Ρος: Εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον
δρόµο της ανάπτυξης

Για  εντυπωσιακή επαναφορά  της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο
υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό
Συνέδριο της Capital Link στη Νέα  Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε
εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει,
συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα
δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της
κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία
βαθµίδα, από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της
για την απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα , ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο
1,8%, σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το
επόµενος έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η
ανάπτυξη θα αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα
ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα , χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά  µε την ανεργία , ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που
είχε καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του
σχεδίου «Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην
εξυπηρετούµενων δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις
τράπεζες να απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν
προσφέροντας ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».
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Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν
κίνδυνοι που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο,
ενώ εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα  αυτά , όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Διαβάστε επίσης στη Νέα  Σελίδα: 

Προστασία  πρώτης κατοικίας: Ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο για  παράταση της ρύθµισης
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Ρος: Εντυπωσιακό comeback της ελληνικής οικονοµίας

Σαφές µήνυµα στην επενδυτική κοινότητα ότι η Ελλάδα είναι σήµερα ελκυστικότερη από ποτέ για τους
ξένους επενδυτές έστειλε η συµµετοχή του υπουργού Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπουρ Ρος, στο 21o Ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπουρ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ό,τι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.
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Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπουρ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ό,τι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

http://axianews.gr/2019/12/11/%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%85%cf%80%cf%89%cf%83%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-comeback-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd/


http://myportal.gr/

 Publication date: 11/12/2019 12:22

 Alexa ranking (Greece): 2123

 http://myportal.gr/goyilmpor-ros-entyposiaki-epanafora-tis-ellinikis-oikonomias-sto...

Γουίλµπορ Ρος: Εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον
δρόµο της ανάπτυξης,

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
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απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

πηγή:ΑΜΠΕ
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Ειδήσεις Αµερικανός υπουργός Εµπορίου: Εκπληκτικές οι οικονοµικές
επιδόσεις της Ελλάδας

Αισιόδοξος για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας εµφανίστηκε ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ,
Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη, αποδίδοντας εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, καθώς, όπως είπε, η φιλοεπενδυτική
πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας.
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Διθύραµβοι Ρος για την ελληνική Οικονοµία και την κυβέρνηση Μητσοτάκη
Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
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ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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Αµερικανός υπουργός Εµπορίου: Εκπληκτικές οι οικονοµικές επιδόσεις της
Ελλάδας

Α

ισιόδοξος για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας εµφανίστηκε ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ,
Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη, αποδίδοντας εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, καθώς, όπως είπε, η φιλοεπενδυτική
πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. 

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός τόνισε χαρακτηριστικά:
«Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη».
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Επιστροφή της Ελλάδας στην ανάπτυξη βλέπει ο Γουίλµπορ Ρος

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο
ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o
Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Μιλώντας στο δείπνο της
βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα στην
κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει,
συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας.

«Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνεχίζοντας, ο
Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην Ουάσιγκτον,
όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ». Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις
αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν
δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο
µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε
το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα, από το Β+
στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η
κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη
µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή
της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα µπορούσε
να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα
επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ. Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο
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Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες
επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος έτος,
υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο
συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020». Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις
τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών. Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης
ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα
παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν ακολουθήσει».

Οι απόψεις που αναφέρονται στο κείµενο είναι προσωπικές του αρθρογράφου και δεν εκφράζουν
απαραίτητα τη θέση του SLpress.gr
Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση του άρθρου από άλλες ιστοσελίδες χωρίς άδεια του SLpress.gr.
Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση των 2-3 πρώτων παραγράφων µε την προσθήκη ενεργού link για την
ανάγνωση της συνέχειας στο SLpress.gr. Οι παραβάτες θα αντιµετωπίσουν νοµικά µέτρα.

https://slpress.gr/uncategorized/epistrofi-tis-elladas-stin-anaptyxi-vlepei-o-goyilmpor-ros/
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Νικόλαος Καραµούζης (Grant Thornton) στο Capital Link: Η Ελλάδα έχει τη
δυνατότητα να αποτελέσει µια ιδιαίτερα ελκυστική αγορά για επενδύσεις

Νικόλαος Καραµούζης (Grant Thornton) στο Capital Link: Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει µια
ιδιαίτερα ελκυστική αγορά για επενδύσεις

Νίκος Καραµούζης

Στη Νέα Υόρκη βρέθηκε ο Chairman της Grant Thornton στην Ελλάδα, Δρ. Νικόλαος Καραµούζης, ως
οµιλητής στο 21ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link. Ο κ. Καραµούζης τοποθετήθηκε στο θέµα των
επενδυτικών... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο https://www.mononews.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.

https://news.makedonias.gr/2019/12/553437/
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Εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στην ανάπτυξη
διαπιστώνει ο Γ. Ρος

Τα εύσηµα στην ελληνική κυβέρνηση για την φιλοεπενδυτική  πολιτική που έχει υιοθετήσει απέδωσε ο
υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός έκανε λόγο για
εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης,  και υπογράµµισε την
καθοριστική συµβολή της κυβέρνησης  στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά
αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές
της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Είπε ακόµη πως είναι «εκπληκτικό ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».
Στάθηκε ακόµη στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς οίκους
αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, υπό τον όρο  ότι η Αθήνα θα παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το άρθρο:

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Γουίλµπορ Ρος
Συνέδριο της Capital Link

https://www.ert.gr/eidiseis/oikonomia/elladaoikonomia/entyposiaki-epanafora-tis-ellinikis-oikonomias-stin-anaptyxi-diapistonei-o-g-ros/
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Χ.Α.: Δυναµικά κέρδη και τζίρος
Κόντρα στις αρνητικές τάσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη, το Χρηµατιστήριο Αθηνών καταγράφει σηµαντικά
κέρδη, µε τον γενικό δείκτη να ενισχύεται πάνω από 1,8% και τον τζίρο να έχει ξεπεράσει τα 30 εκατ.
ευρώ.

Στους επιµέρους κλάδους, τη µεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι µετοχές των τραπεζών, µε τον επιµέρους
δείκτη να ενισχύεται πάνω από 3%. Στο τραπεζικό ράλι έχει συντελέσει και η κατάθεση του σχεδίου
Ηρακλής για τη µείωση των µη-εξυπηρετούµενων δανείων.

Κέρδη πάνω από 1,5% και για τις µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης, ενώ ξεχωρίζουν σε επιδόσεις και οι
µετοχές από τον κλάδο εµπορίου, µε άνοδο 2%.

Οι ελληνικές µετοχές και οµόλογα έχουν επιστρέψει στο ραντάρ των ξένων επενδυτών, καθώς οι
δυναµικές επιδόσεις της ελληνικής οικονοµίας,σε συνδυασµό µε τις µεταρρυθµιστικές προσπάθειες προς τη
σωστή κατεύθυνση και τις πρωτοβουλίες φιλικές προς το επιχειρείν από την κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη έχουν συµβάλει στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνης.

Στο πρόσφατο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link µε θέµα «Invest in Greece», ο Αµερικανός
µεγαλοεπενδυτής Τζον Πόλσον απηύθυνε κάλεσµα για επενδύσεις στην Ελλάδα. Μάλιστα, ο κ. Πόλσον
επισήµανε ότι ο συνδυασµός των πολυ χαµηλών η αρνητικών επιτοκίων τραπεζικών καταθεσεων συν το
γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο δροµο της ανάκαµψης σηµατοδοτούν τη κατάλληλη στιγµή για
οποιοδήποτε είδος επενδυσης σε µετοχές και  ακίνητη περιουσία.

To ελληνικό χρηµατιστήριο ξεχωρίζει σε επιδόσεις έναντι των υπολοίπων διεθνών χρηµατιστηρίων, µε
κέρδη πάνω από 45% από τις αρχές του έτους.

naftemporiki.gr

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα  τη δουλειά  που σας ταιριάζει!

https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1541610/xa-dunamika-kerdi-kai-tziros
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Ευσηµα Γουίλµπουρ Ρος σε Μητσοτάκη: Εντυπωσιακό και επενδυτικά
ελκυστικό comeback της ελληνικής οικονοµίας

«Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ολα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές
προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», παρατήρησε ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ
κατά την οµιλία του στο δείπνο προς τιµήν του
µεγαλοεπενδυτή Τζον Πόλσον στη Νέα Υόρκη
Εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη φιλοεπενδυτική πολιτική που ακολουθεί άµα τη αναλήψει των
καθηκόντων της, απέδωσε ο αµερικανός υπουργός Εµπορίου, Γουίλµπουρ Ρος, κατά την οµιλία του στο 21o
«Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη, κάνοντας παράλληλα λόγο για εντυπωσιακό
comeback της ελληνικής οικονοµίας.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του µεγαλοεπενδυτή Τζον Πόλσον, ο αµερικανός υπουργός  θέλησε
να υπογραµµίσει πως η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση της ΝΔ, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας:

«Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο», τόνισε, «ολα αντικατοπτρίζουν τις
φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Εν όψει µάλιστα της επικείµενης συνάντησης του έλληνα Πρωθυπουργού µε τον πρόεδρο Τραµπ στον Λευκό
Οίκο, στις 7 Ιανουαρίου, δήλωσε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην
Ουάσιγκτον.

https://www.protagon.gr/epikairotita/efsima-gouilbour-ros-se-mitsotaki-entypwsiako-kai-ependytika-elkystiko-comeback-tis-ellinikis-oikonomias-44341960690
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Ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την ανάκαµψη της Ελλάδας -κάτι που όπως
είπε, δύσκολα θα µπορούσε να φανταστεί κανείς πριν από λίγα χρόνια- µέσα από µια σειρά από
οικονοµικούς δείκτες.

«Ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από
αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο
επιτόκιο από ό,τι οι ΗΠΑ», ήταν η χαρακτηριστική επισήµανσή του.

Παράλληλα, ο κ. Ρος εµφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας, τονίζοντας,
όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Ο αµερικανός υπουργός αναφέρθηκε εξάλλου στις  αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας
της χώρας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό
προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η
κυβέρνηση συνεχίσει τη µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για
την απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ σηµείωσε ότι κινείται στο
1,8%, µία από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη, όπως επεσήµανε.

Οσο για το επόµενο έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις, εκτιµά
ότι η ανάπτυξη θα αγγίξει το 2,3%, µία επίδοση εξαιρετικά καλή -όπως είπε- για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα,
αλλά και για την Ελλάδα, µε δεδοµένο ότι η ελληνική οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών
πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.

Υπό το πρίσµα αυτό, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Την ίδια στιγµή, πρόσθεσε ο κ. Ρος, η ανεργία «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ό,τι ήταν
πριν από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και
προβλέπεται να µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε ο αµερικανός υπουργός στην οµιλία του, ήταν η
άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των
εξαγωγών.

Ειδική αναφορά έκανε ο Γουίλµπουρ Ρος στο σχέδιο «Ηρακλής» για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων
δανείων των τραπεζών, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι έρχεται µία καλή ηµέρα  για τις ελληνικές τράπεζες.

Το σχέδιο, εκτίµησε, «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να απελευθερωθούν από το βάρος αυτό
και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Στην αναφορά του, τέλος, στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, ο κ. Ρος θέλησε να υπογραµµίσει του κινδύνους
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το οποία και παροµοίωσε µε «Δούρειο Ιππο».

Παρά ταύτα, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό προσανατολισµό της
Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο χωρών δεν
στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών αξιών και των
σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Η  Ελλάδα, άλλωστε, αναγνώρισε, «είναι ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους» και «αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το
έχουν ακολουθήσει».
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ΡΟΣ: ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

O Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική
που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε στην επιτυχία.

Για εντυπωσιακή επαναφορά  της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο
υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά, µεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.
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Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης. 

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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Αµερικανός υπουργός Εµπορίου: Εντυπωσιακή η επαναφορά της ελληνικής
οικονοµίας

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος στην οµιλία του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Ολα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Ελληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

«Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά»
Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες
Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».
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Το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα»
Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ιππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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«Ηµέρα Ελλάδος-Αµερικής» στο NYSE

Την 10η Φεβρουαρίου 2019 η AcroBase έγινε 31 χρόνων! Χρόνια
Πολλά AcroBase!

Ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδας διοργανώθηκε στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στo πλαίσιο
του 21ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία µε
την Capital Link διοργάνωσαν χθες Τρίτη την «Ηµέρα Ελλάδος - Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης».

Περισσότερα στην Ναυτεµπορική...

http://www.acrobase.eu/showthread.php?p=993340
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Ο Αµερικανός υπουργός Εµπορίου εκθειάζει την κυβέρνηση Μητσοτάκη: Η
Ελλάδα δανείζεται µε φθηνότερο επιτόκιο από ΗΠΑ!

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπουρ Ρος κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπουρ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ό,τι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπουρ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ό,τι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
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απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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Γουίλµπορ Ρος: Εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον
δρόµο της ανάπτυξης

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
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απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης. 

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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Ρος σε Ελλάδα: Εύσηµα για την εντυπωσιακή ανάκαµψη
#ΗΠΑ
#Γουίλµπορ Ρος
#Ελληνική οικονοµία
#Ελλάδα
#Νέα Υόρκη

Newsroom 11/12/2019 12:02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά
Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.
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Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες
Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης. 

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

https://www.economistas.gr/oikonomia/22236_ros-se-ellada-eysima-gia-tin-entyposiaki-anakampsi


http://worldenergynews.gr/

 Publication date: 11/12/2019 12:08

 Alexa ranking (Greece): 1800

 http://worldenergynews.gr/index.php?id=40557

Σταϊκούρας και Τσάκος χτύπησαν το καµπανάκι κλεισίµατος στη Wall Street
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι και στελέχη εταιριών και φορέων που συµµετείχαν στο 21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum
Στo πλαίσιο του 21ου 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 – Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Συγκεκριµένα την Τρίτη 10 Δεκεµβρίου 2019, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ναυτιλιακών εταιρειών Ελληνικών
συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο New York Stock Exchange 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 – Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την
παρουσία Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης,
καθώς και εταιριών που συµµετείχαν στο 21o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που
πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία την προηγούµενη ηµέρα. To Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης – NYSE
– υποδέχθηκε την Ελληνικη Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρίες στην «Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Ο Yπουργός Οικονοµικών κος Χρήστος Σταϊκούρας και ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Πρόεδρος & CEO, Tsakos
Energy Navigation, Chairman, INTERTANKO 2014-2018, χτύπησαν το “Closing Bell”, το καµπανάκι της λήξης των
εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου 2019 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωµένοι από τους κκ.
Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό
Τουρισµού, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, Υπουργό Ναυτιλίας και Nησιωτικής Πολιτικής, καθώς και
εκπροσώπους από το ανώτατο management των ακόλουθων εταιριών που είναι εισηγµένες
στο NYSE LISTED: AMERESCO (Mr. David Anderson, Executive VP & Board Member)- CITI (Mr. Emilios Kyriacou,
Managing Director, Country Corporate Officer, Greece, Cyprus & Malta), DIANA SHIPPING INC. (Ms Semiramis
Paliou, Deputy CEO) – DORIAN LPG (Ms Marina Hadjipateras) – MISTRAS GROUP, INC. (Mr. Dennis Bertolotti –
CEO), NAVIOS GROUP (Mr. Ted Petrone, Vice Chairman)- NEW YORK COMMUNITY BANK (parent of Atlantic Bank
of New York) (Mr. Joseph Ficalora, CEO), τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία
Όλγα  Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.
 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι και στελέχη εταιριών και φορέων που συµµετείχαν στο 21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum.
O Chris Taylor, VP of Listings, NYSE – The New York Stock Exchange, καλωσόρισε την Ελληνική
Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρείες και τόνισε τη µακροχρόνια σχέση µεταξύ του Χρηµατιστηρίου
της Νέας Υόρκης και των Ελληνο-Αµερικανικών κοινοτήτων.
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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Ρος: Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά - Εντυπωσιακή επαναφορά της
οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link της Νέας Υόρκης.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο κ.Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο
Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί στις 7 Ιανουαρίου τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ
Τραµπ στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
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«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ
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Νέες Κρατικές εγγυήσεις ύψους 12 δισ. ευρώ στις τράπεζες
ΚΟΥΡΗΤΗΣ: ΕΧΩ ΓΡΑΨΕΙ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΠΡΟ ΔΙΜΗΝΟΥ, ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΙ
ΤΕΛΙΚΩΣ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ. (ΞΑΝΑ)ΔΙΑΒΑΣΤΕ: https://isxys.blogspot.com/2019/10/blog-post_49.html Η  "ΠΛΑΚΑ"
(ΠΙΚΡΗ) ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΜΟΥΡΗ ΜΑΣ, ΤΟΛΜΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΩΣ "...δεν επιβαρύνει τον
Έλληνα φορολογούµενο". ΤΙ ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ...

Το ποσό των 12 δισ. ευρώ είναι το αρχικό ύψος των κρατικών εγγυήσεων που μπορούν να χορηγηθούν στις
τράπεζες, στο πλαίσιο του σχεδίου «Ηρακλής», όπως προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε
χθες το βράδυ στη Βουλή. Νωρίτερα, το σχέδιο είχε αποσπάσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, ενώ ενσωματώνει και τις παρατηρήσεις των θεσμών. Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στις
τιτλοποιήσεις απαιτήσεων των ελληνικών τραπεζών και ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την
εφαρμογή του σχεδίου «Ηρακλής», το οποίο στηρίζεται στο ιταλικό μοντέλο, προσαρμοσμένο στην
ελληνική πραγματικότητα. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με το σχέδιο νόμου υιοθετείται το
πρόγραμμα παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου «Ηρακλής» σε τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων
δανείων (ΜΕΔ) των ελληνικών τραπεζών. 

Το πρόγραμμα έρχεται να εφαρμοστεί την ιδανική στιγμή καθώς υπάρχει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον
για τίτλους με θετικές αποδόσεις, κάτι που έγινε αντιληπτό και από την τελευταία έκδοση του 10ετούς
ομολόγου. Αποτελεί μία καινοτομία για την Ευρώπη, γιατί ενώ στηρίζεται στο ιταλικό μοντέλο
τιτλοποίησης δανείων με εγγύηση του Δημοσίου, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που επιχειρεί ένα τέτοιο
σχέδιο ενώ δεν βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα. Προστίθεται ότι το σχέδιο «Ηρακλής» δεν επιβαρύνει
τον Έλληνα φορολογούμενο, ενώ προβλέπεται η λήψη προμήθειας από το Δημόσιο για την εγγύηση που
παρέχει, τιµολογηµένη µε όρους αγοράς. 

Η διαδικασία παροχής της κρατικής εγγύησης ορίζεται από το άρθρο 6 του νομοσχεδίου και το μέγιστο
ύψος της είναι το ποσό των 12 δισ. ευρώ, το οποίο όμως μπορεί να αυξηθεί στο μέλλον. Το επίμαχο άρθρο
αναφέρει: 

1. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το
Ελληνικό Δημόσιο δύναται να παρέχει εγγύηση (η «πράξη παροχής εγγύησης»), έπειτα από σύμφωνη
γνώμη της Διυπουργικής Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), όπως ισχύει,
προς τους ομολογιούχους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και υπέρ του αποκτώντος, για
τιτλοποιημένες απαιτήσεις του παρόντος νόμου. Η εγγύηση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή, μετά
την προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 10, της σύμβασης εγγύησης σύμφωνα
με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος νόμου
(η «σύμβαση εγγύησης»). Το ανώτατο συνολικό ποσό της δυνάμενης να χορηγηθεί εγγύηση του
Ελληνικού Δημοσίου κατ’ εφαρμογή του παρόντος νόμου ανέρχεται σε 12 δισ. ευρώ. Με απόφαση
του υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
το ως άνω ποσό δύναται να αυξάνεται για το µέλλον.

2. Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου συνίσταται στην ανάληψη υποχρέωσης πληρωμής των
υποχρεώσεων του αποκτώντος για την ολοσχερή εξόφληση απαιτήσεων από ομολογίες υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για αποπληρωμή του
κεφαλαίου και των τόκων για όλη τη διάρκεια των τίτλων. Η εξόφληση των απαιτήσεων
διενεργείται κατά τόκους ή/και κεφάλαιο, αναλόγως της δομής και των συμβατικών όρων κάθε
οµολογίας υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

3. Το αίτημα για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου υποβάλλεται αποκλειστικά εντός
χρονικής περιόδου 18 µηνών από τις 10/10/2019, ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης C (2019) 7309
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επί του προγράμματος παροχής εγγυήσεων του παρόντος νόμου. Με
απόφαση του υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, μπορεί να παρατείνεται η περίοδος παροχής εγγύησης, καθώς επίσης να τροποποιούνται
για το µέλλον οι όροι παροχής αυτής.

4. Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου είναι ρητή, ανέκλητη, ανεπιφύλακτη και σε πρώτη ζήτηση,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 213, 214 και 215 παρ. 1 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 575/2013, ως
εάν το Ελληνικό Δημόσιο ήταν πρωτοφειλέτης, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και
ερμηνεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της από 10/10/2019 C (2019) 7309 Απόφασης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, καθώς και του πρωτογενούς, παραγώγου και επικουρικού ενωσιακού δικαίου περί
κρατικών ενισχύσεων.

5. Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου χορηγείται έως την καθορισμένη λήξη των ομολογιών υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας ή την πλήρη εξόφλησή τους.

6. Στην απόφαση της παρ. 1 αναφέρεται το ακριβές ποσό της εγγύησης, ο χρόνος διάρκειάς της, η
καταβλητέα στο Ελληνικό Δημόσιο προμήθεια ασφαλείας και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η
εγγύηση παραµένει σε ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 15.
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Το νομοσχέδιο καθορίζει και τη διαδικασία επιβολής και καταβολής προμήθειας ασφαλείας. Σύμφωνα με
τη σχετική διάταξη, η προμήθεια ασφαλείας καταβάλλεται από την ημερομηνία παροχής της εγγύησης και
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής, υπολογιζόμενη επί του εκάστοτε ανεξόφλητου εγγυημένου υπολοίπου
ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Η προμήθεια ασφαλείας υπολογίζεται και καταβάλλεται
στην αρχή κάθε εκτοκιστικής περιόδου και θα αντικατοπτρίζει τους κινδύνους που αναλαμβάνει το
Δημόσιο και θα είναι συνάρτηση των ημερομηνιών λήξης των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας. Η βασική προμήθεια είναι συνάρτηση του κατάλληλου δείκτη αναφοράς. Από ένα έως
τρία έτη χρησιμοποιείται το CDS τριετίας, για 4-5 έτη το CDS πενταετίας, για 6-7 το CDS 7ετίας και στη
συνέχεια το CDS 10ετίας. 

Η εγγύηση τίθεται σε ισχύ μόλις επιβεβαιωθεί ότι πληρούνται σωρευτικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις και
ειδικότερα: 

μόλις επέλθει η πώληση σε ιδιώτες επενδυτές ποσοστού 50%+1 των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας, καθώς και αρκετό ποσοστό ομολογιών χαμηλής και μέσης εξοφλητικής
προτεραιότητας, ώστε να επιτευχθεί η λογιστική απο-αναγνώριση,
υπάρχει αξιολόγηση των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας που ανταποκρίνεται στην
ελάχιστη βαθµίδα που προβλέπει ο νόµος,
η διαχείριση των τιτλοποιημένων απαιτήσεων έχει ανατεθεί σε διαχειριστή που δεν ελέγχεται από
το μεταβιβάζον πιστωτικό ίδρυμα (είτε με τη μορφή συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας διαχείρισης, είτε με τη μορφή δικαιώματος διορισμού πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ. ή
άλλως, όπως προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα).

Βασική προϋπόθεση για την παροχή της εγγύησης είναι η προηγούμενη αξιολόγηση των ομολογιών υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας από αναγνωρισμένο οίκο αξιολόγησης (εξωτερικό οίκο πιστοληπτικής
αξιολόγησης) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η ελάχιστη βαθμίδα που απαιτείται να λάβουν οι
συγκεκριμένες ομολογίες προκειμένου να παρασχεθεί η εγγύηση είναι η «ΒΒ-» (Standard & Poors), «Ba3»
(Moody’s), «BB-» (Fitch), «BBL» (DBRS). Τυχόν δεύτερη αξιολόγηση διενεργείται από αναγνωρισμένο οίκο
αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθ. 1060/2009 (E.E. L 302). Στην περίπτωση
δύο αξιολογήσεων και για την επιβεβαίωση της πλήρωσης της ελάχιστης απαιτούμενης βαθμίδας
προκειµένου να παρασχεθεί η εγγύηση, λαµβάνεται υπ’ όψιν η χαµηλότερη αξιολόγηση. 

Το άρθρο 13 καθορίζει τη διαδικασία κατάπτωσης της εγγύησης. Το αίτημα κατάπτωσης υποβάλλεται
μετά την παρέλευση 50 ημερών από τη μη πληρωμή τυχόν υποχρέωσης του αποκτώντος από τις ομολογίες
υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και εντός εννέα μηνών από τη συμπλήρωση της ανωτέρω
προθεσμίας. Το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει τα οφειλόμενα ποσά προς τους ομολογιούχους υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας εντός 30 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος κατάπτωσης, το οποίο
υποβάλλεται προς τη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων της Γενικής Γραμματείας
Δημοσιονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών. Το Ελληνικό Δημόσιο υποκαθίσταται στα
δικαιώµατα των οµολογιούχων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. 

Τις βασικές πτυχές του σχεδίου «Ηρακλής», αλλά και το πρόγραμμα εκδόσεων ελληνικών ομολόγων είχαν
την ευκαιρία να παρουσιάσουν στους εκπροσώπους μεγάλων επενδυτικών φορέων τα μέλη του ελληνικού
οικονομικού επιτελείου. Στο περιθώριο του επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, με τίτλο «21 Annual
Capital Link Invest In Greece Forum», ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας είχε την ευκαιρία να
συναντηθεί με στελέχη της PIMCO, της Goldman Sachs, της Citibank, της Blackrock, της Blue Crest, της
Morgan Stanley, της Helm, της Nomura και της Third Point. Ο στόχος διπλός: να ενημερωθούν οι ξένοι
επενδυτές για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδίου «Ηρακλής», με το βάρος της σχετικής
ενημέρωσης να πέφτει στον αρμόδιο υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Ζαββό, ο οποίος επίσης βρίσκεται
στις ΗΠΑ, αλλά και να μάθουν από πρώτο χέρι τις βασικές προβλέψεις του προγραμματισμού του ΟΔΔΗΧ
για την επόμενη χρονιά. Ειδικά το σχέδιο «Ηρακλής» αναμένεται να περάσει από τη Βουλή με διαδικασίες
εξπρές, ώστε να σταλεί και το μήνυμα αποφασιστικότητας στις αγορές για την ταχύτατη μείωση των
«κόκκινων» δανείων, ένα από τα ζητήματα που απασχολεί πάρα πολύ τους ξένους αναλυτές που
παρακολουθούν την υπόθεση «Ελλάδα». 

Το οικονομικό επιτελείο ποντάρει στη συμπεριφορά των αγορών μέσα στο 2020, καθώς και ο στόχος της
μείωσης των «κόκκινων» δανείων που βαραίνουν τους ισολογισμούς των τραπεζών, αλλά και η
υπερκάλυψη των ελληνικών εκδόσεων, όπως και η υλοποίηση των επόμενων κινήσεων αναδιάρθρωσης του
χρέους, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις διαθέσεις των αγορών. Στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις του
υπουργού Οικονομικών, οι οποίες ήταν δεκάδες, προβλήθηκε ξεκάθαρα το επιχείρημα ότι η Ελλάδα έχει
μπει σε τροχιά ανάπτυξης και πλέον συνιστά έναν από τους ασφαλέστερους επενδυτικούς προορισμούς,
δεδομένου ότι εκτός από τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα διαθέτει κι ένα πολύ μεγάλο «μαξιλάρι
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ασφαλείας» για το χρέος το οποίο «εγγυάται» την κάλυψη των δανειακών υποχρεώσεων όχι μόνο για το
2020, αλλά και για τα επόμενα 3-4 χρόνια. Το οικονομικό επιτελείο προτάσσει στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις
ότι το 2020 θα είναι η χρονιά με τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης της τελευταίας 15ετίας. Προβάλλει,
επίσης, το νέο ευνοϊκότερο περιβάλλον τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα που θα
θελήσουν να μεταφέρουν τη φορολογική έδρα τους στην Ελλάδα, προσβλέποντας σε προσέλκυση
κεφαλαίων ήδη από τις αρχές της επόµενης χρονιάς. 

https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1541490/kratikes-egguiseis-upsous-12-dis-euro-stis-trapezes
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Γουίλµπορ Ρος: Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά
Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο
υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα  δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
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απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν
κίνδυνοι που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο,
ενώ εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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Wall Street: Σταϊκούρας και Τσάκος χτύπησαν το καµπανάκι

Στo πλαίσιο του 21ου 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 – Αµερικής στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».

Συγκεκριµένα την Τρίτη 10 Δεκεµβρίου 2019, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ναυτιλιακών εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που
είναι εισηγµένες στο New York Stock Exchange και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο. Το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
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αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.

Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος – Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την
παρουσία Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης,
καθώς και εταιριών που συµµετείχαν στο 21o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που
πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία την προηγούµενη ηµέρα. To Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης – NYSE
– υποδέχθηκε την Ελληνικη Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρίες στην «Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
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Εξακολουθούν να είναι µουδιασµένοι οι επενδυτές µε την Ελλάδα
Αντιµετωπίζουν θετικά την Ελλάδα, αλλά δεν βιάζονται

Ανοίξαµε και σας περιµένουµε  για επενδύσεις. Αυτό ήταν το µήνυµα που απηύθυνε στη διεθνή επενδυτική
κοινότητα η κυβέρνηση.

Υπουργοί, επιχειρηµατίες και τραπεζίτες βρέθηκαν στη Νέα Υόρκη στο Επενδυτικό Forum της Capital
Link και όπως φάνηκε, το κάλεσµα είχε ισχυρή ανταπόκριση τουλάχιστον όσο αφορά τη συµµετοχή
εκπροσώπων funds, ξένων επιχειρήσεων και τραπεζών καθώς και από τις από τις κατ’ ιδίαν επαφές που
είχαν οι εκπροσώποι της ελληνικής κυβέρνησης.

Από την Αθηνά  Δηµητρίου

Η απάντηση πάντως επί τους παρόντος από τους ξένους επενδυτές είναι ναι µεν αλλά : αντιµετωπίζουν
θετικά την Ελλάδα, αλλά δεν βιάζονται.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος άνοιξε το forum, µέσω βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος ζήτησε από τους
αµερικανούς επενδυτές να βάλουν στην “ατζέντα” τους την ελληνική οικονοµία.

«Το σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα  στην Ελλάδα  χαρακτηρίζεται από µια  συντριπτική
υποστήριξη για  τις ξένες επενδύσεις», τόνισε και σε «σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο
γενικός κανόνας στην Ελλάδα , η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία  χωρίς να  δώσει
κενές υποσχέσεις για  παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό σώµα . Αντίθετα  εστίασε στο
να  παρουσιάσει µια  ατζέντα  βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα  µεταµόρφωναν
την ελληνική οικονοµία  προς το καλύτερο».

Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκαν οι οµιλίες των υπουργών Οικονοµικών Χρ. Σταϊκούρα, Ανάπτυξης, Αδ.
Γεωργιάδη, Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη και Τουρισµού Χ. Θεοχάρη και των υφυπουργών.

Σηµαντικά επενδυτικά κεφάλαια συµµετείχαν στο forum µεταξύ των οποίων τα: Athanor Capital, Bienville
Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Asset management, Consilience Capital, Eaton Vance, Fir
Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm, Morgan Stanley, MSK Capital Partners, Nomura,
Third Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead, Stonehill, Olympus Peak, Citi, Aberdeen,
Helm, East Rock, Centerbridge, Beachpoint και Weterwheel.

Η ελληνική κυβερνητική αποστολή στη Νέα Υόρκη αλλά και οι Έλληνες επιχειρηµατίες είχαν την ευκαιρία
για απευθείας επαφές µε τους επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, µέσα από
περισσότερες από 100 one-to-one συναντήσεις.

Ειδικότερα σε συνεργασία µε τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν
δύο group sessions για τον υπουργό Οικονοµικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τον υπουργό Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη.
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Ο καθένας αναφέρθηκε σε θέµατα του χαρτοφυλακίου του και του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Επιπλέον, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης και ο υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Ιωάννης Πλακιωτάκης, πραγµατοποίησαν σειρά από one-to-one συναντήσεις µε επενδυτές και υψηλόβαθµα
στελέχη της αγοράς.

Το συµπέρασµα  είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί να  αναθερµάνει το επενδυτικό
ενδιαφέρον αλλά  στην πράξη οι ξένοι επενδυτές ενώ αντιµετωπίζουν πιο θετικά  την Ελλάδα
δεν βιάζονται να  επενδύσουν.

Από ελληνικής πλευράς επικράτησε ενθουσιασµός, το µήνυµα  που έστειλαν υπουργοί,
τραπεζίτες και εκπρόσωποι επιχειρήσεων στο Capital Link στην Νέα  Υόρκη ήταν ότι η Ελλάδα
πλέον αποτελεί επενδυτικό προορισµό µε προοπτικές.

Οι σχεδόν 50 ξένοι επενδυτές που παραβρέθηκαν και συµµετείχαν σε διάφορες συναντήσεις δεν επέδειξαν
τον ίδιο ενθουσιασµό.

Οι ξένοι είναι επιφυλακτικοί κυρίως για λόγους που σχετίζονται µε το διεθνές περιβάλλον.

Οι επενδυτές υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα είναι πολύ µικρό project για να αναληφθεί επενδυτικός κίνδυνος
και ρίσκο όταν οι αποδόσεις θα είναι χαµηλές λόγω των διεθνών αβεβαιοτήτων.

Η ελληνική κυβέρνηση εύλογα προσπαθεί να δηµιουργήσει ένα κλίµα ευφορίας µε το στόρυ ότι δεν θα
υπάρχουν αρνητικές εκπλήξεις και η οικονοµία θα ανακάµπτει µαζί µε το ΑΕΠ και λαµβάνει θετικές
πρωτοβουλίες, όπως ο Ηρακλής, αλλά ο αντίκτυπος αυτών των παρεµβάσεων θα είναι µεσοπρόθεσµος.

Είναι ενδεικτικό ότι η Moody΄s επισηµαίνει ότι η αξιολόγηση της Ελλάδας παραµένει σε χαµηλά επίπεδα και
µακριά από την επενδυτική βαθµίδα, διαµηνύοντας ότι αναµένει απτά αποτελέσµατα σε δύο µέτωπα
προτού κρίνει ότι η ελληνική οικονοµία µπορεί να βρεθεί στο κατώφλι του γκρουπ των χωρών µε υψηλές
αξιολογήσεις. Σηµειώνεται πως η αξιολόγηση που δίνει ο οίκος στην Ελλάδα είναι Β1 µε σταθερές
προοπτικές, διατηρώντας την έτσι τέσσερα σκαλοπάτια κάτω από την επενδυτική βαθµίδα.

Σύµφωνα  λοιπόν µε τον οίκο αξιολόγησης, η Αχίλλειος πτέρνα  της Ελλάδας είναι οι
προκλήσεις που αντιµετωπίζει 1) στο µέτωπο της βιωσιµότητας της ανάπτυξης καθώς και 2)
στον τραπεζικό της κλάδο. Όπως τονίζει η Moody’s, µετά  τις εκλογές του Ιουλίου η Ελλάδα
έχει πιο σταθερό πολιτικό περιβάλλον, καθώς για  πρώτη φορά  από το 2009 κατάφερε ένα
κόµµα  να  αποκτήσει αυτοδυναµία .

Ωστόσο, το µακροοικονοµικό προφίλ της Ελλάδας παραµένει αδύναµο, καθώς αντανακλά  τη
βελτίωση της εµπιστοσύνης των καταθετών µετά  τον µηδενισµό του ELA και την πλήρη άρση
των capital controls, ωστόσο, αντανακλά  επίσης τις πολύ αδύναµες πιστωτικές συνθήκες που
συνεχίζουν να  υπάρχουν στην οικονοµία , και οι οποίες χαρακτηρίζονται από το ακόµα
υψηλό επίπεδο των προβληµατικών δανείων των τραπεζών τα  οποία  και εξακολουθούν να
αποτελούν τη µεγαλύτερη πρόκληση για  τον κλάδο.

Αν και εκτιµά ότι οι προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας θα βελτιωθούν τα επόµενα δύο χρόνια, ωστόσο
παραµένουν σηµαντικά εµπόδια στη βιωσιµότητά της, όπως τα χαµηλά επίπεδα αποταµίευσης και οι
χαµηλοί ρυθµοί επενδύσεων.
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Γουίλµπουρ Ρος: Είναι εκπληκτικό που η Ελλάδα δανείζεται πλέον φθηνότερα
από τις ΗΠΑ

Για την εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης µίλησε ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Ο Αµερικανός υπουργός Εµπορίου, στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή Τζον Πόλσον, απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας.

«Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ο Γουίλµπουρ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

«Ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από
αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από
ότι οι ΗΠΑ», σηµείωσε ο Αµερικανός υπουργός Εµπορίου.
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Wall Street: Σταϊκούρας και Τσάκος χτύπησαν το καµπανάκι κλεισίµατος
«Ηµέρα Ελλάδος – Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»: Το NYSE σε συνεργασία µε την Capital
Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος

Στo πλαίσιο του 21ου 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 – Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Συγκεκριµένα την Τρίτη 10 Δεκεµβρίου 2019, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ναυτιλιακών εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που
είναι εισηγµένες στο New York Stock Exchange 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 – Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την
παρουσία Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης,
καθώς και εταιριών που συµµετείχαν στο 21o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που
πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία την προηγούµενη ηµέρα. To Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης – NYSE
– υποδέχθηκε την Ελληνικη Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρίες στην «Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Διαβάστε περισσότερα στο --.gr
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Τα αποτελέσµατα του Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη
Στo πλαίσιο του 21ου 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 – Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης». Συγκεκριµένα την Τρίτη 10 Δεκεµβρίου 2019, το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των
ναυτιλιακών εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο New York Stock Exchange 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.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της Capital Link, η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος – Αµερικής στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία Υπουργών και στελεχών
ναυτιλιακών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και εταιριών που συµµετείχαν
στο 21o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία την
προηγούµενη ηµέρα. To Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης – NYSE – υποδέχθηκε την Ελληνικη
Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρίες στην «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».

Ο Yπουργός Οικονοµικών κος Χρήστος Σταϊκούρας και ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Πρόεδρος & CEO, Tsakos
Energy Navigation (NYSE: TNP); Chairman, INTERTANKO 2014-2018, χτύπησαν το “Closing Bell”, το καµπανάκι
της λήξης των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου 2019 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης
πλαισιωµένοι από τους κκ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χάρη Θεοχάρη,
Υπουργό Τουρισµού, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, Υπουργό Ναυτιλίας και Nησιωτικής Πολιτικής, καθώς και
εκπροσώπους από το ανώτατο management των ακόλουθων εταιριών που είναι εισηγµένες στο NYSE
LISTED : AMERESCO (Mr. George Sakellaris, CEO)- AVIS BUDGET GROUP(Mr. David Blaskey, Senior Vice
President)  – DIANA SHIPPING INC. (Ms Semiramis Paliou, Deputy CEO) – DORIAN LPG (Ms Marina Hadjipateras)
– MISTRAS GROUP, INC. (Mr. Dennis Bertolotti – CEO), NAVIOS GROUP (Mr. Ted Petrone, Vice Chairman)- NEW
YORK COMMUNITY BANK (parent of Atlantic Bank of New York) (Mr. Joseph Ficalora, CEO), τον κ. Νικόλαο
Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι και στελέχη εταιριών και φορέων που συµµετείχαν στο 21st

Annual Capital Link Invest in Greece Forum.  O Chris Taylor, VP of Listings, NYSE – The New York Stock Exchange,
καλωσόρισε την Ελληνική Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρείες και τόνισε τη µακροχρόνια σχέση
µεταξύ του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης και των Ελληνο-Αµερικανικών κοινοτήτων.

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.

Δείτε εδώ το βίντεο, που η ελληνική αντιπροσωπεία συµµετέχει στο κλείσιµο της Wall Street
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Αµερικανός υπουργός Εµπορίου: Εκπληκτικές οι οικονοµικές επιδόσεις της
Ελλάδας

Αισιόδοξος για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας εµφανίστηκε ο υπουργός Εµπορίου
των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό
Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, αποδίδοντας εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη,
καθώς, όπως είπε, η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε καθοριστικά στην
επίτευξη αυτής της επιτυχίας.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός τόνισε χαρακτηριστικά:
«Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα  αντικατοπτρίζουν τις φιλικές
προς την επιχειρηµατικότητα  πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Επίσης, ο Γουίλµπορ Ρος ανέφερε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα  προς βήµα  την ανάκαµψη της χώρας µας µέσα
από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες, υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα
µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας. Παράλληλα,
εµφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να
παραµείνει προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος
της Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι
ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας
ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια. Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός
υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%, σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις
στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές
προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι
ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν
πριν από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται
να µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η
ενίσχυση του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

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

Διαβάστε επίσης:
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Latest 'vote of confidence' for recovery Greece by US Commerce Sec't Ross

The recovering Greek economy got another positive "nod" on Tuesday, this time from US Commerce Secretary Wilbur
Ross, who praised what he called the new Mitsotakis government's pro-investment policies, while adding that
successful results so far are not by chance.

Ross spoke at the 21st annual Capital Link conference in Manhattan, where well-known US investor John Paulson
was honored.

Ross added that he's waiting to greet Mitsotakis in Washington D.C. early next month.

He noted that, overall, Greece has disproved negative forecasts, with its economic prospects now optimistic, while
adding that no one would have believed just a short time ago that Greek debt would be purchased with a lower yield
than that of the Netherlands, or that the thrice bailed-out east Mediterranean country is now borrowing at a cheaper
rate than the United States.
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Γ. Ρος: «Η Ελλάδα δανείζεται µε φθηνότερο επιτόκιο από τις ΗΠΑ»!

O Αµερικανός υπουργός εµπορίου κατά την οµιλία του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital
Link στη Νέα  Υόρκη, απέδωσε εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη φιλοεπενδυτική πολιτική που
έχει υιοθετήσει.

Ο Γουίλµπουρ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα  πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όταν θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά  της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα
την ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι
ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας
ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα , ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο
1,8%, σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπουρ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που
είχε καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια».

Ο Αµερικανός υπουργός αναφέρθηκε και στην οικονοµική συνεργασία  Ελλάδας-Κίνας
υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν κίνδυνοι που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το
παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να
µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Υπουργός εµπορίου των ΗΠΑ: Εντυπωσιακή η επαναφορά της ελληνικής
οικονοµίας

"Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά"

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπουρ Ρος κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπουρ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ό,τι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπουρ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ό,τι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
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δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

ADMAN
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ADMAN

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Αµερικανός υπουργός Εµπορίου: Εντυπωσιακή η επαναφορά της ελληνικής
οικονοµίας -Δανείζεται πιο φτηνά και από τις ΗΠΑ

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος στην οµιλία του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Ολα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Ελληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

«Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά»

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες
Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
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«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ιππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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Ουίλµπουρ Ρος στο συνέδριο της Capital Link: Eντυπωσιακή επαναφορά της
ελληνικής οικονοµίας

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Ουίλµπουρ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή Τζον Πόλσον, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Ουίλµπουρ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
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µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο κ. Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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Υπ. Εµπορίου ΗΠΑ: Εκπληκτικό που η Ελλάδα δανείζεται πλέον φθηνότερα
από τις ΗΠΑ

Για  εντυπωσιακή επαναφορά  της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε
λόγο ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά  τη διάρκεια  της οµιλίας του στο
21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα  Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας.

«Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
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δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Με …αέρα από ΗΠΑ, άνοδος στο Χρηµατιστήριο
Ο …Ηρακλής, αλλά και το θετικό κλίµα που “εισάγεται” από τις ΗΠΑ µε τις επισηµάνσεις για την ελληνική
οικονοµία από τον Γ.Ρος, τον Τζον Πόλσον και άλλους αξιωµατούχους στο συνέδριο της Capital Link,
λειτουργούν θετικά στο άνοιθγµα της χρηµατιστηριακής αγοράς.

Ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 1,26% στις 872,54 µονάδες. Άνοδο 1,39% καταγράφει και ο FTSE 25,
στις 2.199,98 µονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σηµειώνει κέρδη 3,13% στις 853,73 µονάδες.

Τέσσερα πακέτα  διακινήθηκαν σε Εθνική, ΟΤΕ, Jumbo και Motor Oil, τα οποία ανέβασαν τον τζίρο της
συνεδρίασης κατά 8 εκατ. ευρώ.

Eurobank και Alpha Bank σηµειώνουν κέρδη 3,50% και 3,28% αντίστοιχα, ενώ άνω του 2% είναι η άνοδος σε
Πειραιώς, Εθνική και Ελλάκτωρ. Τα κέρδη σε ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Motor Oil, Ελληνικά Πετρέλαια, Φουρλής, ΟΤΕ,
Μυτιληναίος, Βιοχάλκο και ΑΔΜΗΕ ξεπερνούν το 1%.

Πτωτικά κινούνται οι Aegean, Coca Cola, Σαράντης, Λάµδα και Τέρνα Ενεργειακή.
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Ρος: Εκπληκτικές οι οικονοµικές επιδόσεις της Ελλάδας
Αµαλία Κάτζου , CNN Greece

Αισιόδοξος για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας εµφανίστηκε ο υπουργός Εµπορίου των
ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της
Capital Link στη Νέα Υόρκη, αποδίδοντας εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, καθώς, όπως είπε, η
φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός τόνισε χαρακτηριστικά:
«Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα  αντικατοπτρίζουν τις φιλικές
προς την επιχειρηµατικότητα  πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Επίσης, ο Γουίλµπορ Ρος ανέφερε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα  προς βήµα  την ανάκαµψη της χώρας µας µέσα
από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες, υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα
µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας. Παράλληλα,
εµφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να
παραµείνει προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος
της Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι
ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας
ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια. Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός
υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%, σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις
στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές
προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι
ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν
πριν από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται
να µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η
ενίσχυση του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

https://www.cnn.gr/oikonomia/story/200283/ros-ekpliktikes-oi-oikonomikes-epidoseis-tis-elladas
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Ουίλµπουρ Ρος στο συνέδριο της Capital Link: Eντυπωσιακή επαναφορά της
ελληνικής οικονοµίας

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Ουίλµπουρ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή Τζον Πόλσον, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Ουίλµπουρ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο κ. Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
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απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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Ουίλµπουρ Ρος στο συνέδριο της Capital Link: Eντυπωσιακή επαναφορά της
ελληνικής οικονοµίας

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Ουίλµπουρ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή Τζον Πόλσον, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Ουίλµπουρ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
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αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο κ. Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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Γουίλµπορ Ρος: Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά
Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο
υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα  δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν
κίνδυνοι που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο,
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ενώ εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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Τα αποτελέσµατα του Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη Κύριο
Τα αποτελέσµατα του Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη

Στo πλαίσιο του 21ου 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 - Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης». Συγκεκριµένα την Τρίτη 10 Δεκεµβρίου 2019, το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των
ναυτιλιακών εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο New York Stock Exchange 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.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της Capital Link, η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος – Αµερικής στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία Υπουργών και στελεχών
ναυτιλιακών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και εταιριών που συµµετείχαν
στο 21o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία την
προηγούµενη ηµέρα. To Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης – NYSE – υποδέχθηκε την Ελληνικη
Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρίες στην «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».

Ο Yπουργός Οικονοµικών κος Χρήστος Σταϊκούρας και ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Πρόεδρος & CEO, Tsakos
Energy Navigation (NYSE: TNP); Chairman, INTERTANKO 2014-2018, χτύπησαν το “Closing Bell”, το καµπανάκι
της λήξης των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου 2019 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης
πλαισιωµένοι από τους κκ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χάρη Θεοχάρη,
Υπουργό Τουρισµού, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, Υπουργό Ναυτιλίας και Nησιωτικής Πολιτικής, καθώς και
εκπροσώπους από το ανώτατο management των ακόλουθων εταιριών που είναι εισηγµένες στο NYSE
LISTED : AMERESCO (Mr. George Sakellaris, CEO)- AVIS BUDGET GROUP(Mr. David Blaskey, Senior Vice
President)  - DIANA SHIPPING INC. (Ms Semiramis Paliou, Deputy CEO) - DORIAN LPG (Ms Marina Hadjipateras) -
MISTRAS GROUP, INC. (Mr. Dennis Bertolotti – CEO), NAVIOS GROUP (Mr. Ted Petrone, Vice Chairman)- NEW
YORK COMMUNITY BANK (parent of Atlantic Bank of New York) (Mr. Joseph Ficalora, CEO), τον κ. Νικόλαο
Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι και στελέχη εταιριών και φορέων που συµµετείχαν στο 21st

Annual Capital Link Invest in Greece Forum.  O Chris Taylor, VP of Listings, NYSE - The New York Stock Exchange,
καλωσόρισε την Ελληνική Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρείες και τόνισε τη µακροχρόνια σχέση
µεταξύ του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης και των Ελληνο-Αµερικανικών κοινοτήτων.

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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Δείτε εδώ το βίντεο, που η ελληνική αντιπροσωπεία συµµετέχει στο κλείσιµο της Wall Street

Τελευταία τροποποίηση στις 11:37 - 11 Δεκ 2019
Ετικέτες

Wall Street
χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
υπουργοί
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Εύσηµα από τον Αµερικανό υπουργό Εµπορίου: Εντυπωσιακή η επαναφορά
της Ελλάδας - Δανείζεται µε φθηνότερο επιτόκιο από τις ΗΠΑ

Εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει

Για εντυπωσιακή επαναφορά  της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο
υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά  της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα
την ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος
της Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό
είναι ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας
ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα , ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο
1,8%, σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το
επόµενος έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η
ανάπτυξη θα αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα
ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία , ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.
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Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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Ουίλµπουρ Ρος στο συνέδριο της Capital Link: Eντυπωσιακή επαναφορά της
ελληνικής οικονοµίας

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Ουίλµπουρ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή Τζον Πόλσον, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Ουίλµπουρ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο κ. Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
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απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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Ουίλµπουρ Ρος στο συνέδριο της Capital Link: Eντυπωσιακή επαναφορά της
ελληνικής οικονοµίας

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Ουίλµπουρ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή Τζον Πόλσον, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Ουίλµπουρ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο κ. Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
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απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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Ουίλµπουρ Ρος: Eντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Ουίλµπουρ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή Τζον Πόλσον, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Ουίλµπουρ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
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µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο κ. Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Στη ρητορική της επιµένει η Τουρκία όσον αφορά τη συµφωνία µε τη Λιβύη µε
τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου να δηλώνει το πρωί
της Τετάρτης στο κανάλι A Haber ότι «η συµφωνία µε τη Λιβή είναι σύµφωνη µε
το διεθνές δίκαιο». «Μπορούµε να κάνουµε σεισµικές έρευνες µε τη Λιβύη. Η

Ελλάδα και η ΕΕ δεν έχουν δικαιώµα να αποφασίσουν επι αυτών των
ζητηµάτων» συµπλήρωσε. Ο κ. Τσαβούσογλου, ο οποίος έδειξε και χάρτες κατά

τη διάρκεια της συνέντευξής του, ανέβασε ξανά τους τόνους λέγοντας ότι
«στην υφαλοκρηπίδα «µας» κανείς δεν µπορεί να δραστηριοποιηθεί χωρίς την

άδειά µας». Διατύπωσε, µάλιστα, και ευθεία απειλή ότι «αν µπουν στην
υφαλοκρηπίδα µας θα τους εµποδίσουµε» Ο Τούρκος ΥΠΕΞ ρωτήθηκε και για
το ενδεχόµενο αποστολής τουρκικού στρατού στη Λιβύη απαντώντας ότι «θα
αξιολογήσουµε τυχόν αίτηµα της Λιβύης για αποστολή στρατού στη χώρα».
Όσον αφορά την υφαλοκρηπίδα είπε ότι «είχαν ξεκινήσει διαπραγµατεύσεις,
Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα µε την κυβέρνηση Τσίπρα που απο αριστερή έγινε

ακροδεξιά. Τα όρια των νερών της Ελλάδας είναι ξεκάθαρα. Δεν θα
επιτρέψουµε µονοµερείς ενέργειες από την Ελλάδα για το θέµα της

υφαλοκρηπίδας». Ο υπ. Εξωτερικών της Τουρκίας ρωτήθηκε και για το
ενδεχόµενο κυρώσεις από τις ΗΠΑ κατά της Τουρκίας και απάντησε ότι «τα

µέλη του Κογκρέσου θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν θα πετύχουν τίποτα µε
την επιβολή». Προειδοποίησε, δε, ότι σε περίπτωση κυρώσεων από τις ΗΠΑ

τότε θα τεθεί θέµα για την αεροπορική βάση στο Ιντισρλίκ και τον σταθµό των
ραντάρ στο Κουρετσίκ. Οι δηλώσεις Τσαβούσογλου έρχονται λίγο πριν τη

συνάντηση στην Αθήνα του προέδρου της Βουλής της Λιβύης µε τον πρόεδρο
της Βουλής των Ελλήνων Κώστα Τασούλα. Η παρουσία του Αγκίλα Σάλεχ Ίσα
Γκουάιντερ λίγα 24ωρα µετά την αποστολή επιστολής του στον ΟΗΕ στην
οποία χαρακτήριζε άκυρη τη συµφωνία Τουρκίας-Λιβύης έχει ιδιαίτερη

σηµασία καθώς η κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθεια να συσφίξει τις σχέσεις
της Ελλάδας µε την παράταξη της ανατολικής Λιβύης, πολιτικός βραχίονας

της οποίας είναι η Λιβυκή βουλή των αντιπροσώπων, η λειτουργία της οποίας
προβλέπεται από την αποκαλούµενη Λιβυκή Πολιτική Συµφωνία του 2015.

Σύµφωνα µε πληροφορίες στο άρθρο 8 της Πολιτικής Συµφωνίας προβλέπεται
ότι η κυβέρνηση της Τρίπολης υπό τον πρωθυπουργό αλ Σαράζ έχει το

δικαίωµα να συνάπτει διεθνείς συµβάσεις και συµφωνίες υπό τον όρο ότι έχει
λάβει την σύµφωνη γνώµη του λιβυκού κοινοβουλίου! Η πρόβλεψη αυτή
δηµιουργεί µια βάσιµη ελπίδα για ακύρωση της συµφωνίας οριοθέτησης

θαλασσίων ζωνών µεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Κι αυτό, διότι, σε περίπτωση
που η παράταξη του στρατηγού Χαφτάρ επικρατήσει των αντιπάλων της και
καταφέρει να ελέγξει το σύνολο της επικράτειας της Λιβύης σε συνεννόηση µε

τις υπόλοιπες φυλές, θα έχει τη δυνατότητα να ενταφιάσει πολιτικά τη
συµφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών µε την Τουρκία, επικαλούµενη το

γεγονός ότι το λιβυκό κοινοβούλιο δεν την έχει υπερψηφίσει.
Για  εντυπωσιακή επαναφορά  της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης έκανε
λόγο ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπουρ Ρος κατά  τη διάρκεια  της οµιλίας του στο
21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα  Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας.

«Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την
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«Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπουρ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες.

Παράλληλα, εµφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα
πρέπει να παραµείνει προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ό,τι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική.

Πιστεύω ότι, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την απελευθέρωση της αγοράς, τις
ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων
και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό
βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ. Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη.

Σχετικά µε το επόµενος έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις
εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για
τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπουρ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια.

Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ό,τι ήταν πριν από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας
µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
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αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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Σταϊκούρας και Τσάκος χτύπησαν το καµπανάκι κλεισίµατος στη Wall Street
newsroom

Συγκεκριµένα την Τρίτη 10 Δεκεµβρίου 2019, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ναυτιλιακών εταιρειών Ελληνικών
συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο New York Stock Exchange 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 – Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την
παρουσία Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης,
καθώς και εταιριών που συµµετείχαν στο 21o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που
πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία την προηγούµενη ηµέρα. To Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης – NYSE
– υποδέχθηκε την Ελληνικη Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρίες στην «Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».

Ο Yπουργός Οικονοµικών κος Χρήστος Σταϊκούρας και ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Πρόεδρος & CEO, Tsakos
Energy Navigation, Chairman, INTERTANKO 2014-2018, χτύπησαν το “Closing Bell”, το καµπανάκι της λήξης των
εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου 2019 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωµένοι από τους κκ.
Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό
Τουρισµού, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, Υπουργό Ναυτιλίας και Nησιωτικής Πολιτικής, καθώς και
εκπροσώπους από το ανώτατο management των ακόλουθων εταιριών που είναι εισηγµένες
στο NYSE LISTED: AMERESCO (Mr. David Anderson, Executive VP & Board Member)- CITI (Mr. Emilios Kyriacou,
Managing Director, Country Corporate Officer, Greece, Cyprus & Malta), DIANA SHIPPING INC. (Ms Semiramis
Paliou, Deputy CEO) – DORIAN LPG (Ms Marina Hadjipateras) – MISTRAS GROUP, INC. (Mr. Dennis Bertolotti –
CEO), NAVIOS GROUP (Mr. Ted Petrone, Vice Chairman)- NEW YORK COMMUNITY BANK (parent of Atlantic Bank
of New York) (Mr. Joseph Ficalora, CEO), τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία
Όλγα  Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι και στελέχη εταιριών και φορέων που συµµετείχαν στο 21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum.

O Chris Taylor, VP of Listings, NYSE – The New York Stock Exchange, καλωσόρισε την Ελληνική
Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρείες και τόνισε τη µακροχρόνια σχέση µεταξύ του Χρηµατιστηρίου
της Νέας Υόρκης και των Ελληνο-Αµερικανικών κοινοτήτων.

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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Αµερικανός υπουργός Εµπορίου για Ελλάδα: Εντυπωσιακή επαναφορά -
Δανείζεται µε φθηνότερο επιτόκιο από ΗΠΑ!

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπορ Ρος κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
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απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ύµνοι Ρος για Ελλάδα και Μητσοτάκη, προειδοποιώντας πάλι για τις σχέσεις
µε Κίνα

Επαίνους για την ελληνική οικονοµία και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη διατύπωσε ο
αµερικανός υπουργός Εµπορίου Wilbur Ross κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό
Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο δεν είπε τίποτα για τα γεγονότα σχετικά µε τον τουρκικό
κίνδυνο, αλλά επανέλαβε τις αµφιβολίες του για τις εµπορικές σχέσεις της Ελλάδας µε την Κίνα.  Ο Ross
µίλησε για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης στο δείπνο της
βράβευσης του επενδυτή John Paulson και απέδωσε εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας
ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της
επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές
προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά. O
Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην Ουάσιγκτον,
όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Χαµηλότερο επιτόκιο από ΗΠΑ

O Ross υπενθύµισε πως µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος δύσκολα θα µπορούσε να φανταστεί την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, και δήλωσε αισιόδοξος για τις προοπτικές της, τονίζοντας, όµως,
ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.
Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της Ελλάδας
θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι η
Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ» και αναφέρθηκε στις αναβαθµίσεις της
πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ προέβλεψε ότι το
πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο
χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.
«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο Wilbur
Ross.
Σχετικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Για το επόµενο έτος είπε
πως ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα αγγίξει το 2,3%,
λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα και χαρακτήρισε
εντυπωσιακές αυτές τις επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των
υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%. Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα
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κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν
λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο αµερικανός υπουργός είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που
είχε καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».
Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Έρχεται καλή ηµέρα για τις τράπεζες

Για τις τράπεζες είπε πως έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης
του σχεδίου «Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην
εξυπηρετούµενων δανείων. Ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις
τράπεζες να απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν
προσφέροντας ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Επανέλαβε τα περί κινδύνων από τη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.
Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό προσανατολισµό της
Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο χωρών δεν
στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών αξιών και των
σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.
Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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Ρος: Εντυπωσιακό comeback της ελληνικής οικονοµίας – Δανείζεται φθηνότερα
από τις ΗΠΑ!

Ο Αµερικανός υπουργός Εµπορίου είπε ότι τα αποτελέσµατα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Σαφές µήνυµα στην επενδυτική κοινότητα ότι η Ελλάδα είναι σήµερα ελκυστικότερη από ποτέ για τους
ξένους επενδυτές έστειλε η συµµετοχή του υπουργού Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπουρ Ρος, στο 21o
Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε
εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει
συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα
δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της
κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπουρ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ό,τι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
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από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπουρ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ό,τι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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«Έχουµε τεράστια όρεξη για ιδιωτικοποιήσεις» το µήνυµα Γεωργιάδη σε
Αµερικανούς επιχειρηµατίες

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε ότι «η µόνη ερώτηση» που έχουν
από τους ψηφοφόρους της Νέας Δηµοκρατίας είναι γιατί η κυβέρνηση δεν ιδιωτικοποιεί τα πάντα στη
χώρα και γιατί δεν πουλάνε πιο πολλά. Δήλωσε σε αµερικανούς επιχειρηµατίες πως η όρεξη της
κυβέρνησης για ιδιωτικοποιήσεις «είναι τόσο τεράστια, κάθε µήνας που περνάει γίνεται µεγαλύτερη».
Δήλωσε µε νόηµα ότι η Ελλάδα «µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο hot-spot για τους επενδυτές»

Σε δηλώσεις που έκανε ως κεντρικός οµιλητής στο 21ο ετήσιο φόρουµ της Capital Link µε θέµα «Επενδύστε
στην Ελλάδα», που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, ο Α. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε αµερικανούς
επιχειρηµατίες ότι η κυβέρνηση έχει τεράστια όρεξη να πουλήσει σε ιδιώτες δηµόσια περιουσιακά
στοιχεία.

«Η µόνη ερώτηση που έχουµε από τους ψηφοφόρους µας είναι γιατί δεν το κάνουµε πιο γρήγορα, γιατί
αργήσαµε τόσο πολύ, γιατί δεν πουλάµε πιο πολλά, γιατί δεν ιδιωτικοποιούµε τα πάντα. Και πρέπει να σας
καθησυχάσω ότι η όρεξή µας είναι τόσο τεράστια, κάθε µήνας που περνάει γίνεται µεγαλύτερη».

Στάθηκε στα σχέδια της κυβέρνησης για τους επενδυτές, λέγοντας ότι µετατρέπουν την Ελλάδα σε hot –
spot για επενδυτές, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον στη χώρα παρουσιάζεται µοναδική ευκαιρία για τους
αµερικανούς επενδυτές.

«Το  πρώην µαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα από την κρίση χώρα η οποία έχει
χάσει το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία δεκαετία, µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο
hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες
παγκοσµίως.

Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας».
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Γουίλµπουρ Ρός: Εντυπωσιακή η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας
Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο
υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο.

Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα  πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά
Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες.

Παράλληλα, εµφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα
πρέπει να παραµείνει προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.
Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε "ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος
της Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι
ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ".

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας
ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια. «Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό
δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα, από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική.

 Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την απελευθέρωση της αγοράς, τις
ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων
και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό
βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ. Ρος.
Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο
3,5%. Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον
αφορά την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων
πρωτογενών ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020".

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.
Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες.

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία".
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Το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα»
Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία  Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν
κίνδυνοι που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο,
ενώ εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών. Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης
ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους.

Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν ακολουθήσει».
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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Γουίλµπορ Ρος: Εντυπωσιακή η επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας
Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

 

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
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«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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Γ. Ρος- Τζ. Πόλσον: Η Ελλάδα επέστρεψε στον δρόµο της ανάπτυξης
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11:24

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονομίας στο δρόμο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εμπορίου των ΗΠΑ, Γουίλμπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αμερικανός υπουργός απέδωσε εύσημα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. "Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσματα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηματικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλμπορ Ρος επισήμανε ότι ανυπομονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυμίζοντας ότι μόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα μπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονομίας, ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήμα προς βήμα την
ανάκαμψη της χώρας μας μέσα από μια σειρά από οικονομικούς δείκτες. Παράλληλα, εμφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονομίας, τονίζοντας, όμως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραμείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά με το επιτόκιο δανεισμού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε "ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εμπορευόταν με χαμηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόμη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ".

Στο σημείο αυτό στάθηκε στις αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόμα περισσότερο μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

"Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθμισε το ελληνικό δημόσιο χρέος κατά μία βαθμίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, με θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη μείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη μείωση των φόρων και την εφαρμογή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, αυτό θα
μπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθμό της χώρας μέσα στα επόμενα δύο χρόνια", εκτίμησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά με την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αμερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά με το επόμενος
έτος, υπενθύμισε ότι ακόμα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις με δεδομένο ότι η ελληνική
οικονομία κουβαλάει ακόμα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσμα, υπενθύμισε ότι τα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονομίες τους, λόγω των μεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά με την ανεργία, ο Γουίλμπορ Ρος είπε ότι "έχει μειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαμηλότερο ποσοστό μέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόμη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηματοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας μειώνεται συνεχώς κάθε μήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020".

Ανάμεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιμές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Λέγοντας ότι έρχεται μια καλή μέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείμενης ψήφισης του σχεδίου
"Ηρακλής" που στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση του μεγάλου όγκου των μην εξυπηρετούμενων
δανείων, ο Αμερικάνος υπουργός εκτίμησε ότι ο νόμος "θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα μπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία".
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Ο Αμερικανός υπουργός, αναφερόμενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το "γεωπολιτικά κατευθυνόμενο χρήμα", το παρομοίωσε με έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίμηση ότι μερικές φορές ελλοχεύει η τάση να μετατρέπονται τα λιμάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης. 

Παρόλα αυτά, όμως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καμία αμφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισμό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συμμαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονομική ωφέλεια, αλλά έχουν θεμελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήμανε ότι "η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα μέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που άλλα πιο ευημερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει".

Στην ομιλία που εκφώνησε παραλαμβάνοντας το "2019 Capital Link Hellenic Leadership Award", ο John Paulson,
President & Portfolio Manager - Paulson & Co. Inc., εξέφρασε τη χαρά του για τη τιμητική αυτή διάκριση που
συµπίπτει µε την επιστροφή της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό στερέωµα.

Ο επιτυχημένος Αμερικανός επενδυτής δήλωσε ότι αισθάνεται εξαιρετικά υπερήφανος που σχετίζεται
επιχειρηµατικά µε µια χώρα όπως η Ελλάδα.

Όπως οι περισσότεροι ομιλητές του συνεδρίου έτσι και ο ίδιος σχολίασε τον τίτλο του φετινού φόρουμ "Η
Ελλάδα επέστρεψε" ως τον πιο κατάλληλο και εξέφρασε τα συγχαρητήρια του προς  τη νέα ελληνική
κυβέρνηση και ιδιαίτερα προς τον Πρωθυπουργό,Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με την αλλαγή στην κυβερνητική οικονομική πολιτική, με το βλέμμα στραμμένο στην ανάπτυξη, τη
δημιουργία θέσεων εργασίας, τους χαμηλότερους φόρους, τις άμεσες ξένες επενδύσεις χάρη στην
εξαιρετικά αποτελεσµατική νέα κυβέρνηση, ο John Paulson πιστεύει ακράδαντα ότι είµαστε στην αρχή µιας
µακροπρόθεσµης περιόδου ανάκαµψης και ευηµερίας για την Ελλάδα.

Ανέφερε ότι ήδη έχουμε δει τα θετικά αποτελέσματα της νέας κυβέρνησης στη χρηματιστηριακή αγορά,
στην ακίνητη περιουσία, στον τραπεζικό τοµέα και σε όλους τους χρηµατοπιστωτικούς τοµείς της χώρας.

Πιστεύει μάλιστα πως αυτή είναι μόνο η αρχή της διαδικασίας ανάκαμψης για την Ελλάδα στην οποία η
ανάπτυξη όχι μόνο θα συνεχιστεί, αλλά και θα επιταχυνθεί. Θεωρεί πως η Ελλάδα τώρα ακολουθεί το
δρόμο της ανάκαμψης όπως έκαναν και άλλες χώρες βγαίνοντας από την κρίση. Τόνισε ότι ο συνδυασμός
των πολύ χαμηλών η αρνητικών επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η
Ελλάδα βρίσκεται στο δρόμο της ανάκαμψης σηματοδοτούν τη κατάλληλη στιγμή για οποιοδήποτε είδος
επένδυσης σε µετοχές και  ακίνητη περιουσία.

Ο John Paulson ολοκλήρωσε την ομιλία του λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι πολύ τυχερή που έχει τον Κυριάκο
Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό, εκφράζοντας παράλληλα τον ενθουσιασμό του για ένα λαμπρό μέλλον στις
ελληνικές επενδύσεις : "Είμαι αισιόδοξος για το μέλλον της Ελλάδας και για τις επενδυτικές προοπτικές
στην Ελλάδα. Η Ελλάδα επέστρεψε!"

 

 

CAPITAL LINK
WILBUR ROSS
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Γουίλµπουρ Ρος: Εκπληκτικό που η Ελλάδα δανείζεται πλέον φθηνότερα από
τις ΗΠΑ
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E-mail

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας.

«Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
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του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης. 

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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Εύσηµα Ρος στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την επαναφορά της οικονοµίας
Εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την φιλοεπενδυτική ατζέντα της, η οποία συνέβαλε
καθοριστικά στην εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της
ανάπτυξης έδωσε ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη, ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα
αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επεσήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.
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Διθύραµβοι Ρος για την ελληνική οικονοµία
Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά
Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
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απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: tanea.gr
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Aµερικανός υπουργός εµπορίου: H Ελλάδα επανέρχεται εντυπωσιακά στο
δρόµο της ανάπτυξης

"Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη" , ανέφερε o Γουίλµπορ Ρος - Ο Έλληνας
πρωθυπουργός θα επισκεφτεί την Ουάσιγκτον στις 7 Ι

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες
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Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.
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Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Το αφεντικό… τρελάθηκε και πουλάει όσο-όσο!

Το ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ως στόχο να πραγµατοποιήσει ιδιωτικοποιήσεις είναι γνωστό.
Ωστόσο, ο τρόπος που παρουσίασε το κυβερνητικό σχέδιο ο Άδωνις Γεωργιάδης στο συνέδριο της
Capital Link στις ΗΠΑ παραπέµπει στο ρητό… «το αφεντικό τρελάθηκε και πουλάει όσο-όσο!».

«Η µόνη ερώτηση που έχουµε από τους ψηφοφόρους µας είναι γιατί δεν το κάνουµε πιο γρήγορα, γιατί
αργήσαµε τόσο πολύ, γιατί δεν πουλάµε πιο πολλά, γιατί δεν ιδιωτικοποιούµε τα πάντα», επισήµανε
χαρακτηριστικά µιλώντας στους επενδυτές και τους λοιπούς οικονοµικούς παράγοντες που
παρακολουθούν τις εργασίες του συνεδρίου.

Και αµέσως µετά, ο υπουργός Ανάπτυξης πρόσθεσε: «Και πρέπει να σας καθησυχάσω ότι η όρεξή µας
είναι τόσο τεράστια (sic), κάθε µήνας που περνά γίνεται µεγαλύτερη».

Όπως έλεγε και παλιότερα, όταν πουλούσε –µε το κιλό- βιβλία στα κανάλια, «τα λιγουρεύεστε»;

matrix24.gr
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Γουίλµπορ Ρος: Εντυπωσιακή η επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας
Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
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ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης. 

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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Διθύραµβοι Ρος για την ελληνική οικονοµία και την κυβέρνηση Μητσοτάκη
Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
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εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Αµερικανός υπουργός Εµπορίου: Εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής
οικονοµίας

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ. Ρος
όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
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που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Γουίλµπορ Ρος ΔΝΤ ΝΑΤΟ ΑΕΠ ΗΠΑ
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Αµερικανός υπουργός Εµπορίου: Εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής
οικονοµίας

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ. Ρος
όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
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δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Σχετικά  Tags

Γουίλµπορ Ρος ΔΝΤ ΝΑΤΟ ΑΕΠ ΗΠΑ
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Ρος: Η Ελλάδα δανείζεται µε χαµηλότερο επιτόκιο από ό,τι οι ΗΠΑ
Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονομίας στο δρόμο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εμπορίου των ΗΠΑ, Γουίλμπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αμερικανός υπουργός απέδωσε εύσημα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. "Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσματα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηματικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζοντας ότι μόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα μπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονομίας, ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήμα προς βήμα την
ανάκαμψη της χώρας μας μέσα από μια σειρά από οικονομικούς δείκτες. Παράλληλα, εμφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονομίας, τονίζοντας, όμως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραμείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά με το επιτόκιο δανεισμού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε "ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εμπορευόταν με χαμηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόμη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ".
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Ρος: Η Ελλάδα δανείζεται µε χαµηλότερο επιτόκιο από ό,τι οι ΗΠΑ
 
 
 
 

 

 

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στο δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε
εύσηµα  στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που
έχει υιοθετήσει, συνέβαλε καθοριστικά  στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά
τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι
ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».
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Γουίλµπορ Ρος: Εντυπωσιακή η επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας
Follow @report247gr

Δηµοσιεύθηκε: 11 Δεκεµβρίου 2019 – 10:49

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει,
συνέβαλε καθοριστικά  στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά
αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές
της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια. «Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό
δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα, από το Β στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση
συνεχίσει τις πολιτικές της για την απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της
γραφειοκρατίας των διαδικασιών αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της
συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα
στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ. Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο
3,5%. Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον
αφορά την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων
πρωτογενών ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
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δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών. Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης
ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα
παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν ακολουθήσει».

-
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Οι Αµερικανοί αποθέωσαν Ελλάδα – «Εντυπωσιακή επαναφορά σε
αναπτυξιακή τροχιά»

Από A. A.

Την επιστροφή της Ελλάδας στο διεθνές επενδυτικό στερέωµα χαιρέτισαν ο Αµερικανός υπουργός
Εµπορίου, Γουίλµπουρ Ρος και ο Αµερικανός µεγαλοεπενδυτής, Τζον Πόλσον.

«Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ρος στη διάρκεια
επίσηµου δείπνου µε το οποίο έκλεισαν οι εργασίες του 21ου επενδυτικού φόρµου της Capital Link στη Νέα
Υόρκη, µε τίτλο «Invest in Greece». Σε άλλο σηµείο της οµιλίας του ο κ. Ρος ανέφερε ότι «η νέα κυβέρνηση
βοήθησε στο να µετατραπεί η Ελλάδα από το ασχηµόπαπο της Ευρώπης σε ένα όµορφο και λαµπερό
κύκνο».

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες.

Παράλληλα, εµφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα
πρέπει να παραµείνει προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος ρώτησε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας µας από τους
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας
ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική.

Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την απελευθέρωση της αγοράς, τις
ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων
και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό
βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», ανέφερε ο κ. Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός Εµπορίου, ο κ. Ρος, είπε ότι αυτή
κινείται στο 1,8%, σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη.

Σχετικά µε το επόµενος έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις
εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για
τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο κ. Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης σε 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος.

Αυτό είναι το χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από
ότι ήταν πριν από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και
προβλέπεται να µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020». Ανάµεσα στα άλλα στοιχεία που αναφέρθηκε είναι η
άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση της του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση
των εξαγωγών.

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων

https://www.iapopsi.gr/oi-amerikanoi-apotheosan-ellada-entyposiaki-epanafora-se-anaptyxiaki-trochia/


https://www.iapopsi.gr/

 Publication date: 11/12/2019 11:15

 Alexa ranking (Greece): 517

 https://www.iapopsi.gr/oi-amerikanoi-apotheosan-ellada-entyposiaki-epanafora-se-...

δανείων, ο Αµερικάνος Υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Για δεύτερη φορά ο Αµερικανός Υπουργός συνέστησε προσοχή σχετικά µε τη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας,
για τους κινδύνους που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα».

Δεν δίστασε µάλιστα να το παροµοιάσει µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ εξέφρασε και την εκτίµηση ότι µερικές
φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρ’ όλα όµως αυτά, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωση της στην δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των
δύο χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των
κοινών αξιών και στις σχέσεις µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της Ε.Ε. δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Εύσηµα για την πρόοδο της ελληνικής οικονοµίας απέδωσε και ο Τζον Πόλσον, πρόεδρος και portfolio
manager της Paulson & Co.

Ο επιτυχηµένος Αµερικανός επενδυτής δήλωσε ότι αισθάνεται εξαιρετικά υπερήφανος που σχετίζεται
επιχειρηµατικά µε µια χώρα όπως η Ελλάδα.

Όπως οι περισσότεροι οµιλητές του συνεδρίου έτσι και ο ίδιος σχολίασε τον τίτλο του φετινού φόρουµ «Η
Ελλάδα επέστρεψε» ως τον πιο κατάλληλο και εξέφρασε τα συγχαρητήρια του προς τη νέα ελληνική
κυβέρνηση και ιδιαίτερα προς τον πρωθυπουργό,Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με την αλλαγή στην κυβερνητική οικονοµική πολιτική, µε το βλέµµα στραµµένο στην ανάπτυξη, τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας, τους χαµηλότερους φόρους, τις άµεσες ξένες επενδύσεις χάρη στην
εξαιρετικά αποτελεσµατική νέα κυβέρνηση, ο κ. Πόλσον πιστεύει ακράδαντα ότι είµαστε στην αρχή µιας
µακροπρόθεσµης περιόδου ανάκαµψης και ευηµερίας για την Ελλάδα.

Ανεφερε ότι ήδη εχουµε δει τα θετικά αποτελέσµατα της νέας κυβέρνησης στη χρηµατιστηριακή αγορά,
στην ακίνητη περιουσία, στον τραπεζικό τοµέα και σε όλους τους χρηµατοπιστωτικούς τοµείς της χώρας.

Πιστεύει µαλιστα πως αυτή είναι µόνο η αρχή της διαδικασίας ανάκαµψης για την Ελλάδα στην οποία η
ανάπτυξη όχι µόνο θα συνεχιστεί, αλλά και θα επιταχυνθεί. Θεωρεί πως η Ελλάδα τώρα ακολουθεί το
δροµο της ανάκαµψης όπως έκαναν και άλλες χώρες βγαίνοντας από την κρίση. Τονισε οτι ο συνδυασµός
των πολυ χαµηλών η αρνητικών επιτοκίων τραπεζικών καταθεσεων σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η
Ελλάδα βρίσκεται στο δροµο της ανάκαµψης σηµατοδοτούν τη κατάλληλη στιγµή για οποιοδήποτε είδος
επενδυσης σε µετοχές και ακίνητη περιουσία.

Ο κ. Πόλσον ολοκλήρωσε την οµιλία του λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι πολύ τυχερή που έχει τον Κυριάκο
Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό, εκφράζοντας παράλληλα τον ενθουσιασµό του για ένα λαµπρό µέλλον στις
ελληνικές επενδύσεις : «Είµαι αισιόδοξος για το µέλλον της Ελλάδας και για τις επενδυτικές προοπτικές
στην Ελλάδα. Η Ελλάδα επέστρεψε!».
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Εύσηµα Ρος για την οικονοµία: Εντυπωσιακό που η Ελλάδα δανείζεται
φθηνότερα από τις ΗΠΑ

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

 Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

 Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
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απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

ΑΠΕ-ΜΠΕ/Π. Κασφίκης

Ουάσινγκτον , ΗΠΑ

Τζον Σαρµπάνης: Βρίσκουµε πλέον «ευήκοα ώτα» στο Κογκρέσο για την τουρκική επιθετικότητα
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Υπ. Εµπορίου ΗΠΑ: «Εκπληκτικό αυτό που έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη»

Ο Αµερικανός υπουργός Γουίλµπορ Ρος, τόνισε πως είναι
εντυπωσιακή η επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον
δρόµο της ανάπτυξης.

Ειδική αναφορά για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και την επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο
της ανάπτυξης, έκανε ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του
στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε
εύσηµα  στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που
έχει υιοθετήσει, συνέβαλε καθοριστικά  στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας.

«Κανένα  από αυτά  τα  θετικά  αποτελέσµατα  δεν είναι τυχαίο. Όλα  αντικατοπτρίζουν τις
φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα  πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε
χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να  καλωσορίσει τον Έλληνα
πρωθυπουργό στην Ουάσιγκτον, όπου θα  επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7
Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

«Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά»

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες.

Παράλληλα , εµφανίστηκε αισιόδοξος για  τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως,
ότι η Αθήνα  πρέπει να  παραµείνει προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια .

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα  φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος
της Ελλάδας θα  εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο
εκπληκτικό είναι ότι η Ελλάδα  δανείζεται τώρα  µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά  µία
βαθµίδα , από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει
τις πολιτικές της για  την απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της
γραφειοκρατίας των διαδικασιών αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της
συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα
στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ. Ρος.

Αναφορικά  µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα , ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή
κινείται στο 1,8%, σηµειώνοντας ότι πρόκειται για  µια  από τις καλύτερες επιδόσεις στην
Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές
προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι
ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα , χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η
ελληνική οικονοµία  κουβαλάει ακόµα  το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων
που βρίσκονται στο 3,5%. Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ
αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες
τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που
είχε καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για  αυτό το έτος.
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Αυτό είναι το χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από
ότι ήταν πριν από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και
προβλέπεται να µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία  Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι
υπάρχουν κίνδυνοι που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε
µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται
τα λιµάνια σε κάτι αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης. 

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα  είναι επίσης ένα  από τα  λίγα  µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν
πλήρως τις υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ
δεν το έχουν ακολουθήσει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Γουίλµπορ Ρος: Εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον
δρόµο της ανάπτυξης

  Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο
υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό
Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

   Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε
εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει,
συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα
δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της
κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

   Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό
στην Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

   Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

   Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα
την επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

   Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

   Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

   «Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

   Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο
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1,8%, σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το
επόµενος έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η
ανάπτυξη θα αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα
ευρωπαϊκά δεδοµένα.

   Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

   Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

   Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

   Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

   Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του
σχεδίου «Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην
εξυπηρετούµενων δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις
τράπεζες να απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν
προσφέροντας ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

   Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

   Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν
κίνδυνοι που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο,
ενώ εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης. 

   Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

   Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως
τις υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Το πλήρες τηλεγράφηµα του ανταποκριτή µας Π. Κασφίκη στη συνδροµητική ιστοσελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.
Tweets από ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Αµερικανός υπουργός Εµπορίου: «Εντυπωσιακή η οικονοµική επαναφορά της
Ελλάδας»

Για  εντυπωσιακή επαναφορά  της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης έκανε
λόγο ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπορ Ρος κατά  τη διάρκεια  της οµιλίας του στο 21o
Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα  Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός
απέδωσε εύσηµα  στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική
πολιτική που έχει υιοθετήσει συνέβαλε καθοριστικά  στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας.
«Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές
προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε
χαρακτηριστικά .

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος
της Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο
εκπληκτικό είναι ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ό,τι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία
βαθµίδα, από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις
πολιτικές της για την απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της
γραφειοκρατίας των διαδικασιών αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της
συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της
χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ. Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που
είχε καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό
είναι το χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο
από ότι ήταν πριν από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς
κάθε µήνα και προβλέπεται να µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
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«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία  Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι
υπάρχουν κίνδυνοι που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα», το
παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει
η τάση να  µετατρέπονται τα  λιµάνια  σε κάτι αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν
πλήρως τις υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη
της ΕΕ δεν το έχουν ακολουθήσει».
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Το αφεντικό... τρελάθηκε και πουλάει όσο-όσο!...

Το

ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ως στόχο να
πραγµατοποιήσει ιδιωτικοποιήσεις είναι γνωστό. Ωστόσο,
ο τρόπος που παρουσίασε το κυβερνητικό σχέδιο ο
Άδωνις Γεωργιάδης στο...
συνέδριο της Capital Link στις ΗΠΑ παραπέµπει στο ρητό...
«το αφεντικό τρελάθηκε και πουλάει όσο-όσο!».

«Η µόνη ερώτηση που έχουµε από τους ψηφοφόρους µας
είναι γιατί δεν το κάνουµε πιο γρήγορα, γιατί αργήσαµε
τόσο πολύ, γιατί δεν πουλάµε πιο πολλά, γιατί δεν
ιδιωτικοποιούµε τα πάντα», επισήµανε χαρακτηριστικά
µιλώντας στους επενδυτές και τους λοιπούς οικονοµικούς
παράγοντες που παρακολουθούν τις εργασίες του
συνεδρίου. 

Και αµέσως µετά, ο υπουργός Ανάπτυξης πρόσθεσε: «Και
πρέπει να σας καθησυχάσω ότι η όρεξή µας είναι τόσο
τεράστια (sic), κάθε µήνας που περνά γίνεται
µεγαλύτερη».

Όπως έλεγε και παλιότερα, όταν πουλούσε –µε το κιλό-
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βιβλία στα κανάλια, «τα λιγουρεύεστε»;...

matrix24.gr
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Γουίλµπορ Ρος: Εντυπωσιακή η επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας
Δηµοσιεύθηκε: 11 Δεκεµβρίου 2019 – 10:49

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει,
συνέβαλε καθοριστικά  στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά
αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές
της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια. «Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό
δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα, από το Β στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση
συνεχίσει τις πολιτικές της για την απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της
γραφειοκρατίας των διαδικασιών αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της
συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα
στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ. Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο
3,5%. Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον
αφορά την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων
πρωτογενών ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
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απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών. Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης
ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα
παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν ακολουθήσει».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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Γουίλµπουρ Ρος: Εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον
δρόµο της ανάπτυξης

Γουίλµπουρ Ρος: Ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ απέδωσε εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη,
υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη
αυτής της επιτυχίας.

Γουίλµπουρ Ρος: Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε
λόγο ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπουρ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπουρ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να
καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ
Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ». Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις
αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν
δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο
µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπουρ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020». Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις
τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
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χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών. Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης
ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα
παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν ακολουθήσει».
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Γουίλµπορ Ρος: Εντυπωσιακή η επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας
Οµιλία  του υπουργού Εµπορίου των ΗΠΑ στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link

 

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

 

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

 

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

 

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

 

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

 

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

 

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

 

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.
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Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

 

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

 

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

 

Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

 

Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

 

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

 

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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Εύσηµα Ross και Paulson για την επιστροφή της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές -
Διέψευσε τα αρνητικά προγνωστικά

Η χώρα είναι έτοιµη να υποδεχτεί βιώσιµες ξένες επενδύσεις που θα στηρίξουν την ανάπτυξη της
ελληνικής οικονοµίας, ανέφερε ο Ross
Τα  εύσηµα  του στην Ελλάδα  απέδωσε ο Wilbur L. Ross, Υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, κατά  το
21ο  Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, έκλεισε τις εργασίες του µε επίσηµο δείπνο
τιµώντας τον John Paulson, President & Portfolio Manager - Paulson & Co. Inc..
Παράλληλα, ο Ross εµφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η
Αθήνα πρέπει να παραµείνει προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link εξέφρασε την ικανοποίηση του για την σηµαντική
συµµετοχή στο 21ο Capital Link Forum υψηλά ιστάµενων στελεχών επιχειρήσεων,κυβερνητικών παραγόντων
και επενδυτών 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 οτι «η Ελλάδα επεστρεψε
στο διεθνές επενδυτικό στερέωµα».
Ο κ. Πάνος Παπάζογλου, Regional Accounts Leader, Central Eastern, Southeastern Europe and Central Asia,
Country Manager Greece – EY, στα εισαγωγικά του σχόλια δήλωσε: 
«Το 21ο Annual Capital Link “Invest in Greece” Forum, συµπίπτει φέτος µε την επιστροφή της Ελλάδας σε
αναπτυξιακή πορεία, καθώς αφήνουµε πίσω µας σχεδόν 10 χρόνια βαθιάς οικονοµικής και κοινωνικής
αβεβαιότητας.
Η συµµετοχή του υπουργού Wilbur Ross, καθώς και µεγάλου αριθµού σηµαντικών µελών της αµερικανικής
οικονοµικής και επιχειρηµατικής ελίτ, αλλά και κορυφαίων εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης και του
ελληνικού επιχειρηµατικού οικοσυστήµατος, στέλνει ένα σαφές µήνυµα στην επενδυτική κοινότητα ότι η
Ελλάδα είναι σήµερα ελκυστικότερη από ποτέ για τους ξένους επενδυτές.
Η χώρα είναι έτοιµη να υποδεχτεί βιώσιµες ξένες επενδύσεις που θα στηρίξουν την ανάπτυξη της
ελληνικής οικονοµίας, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήµατα που µπορεί να προσφέρει η Ελλάδα ως επενδυτικός
προορισµός.»

Οµιλία  Secretary of Commerce, κ. Wilbur Ross

Στη συνέχεια ο Secretary of Commerce, κ. Wilbur Ross απηύθυνε τη κεντρική οµιλία του κατά τη διάρκεια
της οποίας τόνισε την εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης και 
απέδωσε εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει
υιοθετήσει συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. 
«Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. 
Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη»,
είπε χαρακτηριστικά. 
Επιπλέον, σε άλλο σηµείο της οµιλίας του ανέφερε ότι «η νέα κυβέρνηση βοήθησε στο να µετατραπεί η
Ελλάδα από το ασχηµόπαπο της Ευρώπης σε ένα όµορφο και λαµπερό κύκνο». 
Συνεχίζοντας, ο Wilbur Ross επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον πρόεδρο Donald Trump στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  Διέψευσε τα  Προγνωστικά  

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. 
Παράλληλα, εµφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα
πρέπει να παραµείνει προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια. 
Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ross ρώτησε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; 
Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ». 
Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας µας από τους
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας
ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια. 
«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. 
Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την απελευθέρωση της αγοράς, τις
ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων
και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό
βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», ανέφερε ο κ. Ross.
Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός Υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
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σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. 
Σχετικά µε το επόµενος έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις
εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για
τα ευρωπαϊκά δεδοµένα. 
Μάλιστα χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%. 
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµάτων. 
Σχετικά µε την ανεργία, ο κ. Ross είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης σε 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. 
Αυτό είναι το χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. 
Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας
µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».
Ανάµεσα στα άλλα στοιχεία που αναφέρθηκε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση της του
δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών. 
 
Μια  Καλή Μέρα  για  τις Ελληνικές Τράπεζες 

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος Υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».
 
Το «Γεωπολιτικά  Κατευθυνόµενο Χρήµα»

Για δεύτερη φορά ο Αµερικανός Υπουργός συνέστησε προσοχή σχετικά µε τη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας,
για τους κινδύνους που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα». 
Δεν δίστασε µάλιστα να το παροµοιάσει µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ εξέφρασε και την εκτίµηση ότι µερικές
φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.  
Παρόλα όµως αυτά, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωση της στην δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των
δύο χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των
κοινών αξιών και στις σχέσεις µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.
Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. 
Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν ακολουθήσει».

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ κ. John Paulson

Η τελετή βράβευσης του κ. John Paulson για την πολυετή καθοριστική του συνεισφορά στην ελληνική
οικονοµία, ξεκίνησε µε εισαγωγικά σχόλια από τον κ.  Δηµήτριο Αθανασόπουλο, Group Managing Director –
Axia Ventures Group και τον κ. Χρήστο Μεγάλου, CEO, Piraeus Bank.

Ο κ. Δηµήτριος Αθανασόπουλος, Group Managing Director – Axia Ventures Group δήλωσε: 
«Η Ελλάδα έχει γυρίσει τη σελίδα και είναι η πρώτη χώρα που ηγείται της µετα-λαϊκισµού εποχής στην
Ευρώπη.
Σε ένα ιδιαίτερα κατακερµατισµένο ευρωπαϊκό πολιτικό περιβάλλον, η Ελλάδα απολαµβάνει σήµερα µια
αυτοδύναµη κυβέρνηση, µε επικεφαλής τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία έχει τις µεταρρυθµίσεις και τις
επενδύσεις στο επίκεντρο του προγράµµατός της.
Με την τεράστια πτώση του κόστους χρηµατοδότησης τόσο στις κρατικές όσο και τις εταιρικές
αποδόσεις, δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις αναβάθµισης της οικονοµικής δραστηριότητας, ενώ η Ελλάδα
επιστρέφει στην ανάπτυξη.
Αυτό δεν θα µπορούσε να είναι πιο εµφανές όταν οι παγκόσµιοι επενδυτές όπως ο John Paulson
συµµετέχουν σε αυτό το µετασχηµατισµό µε πραγµατικές επενδύσεις στην χώρα, λειτουργώντας ως
καταλύτες για την µετεξέλιξη των τοπικών τραπεζών καθώς και στον τοµέα των εταιριών κοινής
ωφέλειας. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι η συµβολή του John Paulson στην Ελλάδα είχε τεράστιο
αντίκτυπο στη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των
εισηγµένων στο Ελληνικό χρηµατιστήριο εταιρειών. Ως Έλληνας και ως επαγγελµατίας είναι µεγάλη τιµή
να έχω την αλληλεπίδραση και συνεργασία µε τον κ. Paulson, έναν διάσηµο επενδυτή και φιλάνθρωπο.
Ένα άλλο αξιότιµο άτοµο που συνέβαλε σηµαντικά στην θετική εξέλιξη της Ελλάδας είναι ο κ. Wilbur Ross,
τόσο στην προηγούµενη θητεία του ως Διαχειριστής Κεφαλαίων, όσο και επί του παρόντος, ως υπουργός
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Εµπορίου των ΗΠΑ. Η συνεισφορά του Wilbur Ross έχει διαδραµατίσει τεράστιο ρόλο στην παγκόσµια
αναγνώριση και προσοχή που έχει λάβει η Ελλάδα. Λόγο και της συνεισφοράς του, η Ελλάδα θεωρείται
ολοένα και περισσότερο ελκυστικός επενδυτικός προορισµός.
Καθώς η χώρα εξελίσσεται και µεταµορφώνεται γρήγορα, ως η µεγαλύτερη ανεξάρτητη επενδυτική
τράπεζα στην Ελλάδα, η AXIA, δέχεται και υποστηρίζει ενεργά τη σηµαντική αύξηση του ενδιαφέροντος
και της δραστηριότητας του διεθνούς θεσµικού επενδυτικού κοινού. 
Αυτό µπορεί να διαπιστωθεί από την σηµαντική αύξηση νέων εκδόσεων στις αγορές µετοχών και
χρεογράφων, που είχε ως αποτέλεσµα ένα από τα πιο πολυσύχναστα τρίµηνα που είχαµε την τελευταία
δεκαετία.»

Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, CEO, Piraeus Bank δήλωσε: «Τα πρόσφατα στοιχεία για το ΑΕΠ αποτελούν
απόδειξη της σταθερής πορείας ανάκαµψης, στην οποία βρίσκεται σήµερα η ελληνική οικονοµία.
Αναµένουµε ότι η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί την προσεχή περίοδο, µε τη συµβολή των εξαγωγών, του
τουρισµού και της αγοράς ακινήτων. Η οικονοµία αναµένεται ότι θα εισέλθει σε έναν ενάρετο κύκλο, ο
οποίος θα προσελκύσει εισροές επενδυτικών κεφαλαίων και ξένων άµεσων επενδύσεων, κρίσιµο
παράγοντα για τη διατηρήσιµη ανάπτυξη της οικονοµίας. Αυτός ο ενάρετος κύκλος θα συµβάλει στην
ενδυνάµωση της οικονοµικής δραστηριότητας και θα ενισχύσει την εµπιστοσύνη και τη δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας, θέτοντας τις βάσεις για µια ισχυρότερη ελληνική οικονοµία. 
Ο ελληνικός χρηµατοπιστωτικός τοµέας αντιµετώπισε πολλές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Υπήρξαν, ωστόσο, άνθρωποι που πίστεψαν στις προοπτικές του και µας βοήθησαν να αντιµετωπίσουµε τις
προκλήσεις. Ο John Paulson είναι σαφέστατα ένας εξ αυτών. Στάθηκε δίπλα µας σε όλη την προηγούµενη
περίοδο. Η αµείωτη υποστήριξή του, η αισιοδοξία του και η επιµονή του, συνιστούν κινητήρια δύναµη και
έµπνευση για εµάς.
Ο John Paulson, µαζί µε τον Wilbur Ross, τόσο ως Asset Manager, όσο και ως Αµερικανός Υπουργός
Εµπορίου, έχουν προωθήσει την επανέναρξη της επενδυτικής προοπτικής της Ελλάδας. Αναγνωρίζουµε
στον Wilbur Ross την εξαιρετική συµβολή του στις ελληνο -αµερικανικές σχέσεις, ενώ ταυτόχρονα έχει
διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην επανατοποθέτηση της Ελλάδας στον επενδυτικό χάρτη.
Ευχαριστούµε και τους δύο για την ηγετική τους θέση όσο και για τη δέσµευσή τους και εκφράζουµε την
ευγνωµοσύνη και την προσδοκία µας για µια µακροχρόνια και γόνιµη συνεργασία.»

Ο κ. Wilbur L. Ross, Secretary of Commerce, U.S. Department of Commerce προλόγισε τον κ. John Paulson,
President & Portfolio Manager - Paulson & Co. Inc., αναφερόµενος µεταξύ αλλων στην µακρά και ιδιαίτερα
επιτυχηµένη επιχειρηµατική και επενδυτική σταδιοδροµία του καθώς και στην εκτεταµένη φιλανθρωπική
του δραστηριότητα και του απενειµε το “2019 Capital Link Hellenic Leadership Award” για την εξαιρετική
συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας.  

Οµιλία  John Paulson, President & Portfolio Manager - Paulson & Co. Inc.

Στην οµιλία που εκφώνησε παραλαµβάνοντας το «2019 Capital Link Hellenic Leadership Award», ο John
Paulson, President & Portfolio Manager - Paulson & Co. Inc., εξέφρασε τη χαρα του για τη τιµητική αυτή
διάκριση που συµπιπτει µε την επιστροφή της Ελλαδος στο διεθνές επενδυτικό στερέωµα. 
Ο επιτυχηµένος Αµερικανός επενδυτής δήλωσε ότι αισθάνεται εξαιρετικά υπερήφανος που σχετίζεται
επιχειρηµατικά µε µια χώρα όπως η Ελλάδα.
Όπως οι περισσότεροι οµιλητές του συνεδρίου έτσι και ο ίδιος σχολίασε τον τίτλο του φετινού φόρουµ «Η
Ελλάδα επέστρεψε» ως τον πιο κατάλληλο και εξέφρασε τα συγχαρητήρια του προς  τη νέα ελληνική
κυβέρνηση και ιδιαίτερα προς τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Με την αλλαγή στην κυβερνητική οικονοµική πολιτική, µε το βλέµµα στραµµένο στην ανάπτυξη, τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας, τους χαµηλότερους φόρους, τις άµεσες ξένες επενδύσεις χάρη στην
εξαιρετικά αποτελεσµατική νέα κυβέρνηση, ο John Paulson πιστεύει ακράδαντα ότι είµαστε στην αρχή µιας
µακροπρόθεσµης περιόδου ανάκαµψης και ευηµερίας για την Ελλάδα.
Ανεφερε ότι ήδη εχουµε δει τα θετικά αποτελέσµατα της νέας κυβέρνησης στη χρηµατιστηριακή αγορά,
στην ακίνητη περιουσία, στον τραπεζικό τοµέα και σε όλους τους χρηµατοπιστωτικούς τοµείς της χώρας. 
Πιστεύει µαλιστα πως αυτή είναι µόνο η αρχή της διαδικασίας ανάκαµψης για την Ελλάδα στην οποία η
ανάπτυξη όχι µόνο θα συνεχιστεί, αλλά και θα επιταχυνθεί. Θεωρεί πως η Ελλάδα τώρα ακολουθεί το
δροµο της ανάκαµψης όπως έκαναν και άλλες χώρες βγαίνοντας από την κρίση. Τονισε οτι ο συνδυασµός
των πολυ χαµηλών η αρνητικών επιτοκίων τραπεζικών καταθεσεων σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η
Ελλάδα βρίσκεται στο δροµο της ανάκαµψης σηµατοδοτούν τη κατάλληλη στιγµή για οποιοδήποτε είδος
επενδυσης σε µετοχές και  ακίνητη περιουσία. 
Ο John Paulson ολοκλήρωσε την οµιλία του λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι πολύ τυχερή που έχει τον Κυριάκο
Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό, εκφράζοντας παράλληλα τον ενθουσιασµό του για ένα λαµπρό µέλλον στις
ελληνικές επενδύσεις : «Είµαι αισιόδοξος για το µέλλον της Ελλάδας και για τις επενδυτικές προοπτικές
στην Ελλάδα. Η Ελλάδα επέστρεψε!» 
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Το δειπνο έκλεισε µε συντοµο χαιρετισµό του John Catsimatides, President & CEO, RED APPLE GROUP, o
οποίος ευχαριστησε τον John Paulson για τη συνεισφορά του στην Ελλαδα και εξέφρασε την αισιοδοξία
του για τη νέα πορεία της Ελλάδος.

Το “ Capital Link Hellenic Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτοµο ή οργανισµό για την εξαιρετική
συµβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηµατικών δεσµών µεταξύ της Ελλάδας και της
παγκόσµιας επιχειρηµατικής και επενδυτικής κοινότητας. Το Capital Link Leadership Award  το 2012 είχε
απονεµηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Dow Chemical Company, το
2013 στον κ. John Calamos, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Calamos Investments, το 2014 στον κ.
Γιώργο Λογοθέτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου Libra, το 2015 στον Δρ. Αντώνη
Παπαδηµητρίου, Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύµατος Ωνάση & Διευθύνοντα Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας
Α.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες, το 2016 στον κ.Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer of WL
Ross & Co., το 2017 στον Andre Calantzopoulos, CEO – Philip Morris International, το 2018, στον κ. Evangelos
Mytilineos, Chairman & CEO of Mytilineos.

    Την εκδήλωση τίµησαν µε τη συµµετοχή τους: 
•    κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονοµικών
•    κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
•    κ. Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισµού
•    κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
•    κ. Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
•    κ. Γεράσιµος Θωµάς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρµόδιος για θέµατα Ενέργειας και
Φυσικών Πόρων
•    κ. Γιώργος Ζαββός, Υφυπουργός Οικονοµικών αρµόδιος για το Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα
•    κ. Γιώργος Πιτσιλης, Διοικητής, Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
•    Εκπρόσωποι διεθνών και ελληνικών Οργανισµων : κ. Francesco Drudi, κ. Paul Kutos, Δρ. Martin Czurda, κ.
Riccardo Lambiris and κ. Dimitrios Tsakοnas
•    Ανώτερα στελέχη διεθνών τραπεζών, επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων, καθώς και µια οµάδα από
διακεκριµένους Ελληνοαµερικανούς επιχειρηµατίες.

Χορηγοί του δείπνου ήταν η EY & η AXIA Ventures Group. & η RED APPLE GROUP
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Ένθερµοι οι ξένοι επενδυτές για τον τραπεζικό Ηρακλή

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Θετική ανταπόκριση από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα έχει το σχέδιο Ηρακλής, το οποίο στοχεύει στη
µείωση των NPLs.

Το σήµα αποδοχής του σχεδίου Ηρακλής, το οποίο σχεδιάζεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός της ηµέρας,
έδωσε από το βήµα του Capital Link Forum, ο Jay Collins, vice chairman of Investment Bank of Citi. Από την
πλευρά του ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Wilbur Ross ανέφερε: "η ηµέρα που η ελληνική κυβέρνηση θα
καταθέσει στη Βουλή για ψήφιση το νοµοσχέδιο για τη µείωση των κόκκινων δανείων θα είναι µια µεγάλη
ηµέρα για την Ελλάδα. Ο νόµος θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να απελευθερωθούν από το βάρος
αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία".

Το θετικό κλίµα καταγράφηκε και στα διάφορα πάνελ του Capital Link Forum, αλλά και στις διαβουλεύσεις
που έγιναν στη Νέα Υόρκη µεταξύ Ελλήνων και ξένων επενδυτών, κυβερνητικών αξιωµατούχων και
επιχειρηµατιών.

Το µήνυµα από αυτές τις συναντήσεις είναι ξεκάθαρο ανέφεραν στο Capital.gr κυβερνητικά στελέχη. "Ο
Ηρακλής αποτελεί πλέον το πρόσηµο βάσει του οποίου η Ελλάδα εισέρχεται σε µια περίοδο εκτεταµένων
µεταρρυθµίσεων µέσω των οποίων απευθύνεται για άντληση κεφαλαίων στη διεθνή επενδυτική
κοινότητα", σηµείωναν οι ίδιες πηγές.

Οι επαφές στη Νέα  Υόρκη και το σχέδιο Ηρακλής

Από τις επαφές των Ελλήνων αξιωµατούχων µε ξένους θεσµικούς επενδυτές, κυβερνητικούς παράγοντες
και επιχειρηµατίας, προέκυψε έντονο ενδιαφέρον για το σχέδιο Ηρακλής.

Και αυτό διότι το σχέδιο, το οποίο έχει ετοιµάσει το υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία µε
ευρωπαϊκούς οργανισµούς, την Τράπεζα της Ελλάδας, τα πιστωτικά ιδρύµατα και το Ταµείο
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, ανταποκρίνεται στις ανάγκες τόσο των τραπεζών όσο και των
επενδυτών, ανέφεραν στο Capital πηγές της αγοράς.

Βασικός στόχος του νοµοσχεδίου είναι η σωστή και αποτελεσµατική λειτουργία των διαχειριστών του
SPV, µέσω ενός συστήµατος κινήτρων και κυρώσεων. Ο δεύτερος βασικός στόχος είναι να υπάρχει
διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας του Ηρακλή, µέσα από βάσεις δεδοµένων που θα επιτρέψουν στον
επενδυτή να κάνει την επιλογή που ταιριάζει στο προφίλ του.

Το σχέδιο Ηρακλής αποτελεί µέρος ενός ευρύτερου σχεδίου της ελληνικής κυβέρνησης προκειµένου η
χώρα να αποκτήσει ένα φιλοεπενδυτικό προφίλ που θα δώσει ώθηση στην οικονοµία, το οποίο θα
ξεδιπλωθεί το αµέσως προσεχές διάστηµα µε µια δέσµη µεταρρυθµίσεων µεταξύ των οποίων και στον
πτωχευτικό κώδικα.

Πλάνο το οποίο συνδέεται µε τον στόχο που έχει τεθεί η Ελλάδα να γίνει το χρηµατοοικονοµικό κέντρο της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως είπε χθες ο υφυπουργός Οικονοµικών Γ. Ζαβός από το βήµα του Capital
Link Forum.

Πηγή: www.capital.gr
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Γουίλµπορ Ρος: Εντυπωσιακή η επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας

NEWSROOM ELEFTHEROSTYPOS.GR

Μοιράσου το άρθρο µέσω:

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.
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Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Μοιράσου το άρθρο µέσω:
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Διθύραµβοι Ρος για την ελληνική Οικονοµία και την κυβέρνηση Μητσοτάκη
Οικονοµία

11 Δεκεµβρίου 2019

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο
Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική
πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από
αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνεχίζοντας, ο
Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην Ουάσιγκτον,
όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο. Η Ελλάδα διέψευσε
τα προγνωστικά Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί
πολύ δύσκολα την επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα
προς βήµα την ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα,
εµφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να
παραµείνει προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια. Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος
διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο
επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο
επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ». Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της
χώρας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ
της Ελλάδας ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση
συνεχίσει τη µεταρρυθµιστική της προσπάθεια. «Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε
το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα, από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η
κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση
της γραφειοκρατίας των διαδικασιών αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της
συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα
στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ. Ρος. Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο
Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%, σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις
καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει
πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος
αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα. Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές
τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών
πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%. Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-
µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι
οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών ελλειµµάτων. Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος
είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο
16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία
χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό
ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020». Ανάµεσα
στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση του δείκτη
εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών. Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες
Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία». Το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα» Ο Αµερικανός υπουργός,
αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι που συνοδεύουν το
«γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ εξέφρασε την εκτίµηση
ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.
Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών. Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης
ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα
παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν ακολουθήσει». Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Γουίλµπορ Ρος: Εντυπωσιακή η επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας
Ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην Ουάσιγκτον,
όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ.

 Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο
υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό
Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

   Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε
εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει,
συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα
δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της
κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

   Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό
στην Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

   Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα
την επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

   Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

   Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

   «Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».
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Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης. 

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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Ο Νικόλαος Καραµούζης εκπρόσωπος της Grant Thornton στο 21ο Συνέδριο
Capital Link στη Νέα Υόρκη - [Matrix24.gr]

Στη Νέα Υόρκη βρέθηκε ο Chairman της Grant Thornton στην Ελλάδα, Δρ. Νικόλαος Καραµούζης, ως
οµιλητής στο 21ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link. Ο κ. Καραµούζης τοποθετήθηκε στο θέµα των επενδυτικών
ευκαιριών στην Ελλάδα, τις προοπτικές των εγχώριων επενδυτών και τις δυνατότητες των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων. Αναφερόµενος στα ισχυρά σηµεία της ελληνικής οικονοµίας, τα οποία µπορούν να
βοηθήσουν στην προσέλκυση νέων επενδύσεων, ο κ. Καραµούζης ανέφερε χαρακτηριστικά: "Σήµερα, η
Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει µια ιδιαίτερα ελκυστική αγορά για ιδιωτικές και ξένες
επενδύσεις, µέσα από την εφαρµογή ουσιαστικών µεταρρυθµίσεων". Στον αντίποδα, σχολιάζοντας τις
αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας ο κ. Καραµούζης δήλωσε: "Η πρακτική της κεντρικώς σχεδιασµένης
οικονοµίας που κυριάρχησε τις προηγούµενες δεκαετίες, σε συνδυασµό µε την πολυσχιδή
χρηµατοπιστωτική κρίση, δηµιούργησαν µια σειρά προκλήσεων και προβληµάτων, τα οποία εξακολουθούν
να...
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Στη Νέα Υόρκη βρέθηκε ο Chairman της Grant Thornton στην Ελλάδα, Δρ. Νικόλαος Καραµούζης, ως
οµιλητής στο 21ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link. Ο κ. Καραµούζης τοποθετήθηκε στο θέµα των επενδυτικών
ευκαιριών στην Ελλάδα, τις προοπτικές των εγχώριων επενδυτών και τις δυνατότητες των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων. Αναφερόµενος στα ισχυρά σηµεία της ελληνικής οικονοµίας, τα οποία µπορούν να
βοηθήσουν στην προσέλκυση νέων επενδύσεων, ο κ. Καραµούζης ανέφερε χαρακτηριστικά: "Σήµερα, η
Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει µια ιδιαίτερα ελκυστική αγορά για ιδιωτικές και ξένες
επενδύσεις, µέσα από την εφαρµογή ουσιαστικών µεταρρυθµίσεων". Στον αντίποδα, σχολιάζοντας τις
αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας ο κ. Καραµούζης δήλωσε: "Η πρακτική της κεντρικώς σχεδιασµένης
οικονοµίας που κυριάρχησε τις προηγούµενες δεκαετίες, σε συνδυασµό µε την πολυσχιδή
χρηµατοπιστωτική κρίση, δηµιούργησαν µια σειρά προκλήσεων και προβληµάτων, τα οποία εξακολουθούν
να...
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Χ. Θεοχάρης: Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα - [Sofokleous10.gr]

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης. Ο υπουργός Τουρισµού
απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link Forum, το οποίο
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην
Ελλάδα. "Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν", τόνισε ο κ. Θεοχάρης. Ανέφερε δε πως "το µέλλον της ελληνικής
τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι µόνο τις δυνατότητες της ελληνικής
οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η οποία...
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Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης. Ο υπουργός Τουρισµού
απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν στο Capital Link Forum, το οποίο
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην
Ελλάδα. "Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν", τόνισε ο κ. Θεοχάρης. Ανέφερε δε πως "το µέλλον της ελληνικής
τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι µόνο τις δυνατότητες της ελληνικής
οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η οποία...
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Γουίλµπορ Ρος: Εντυπωσιακή η επαναφορά της Ελλάδας σε αναπτυξιακή
τροχιά

Parapolitika Newsroom Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης,
έκανε λόγο ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o
Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του
επενδυτή John Paulson, ο υπουργός απέδωσε εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η
φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας.
«Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνεχίζοντας, ο Ρος
επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί
τον Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο. Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια
κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο
υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια
σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας,
τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.
Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ». Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις
αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν
δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο
µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη µεταρρυθµιστική της προσπάθεια. «Στις
αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα, από το
Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια» εκτίµησε ο κ. Ρος.
Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.
Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις µε δεδοµένο ότι η ελληνική οικονοµία κουβαλάει ακόµα το
βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%. Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε
ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την ανάπτυξη, παρά την τόνωση
που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών ελλειµµάτων. Σχετικά µε την , ο κ. Ρος
είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο
16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία
χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό
ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020». Ανάµεσα
στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση του δείκτη
εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών. Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις
ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου «Ηρακλής» που στοχεύει στην
αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων δανείων, ο Αµερικάνος
υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να απελευθερωθούν από το
βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας ρευστότητα στην ελληνική
οικονοµία». Ο υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης. Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία
αµφιβολία για τον γεωπολιτικό προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική
συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν
θεµελιωθεί στη βάση των κοινών αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών. Τέλος,
επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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Αµερικανός υπουργός Εµπορίου για Ελλάδα: Εντυπωσιακή επαναφορά –
Δανείζεται µε φθηνότερο επιτόκιο από ΗΠΑ!

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπορ Ρος κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.Η
Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά
Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.
Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ό,τι οι ΗΠΑ».
Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.
«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.
Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.
Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.
Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».
Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.Μια καλή µέρα για τις ελληνικές
τράπεζες
Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία». Το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα»
Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.
Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.
Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
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Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».-
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Γουίλµπορ Ρος: Εντυπωσιακή η επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας
«Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη», υποστήριξε ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ.

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο
Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική
πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από
αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνεχίζοντας, ο
Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην Ουάσιγκτον,
όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο. Η Ελλάδα διέψευσε
τα προγνωστικά Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί
πολύ δύσκολα την επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα
προς βήµα την ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα,
εµφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να
παραµείνει προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια. Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος
διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο
επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο
επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ». Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της
χώρας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ
της Ελλάδας ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση
συνεχίσει τη µεταρρυθµιστική της προσπάθεια. «Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε
το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα, από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η
κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση
της γραφειοκρατίας των διαδικασιών αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της
συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα
στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ. Ρος. Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο
Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%, σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις
καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει
πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος
αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα. Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές
τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών
πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%. Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-
µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι
οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών ελλειµµάτων. Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος
είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο
16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία
χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό
ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020». Ανάµεσα
στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση του δείκτη
εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών. Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες
Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία». Το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα» Ο Αµερικανός υπουργός,
αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι που συνοδεύουν το
«γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο , ενώ εξέφρασε την εκτίµηση
ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.
Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών. Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης
ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα
παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν ακολουθήσει». ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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Αµερικανός υπ. Εµπορίου: Εντυπωσιακή η επαναφορά της ελληνικής
οικονοµίας

Για εντυπωσιακή επαναφορά  της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε
λόγο ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o
Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή Τζον Πόλσον, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε
εύσηµα  στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει
υιοθετήσει, συνέβαλε καθοριστικά  στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα
θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να  καλωσορίσει τον Έλληνα
πρωθυπουργό στην Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου
στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα  χρόνια  κάποιος θα  µπορούσε να  είχε φανταστεί πολύ
δύσκολα  την επαναφορά  της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε
βήµα προς βήµα την ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα,
εµφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να
παραµείνει προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος
της Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό
είναι ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από
τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της
Ελλάδας ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση
συνεχίσει τη µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για
την απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα , ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο
1,8%, σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια  από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το
επόµενος έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η
ανάπτυξη θα αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα
ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η
ελληνική οικονοµία  κουβαλάει ακόµα  το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων
που βρίσκονται στο 3,5%. Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ
αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες
τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών ελλειµµάτων.

Σχετικά  µε την ανεργία , ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η
ενίσχυση του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.
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Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του
σχεδίου «Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην
εξυπηρετούµενων δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις
τράπεζες να απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν
προσφέροντας ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία  Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν
κίνδυνοι που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο,
ενώ εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία  αµφιβολία  για  τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των
δύο χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των
κοινών αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως
τις υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το
έχουν ακολουθήσει».
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Εύσηµα Ross και Paulson για την επιστροφή της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές

Related Articles

Τα εύσηµα του στην Ελλάδα απέδωσε ο Wilbur L. Ross, Υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, κατά το 21ο  Ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum, έκλεισε τις εργασίες του µε επίσηµο δείπνο τιµώντας τον John Paulson,
President & Portfolio Manager - Paulson & Co. Inc..
Παράλληλα, ο Ross εµφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η
Αθήνα πρέπει να παραµείνει προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link εξέφρασε την ικανοποίηση του για την σηµαντική
συµµετοχή στο 21ο Capital Link Forum υψηλά ιστάµενων στελεχών επιχειρήσεων,κυβερνητικών παραγόντων
και επενδυτών 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 οτι «η Ελλάδα επεστρεψε
στο διεθνές επενδυτικό στερέωµα».
Ο κ. Πάνος Παπάζογλου, Regional Accounts Leader, Central Eastern, Southeastern Europe and Central Asia,
Country Manager Greece – EY, στα εισαγωγικά του σχόλια δήλωσε: 
«Το 21ο Annual Capital Link “Invest in Greece” Forum, συµπίπτει φέτος µε την επιστροφή της Ελλάδας σε
αναπτυξιακή πορεία, καθώς αφήνουµε πίσω µας σχεδόν 10 χρόνια βαθιάς οικονοµικής και κοινωνικής
αβεβαιότητας.
Η συµµετοχή του υπουργού Wilbur Ross, καθώς και µεγάλου αριθµού σηµαντικών µελών της αµερικανικής
οικονοµικής και επιχειρηµατικής ελίτ, αλλά και κορυφαίων εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης και του
ελληνικού επιχειρηµατικού οικοσυστήµατος, στέλνει ένα σαφές µήνυµα στην επενδυτική κοινότητα ότι η
Ελλάδα είναι σήµερα ελκυστικότερη από ποτέ για τους ξένους επενδυτές.
Η χώρα είναι έτοιµη να υποδεχτεί βιώσιµες ξένες επενδύσεις που θα στηρίξουν την ανάπτυξη της
ελληνικής οικονοµίας, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήµατα που µπορεί να προσφέρει η Ελλάδα ως επενδυτικός
προορισµός.»

Οµιλία  Secretary of Commerce, κ. Wilbur Ross

Στη συνέχεια ο Secretary of Commerce, κ. Wilbur Ross απηύθυνε τη κεντρική οµιλία του κατά τη διάρκεια
της οποίας τόνισε την εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης και 
απέδωσε εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει
υιοθετήσει συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. 
«Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. 
Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη»,
είπε χαρακτηριστικά. 
Επιπλέον, σε άλλο σηµείο της οµιλίας του ανέφερε ότι «η νέα κυβέρνηση βοήθησε στο να µετατραπεί η
Ελλάδα από το ασχηµόπαπο της Ευρώπης σε ένα όµορφο και λαµπερό κύκνο». 
Συνεχίζοντας, ο Wilbur Ross επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον πρόεδρο Donald Trump στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  Διέψευσε τα  Προγνωστικά  

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. 
Παράλληλα, εµφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα
πρέπει να παραµείνει προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια. 
Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ross ρώτησε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; 
Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ». 
Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας µας από τους
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας
ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια. 
«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. 
Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την απελευθέρωση της αγοράς, τις
ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων
και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό
βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», ανέφερε ο κ. Ross.
Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός Υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
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σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. 
Σχετικά µε το επόµενος έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις
εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για
τα ευρωπαϊκά δεδοµένα. 
Μάλιστα χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%. 
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµάτων. 
Σχετικά µε την ανεργία, ο κ. Ross είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης σε 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. 
Αυτό είναι το χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. 
Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας
µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».
Ανάµεσα στα άλλα στοιχεία που αναφέρθηκε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση της του
δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών. 
 
Μια  Καλή Μέρα  για  τις Ελληνικές Τράπεζες 

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος Υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».
 
Το «Γεωπολιτικά  Κατευθυνόµενο Χρήµα»

Για δεύτερη φορά ο Αµερικανός Υπουργός συνέστησε προσοχή σχετικά µε τη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας,
για τους κινδύνους που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα». 
Δεν δίστασε µάλιστα να το παροµοιάσει µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ εξέφρασε και την εκτίµηση ότι µερικές
φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.  
Παρόλα όµως αυτά, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωση της στην δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των
δύο χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των
κοινών αξιών και στις σχέσεις µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.
Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. 
Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν ακολουθήσει».

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ κ. John Paulson

Η τελετή βράβευσης του κ. John Paulson για την πολυετή καθοριστική του συνεισφορά στην ελληνική
οικονοµία, ξεκίνησε µε εισαγωγικά σχόλια από τον κ.  Δηµήτριο Αθανασόπουλο, Group Managing Director –
Axia Ventures Group και τον κ. Χρήστο Μεγάλου, CEO, Piraeus Bank.

Ο κ. Δηµήτριος Αθανασόπουλος, Group Managing Director – Axia Ventures Group δήλωσε: 
«Η Ελλάδα έχει γυρίσει τη σελίδα και είναι η πρώτη χώρα που ηγείται της µετα-λαϊκισµού εποχής στην
Ευρώπη.
Σε ένα ιδιαίτερα κατακερµατισµένο ευρωπαϊκό πολιτικό περιβάλλον, η Ελλάδα απολαµβάνει σήµερα µια
αυτοδύναµη κυβέρνηση, µε επικεφαλής τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία έχει τις µεταρρυθµίσεις και τις
επενδύσεις στο επίκεντρο του προγράµµατός της.
Με την τεράστια πτώση του κόστους χρηµατοδότησης τόσο στις κρατικές όσο και τις εταιρικές
αποδόσεις, δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις αναβάθµισης της οικονοµικής δραστηριότητας, ενώ η Ελλάδα
επιστρέφει στην ανάπτυξη.
Αυτό δεν θα µπορούσε να είναι πιο εµφανές όταν οι παγκόσµιοι επενδυτές όπως ο John Paulson
συµµετέχουν σε αυτό το µετασχηµατισµό µε πραγµατικές επενδύσεις στην χώρα, λειτουργώντας ως
καταλύτες για την µετεξέλιξη των τοπικών τραπεζών καθώς και στον τοµέα των εταιριών κοινής
ωφέλειας. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι η συµβολή του John Paulson στην Ελλάδα είχε τεράστιο
αντίκτυπο στη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των
εισηγµένων στο Ελληνικό χρηµατιστήριο εταιρειών. Ως Έλληνας και ως επαγγελµατίας είναι µεγάλη τιµή
να έχω την αλληλεπίδραση και συνεργασία µε τον κ. Paulson, έναν διάσηµο επενδυτή και φιλάνθρωπο.
Ένα άλλο αξιότιµο άτοµο που συνέβαλε σηµαντικά στην θετική εξέλιξη της Ελλάδας είναι ο κ. Wilbur Ross,
τόσο στην προηγούµενη θητεία του ως Διαχειριστής Κεφαλαίων, όσο και επί του παρόντος, ως υπουργός
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Εµπορίου των ΗΠΑ. Η συνεισφορά του Wilbur Ross έχει διαδραµατίσει τεράστιο ρόλο στην παγκόσµια
αναγνώριση και προσοχή που έχει λάβει η Ελλάδα. Λόγο και της συνεισφοράς του, η Ελλάδα θεωρείται
ολοένα και περισσότερο ελκυστικός επενδυτικός προορισµός.
Καθώς η χώρα εξελίσσεται και µεταµορφώνεται γρήγορα, ως η µεγαλύτερη ανεξάρτητη επενδυτική
τράπεζα στην Ελλάδα, η AXIA, δέχεται και υποστηρίζει ενεργά τη σηµαντική αύξηση του ενδιαφέροντος
και της δραστηριότητας του διεθνούς θεσµικού επενδυτικού κοινού. 
Αυτό µπορεί να διαπιστωθεί από την σηµαντική αύξηση νέων εκδόσεων στις αγορές µετοχών και
χρεογράφων, που είχε ως αποτέλεσµα ένα από τα πιο πολυσύχναστα τρίµηνα που είχαµε την τελευταία
δεκαετία.»

Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, CEO, Piraeus Bank δήλωσε: «Τα πρόσφατα στοιχεία για το ΑΕΠ αποτελούν
απόδειξη της σταθερής πορείας ανάκαµψης, στην οποία βρίσκεται σήµερα η ελληνική οικονοµία.
Αναµένουµε ότι η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί την προσεχή περίοδο, µε τη συµβολή των εξαγωγών, του
τουρισµού και της αγοράς ακινήτων. Η οικονοµία αναµένεται ότι θα εισέλθει σε έναν ενάρετο κύκλο, ο
οποίος θα προσελκύσει εισροές επενδυτικών κεφαλαίων και ξένων άµεσων επενδύσεων, κρίσιµο
παράγοντα για τη διατηρήσιµη ανάπτυξη της οικονοµίας. Αυτός ο ενάρετος κύκλος θα συµβάλει στην
ενδυνάµωση της οικονοµικής δραστηριότητας και θα ενισχύσει την εµπιστοσύνη και τη δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας, θέτοντας τις βάσεις για µια ισχυρότερη ελληνική οικονοµία. 
Ο ελληνικός χρηµατοπιστωτικός τοµέας αντιµετώπισε πολλές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Υπήρξαν, ωστόσο, άνθρωποι που πίστεψαν στις προοπτικές του και µας βοήθησαν να αντιµετωπίσουµε τις
προκλήσεις. Ο John Paulson είναι σαφέστατα ένας εξ αυτών. Στάθηκε δίπλα µας σε όλη την προηγούµενη
περίοδο. Η αµείωτη υποστήριξή του, η αισιοδοξία του και η επιµονή του, συνιστούν κινητήρια δύναµη και
έµπνευση για εµάς.
Ο John Paulson, µαζί µε τον Wilbur Ross, τόσο ως Asset Manager, όσο και ως Αµερικανός Υπουργός
Εµπορίου, έχουν προωθήσει την επανέναρξη της επενδυτικής προοπτικής της Ελλάδας. Αναγνωρίζουµε
στον Wilbur Ross την εξαιρετική συµβολή του στις ελληνο -αµερικανικές σχέσεις, ενώ ταυτόχρονα έχει
διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην επανατοποθέτηση της Ελλάδας στον επενδυτικό χάρτη.
Ευχαριστούµε και τους δύο για την ηγετική τους θέση όσο και για τη δέσµευσή τους και εκφράζουµε την
ευγνωµοσύνη και την προσδοκία µας για µια µακροχρόνια και γόνιµη συνεργασία.»

Ο κ. Wilbur L. Ross, Secretary of Commerce, U.S. Department of Commerce προλόγισε τον κ. John Paulson,
President & Portfolio Manager - Paulson & Co. Inc., αναφερόµενος µεταξύ αλλων στην µακρά και ιδιαίτερα
επιτυχηµένη επιχειρηµατική και επενδυτική σταδιοδροµία του καθώς και στην εκτεταµένη φιλανθρωπική
του δραστηριότητα και του απενειµε το “2019 Capital Link Hellenic Leadership Award” για την εξαιρετική
συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας.  

Οµιλία  John Paulson, President & Portfolio Manager - Paulson & Co. Inc.

Στην οµιλία που εκφώνησε παραλαµβάνοντας το «2019 Capital Link Hellenic Leadership Award», ο John
Paulson, President & Portfolio Manager - Paulson & Co. Inc., εξέφρασε τη χαρα του για τη τιµητική αυτή
διάκριση που συµπιπτει µε την επιστροφή της Ελλαδος στο διεθνές επενδυτικό στερέωµα. 
Ο επιτυχηµένος Αµερικανός επενδυτής δήλωσε ότι αισθάνεται εξαιρετικά υπερήφανος που σχετίζεται
επιχειρηµατικά µε µια χώρα όπως η Ελλάδα.
Όπως οι περισσότεροι οµιλητές του συνεδρίου έτσι και ο ίδιος σχολίασε τον τίτλο του φετινού φόρουµ «Η
Ελλάδα επέστρεψε» ως τον πιο κατάλληλο και εξέφρασε τα συγχαρητήρια του προς  τη νέα ελληνική
κυβέρνηση και ιδιαίτερα προς τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Με την αλλαγή στην κυβερνητική οικονοµική πολιτική, µε το βλέµµα στραµµένο στην ανάπτυξη, τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας, τους χαµηλότερους φόρους, τις άµεσες ξένες επενδύσεις χάρη στην
εξαιρετικά αποτελεσµατική νέα κυβέρνηση, ο John Paulson πιστεύει ακράδαντα ότι είµαστε στην αρχή µιας
µακροπρόθεσµης περιόδου ανάκαµψης και ευηµερίας για την Ελλάδα.
Ανεφερε ότι ήδη εχουµε δει τα θετικά αποτελέσµατα της νέας κυβέρνησης στη χρηµατιστηριακή αγορά,
στην ακίνητη περιουσία, στον τραπεζικό τοµέα και σε όλους τους χρηµατοπιστωτικούς τοµείς της χώρας. 
Πιστεύει µαλιστα πως αυτή είναι µόνο η αρχή της διαδικασίας ανάκαµψης για την Ελλάδα στην οποία η
ανάπτυξη όχι µόνο θα συνεχιστεί, αλλά και θα επιταχυνθεί. Θεωρεί πως η Ελλάδα τώρα ακολουθεί το
δροµο της ανάκαµψης όπως έκαναν και άλλες χώρες βγαίνοντας από την κρίση. Τονισε οτι ο συνδυασµός
των πολυ χαµηλών η αρνητικών επιτοκίων τραπεζικών καταθεσεων σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η
Ελλάδα βρίσκεται στο δροµο της ανάκαµψης σηµατοδοτούν τη κατάλληλη στιγµή για οποιοδήποτε είδος
επενδυσης σε µετοχές και  ακίνητη περιουσία. 
Ο John Paulson ολοκλήρωσε την οµιλία του λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι πολύ τυχερή που έχει τον Κυριάκο
Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό, εκφράζοντας παράλληλα τον ενθουσιασµό του για ένα λαµπρό µέλλον στις
ελληνικές επενδύσεις : «Είµαι αισιόδοξος για το µέλλον της Ελλάδας και για τις επενδυτικές προοπτικές
στην Ελλάδα. Η Ελλάδα επέστρεψε!» 
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Το δειπνο έκλεισε µε συντοµο χαιρετισµό του John Catsimatides, President & CEO, RED APPLE GROUP, o
οποίος ευχαριστησε τον John Paulson για τη συνεισφορά του στην Ελλαδα και εξέφρασε την αισιοδοξία
του για τη νέα πορεία της Ελλάδος.

Το “ Capital Link Hellenic Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτοµο ή οργανισµό για την εξαιρετική
συµβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηµατικών δεσµών µεταξύ της Ελλάδας και της
παγκόσµιας επιχειρηµατικής και επενδυτικής κοινότητας. Το Capital Link Leadership Award  το 2012 είχε
απονεµηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Dow Chemical Company, το
2013 στον κ. John Calamos, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Calamos Investments, το 2014 στον κ.
Γιώργο Λογοθέτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου Libra, το 2015 στον Δρ. Αντώνη
Παπαδηµητρίου, Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύµατος Ωνάση & Διευθύνοντα Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας
Α.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες, το 2016 στον κ.Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer of WL
Ross & Co., το 2017 στον Andre Calantzopoulos, CEO – Philip Morris International, το 2018, στον κ. Evangelos
Mytilineos, Chairman & CEO of Mytilineos.

    Την εκδήλωση τίµησαν µε τη συµµετοχή τους: 
•    κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονοµικών
•    κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
•    κ. Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισµού
•    κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
•    κ. Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
•    κ. Γεράσιµος Θωµάς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρµόδιος για θέµατα Ενέργειας και
Φυσικών Πόρων
•    κ. Γιώργος Ζαββός, Υφυπουργός Οικονοµικών αρµόδιος για το Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα
•    κ. Γιώργος Πιτσιλης, Διοικητής, Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
•    Εκπρόσωποι διεθνών και ελληνικών Οργανισµων : κ. Francesco Drudi, κ. Paul Kutos, Δρ. Martin Czurda, κ.
Riccardo Lambiris and κ. Dimitrios Tsakοnas
•    Ανώτερα στελέχη διεθνών τραπεζών, επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων, καθώς και µια οµάδα από
διακεκριµένους Ελληνοαµερικανούς επιχειρηµατίες.

Χορηγοί του δείπνου ήταν η EY & η AXIA Ventures Group. & η RED APPLE GROUP
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Οι Αµερικανοί αποθέωσαν την Ελλάδα – «Εντυπωσιακή επαναφορά σε
αναπτυξιακή τροχιά»

Από A. A.

Την επιστροφή της Ελλάδας στο διεθνές επενδυτικό στερέωµα χαιρέτισαν ο Αµερικανός υπουργός
Εµπορίου, Γουίλµπουρ Ρος και ο Αµερικανός µεγαλοεπενδυτής, Τζον Πόλσον.

«Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ρος στη διάρκεια
επίσηµου δείπνου µε το οποίο έκλεισαν οι εργασίες του 21ου επενδυτικού φόρµου της Capital Link στη Νέα
Υόρκη, µε τίτλο «Invest in Greece». Σε άλλο σηµείο της οµιλίας του ο κ. Ρος ανέφερε ότι «η νέα κυβέρνηση
βοήθησε στο να µετατραπεί η Ελλάδα από το ασχηµόπαπο της Ευρώπης σε ένα όµορφο και λαµπερό
κύκνο».

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες.

Παράλληλα, εµφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα
πρέπει να παραµείνει προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος ρώτησε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας µας από τους
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας
ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική.

Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την απελευθέρωση της αγοράς, τις
ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων
και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό
βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», ανέφερε ο κ. Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός Εµπορίου, ο κ. Ρος, είπε ότι αυτή
κινείται στο 1,8%, σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη.

Σχετικά µε το επόµενος έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις
εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για
τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο κ. Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης σε 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος.

Αυτό είναι το χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από
ότι ήταν πριν από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και
προβλέπεται να µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020». Ανάµεσα στα άλλα στοιχεία που αναφέρθηκε είναι η
άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση της του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση
των εξαγωγών.

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
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δανείων, ο Αµερικάνος Υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Για δεύτερη φορά ο Αµερικανός Υπουργός συνέστησε προσοχή σχετικά µε τη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας,
για τους κινδύνους που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα».

Δεν δίστασε µάλιστα να το παροµοιάσει µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ εξέφρασε και την εκτίµηση ότι µερικές
φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρ’ όλα όµως αυτά, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωση της στην δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των
δύο χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των
κοινών αξιών και στις σχέσεις µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της Ε.Ε. δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Εύσηµα για την πρόοδο της ελληνικής οικονοµίας απέδωσε και ο Τζον Πόλσον, πρόεδρος και portfolio
manager της Paulson & Co.

Ο επιτυχηµένος Αµερικανός επενδυτής δήλωσε ότι αισθάνεται εξαιρετικά υπερήφανος που σχετίζεται
επιχειρηµατικά µε µια χώρα όπως η Ελλάδα.

Όπως οι περισσότεροι οµιλητές του συνεδρίου έτσι και ο ίδιος σχολίασε τον τίτλο του φετινού φόρουµ «Η
Ελλάδα επέστρεψε» ως τον πιο κατάλληλο και εξέφρασε τα συγχαρητήρια του προς τη νέα ελληνική
κυβέρνηση και ιδιαίτερα προς τον πρωθυπουργό,Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με την αλλαγή στην κυβερνητική οικονοµική πολιτική, µε το βλέµµα στραµµένο στην ανάπτυξη, τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας, τους χαµηλότερους φόρους, τις άµεσες ξένες επενδύσεις χάρη στην
εξαιρετικά αποτελεσµατική νέα κυβέρνηση, ο κ. Πόλσον πιστεύει ακράδαντα ότι είµαστε στην αρχή µιας
µακροπρόθεσµης περιόδου ανάκαµψης και ευηµερίας για την Ελλάδα.

Ανεφερε ότι ήδη εχουµε δει τα θετικά αποτελέσµατα της νέας κυβέρνησης στη χρηµατιστηριακή αγορά,
στην ακίνητη περιουσία, στον τραπεζικό τοµέα και σε όλους τους χρηµατοπιστωτικούς τοµείς της χώρας.

Πιστεύει µαλιστα πως αυτή είναι µόνο η αρχή της διαδικασίας ανάκαµψης για την Ελλάδα στην οποία η
ανάπτυξη όχι µόνο θα συνεχιστεί, αλλά και θα επιταχυνθεί. Θεωρεί πως η Ελλάδα τώρα ακολουθεί το
δροµο της ανάκαµψης όπως έκαναν και άλλες χώρες βγαίνοντας από την κρίση. Τονισε οτι ο συνδυασµός
των πολυ χαµηλών η αρνητικών επιτοκίων τραπεζικών καταθεσεων σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η
Ελλάδα βρίσκεται στο δροµο της ανάκαµψης σηµατοδοτούν τη κατάλληλη στιγµή για οποιοδήποτε είδος
επενδυσης σε µετοχές και ακίνητη περιουσία.

Ο κ. Πόλσον ολοκλήρωσε την οµιλία του λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι πολύ τυχερή που έχει τον Κυριάκο
Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό, εκφράζοντας παράλληλα τον ενθουσιασµό του για ένα λαµπρό µέλλον στις
ελληνικές επενδύσεις : «Είµαι αισιόδοξος για το µέλλον της Ελλάδας και για τις επενδυτικές προοπτικές
στην Ελλάδα. Η Ελλάδα επέστρεψε!».
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Κρατικές εγγυήσεις ύψους 12 δισ. ευρώ για το σχέδιο «Ηρακλής» - Οι
λεπτοµέρειες του νοµοσχεδίου

Το ποσό των 12 δισ. ευρώ είναι το αρχικό ύψος των κρατικών εγγυήσεων που µπορούν να χορηγηθούν στις
τράπεζες, στο πλαίσιο του σχεδίου «Ηρακλής», όπως προβλέπει το σχετικό νοµοσχέδιο που κατατέθηκε
χθες το βράδυ στη Βουλή.

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο «Ηρακλής», για  τα  µη εξυπηρετούµενα  δάνεια

Νωρίτερα, το σχέδιο είχε αποσπάσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ
ενσωµατώνει και τις παρατηρήσεις των θεσµών.

Ειδικότερα, µε το νοµοσχέδιο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής της εγγύησης
του Ελληνικού Δηµοσίου στις τιτλοποιήσεις απαιτήσεων των ελληνικών τραπεζών και
ρυθµίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για  την εφαρµογή του σχεδίου «Ηρακλής», το οποίο
στηρίζεται στο ιταλικό µοντέλο, προσαρµοσµένο στην ελληνική πραγµατικότητα.

Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, µε το σχέδιο νόµου υιοθετείται το πρόγραµµα παροχής εγγύησης του
Ελληνικού Δηµοσίου «Ηρακλής» σε τιτλοποιήσεις µη εξυπηρετούµενων δανείων (ΜΕΔ) των ελληνικών
τραπεζών.

Το πρόγραµµα έρχεται να εφαρµοστεί την ιδανική στιγµή καθώς υπάρχει ισχυρό επενδυτικό
ενδιαφέρον για  τίτλους µε θετικές αποδόσεις, κάτι που έγινε αντιληπτό και από την τελευταία
έκδοση του 10ετούς οµολόγου. Αποτελεί µία καινοτοµία για την Ευρώπη, γιατί ενώ στηρίζεται στο ιταλικό
µοντέλο τιτλοποίησης δανείων µε εγγύηση του Δηµοσίου, η Ελλάδα  είναι η πρώτη χώρα  που
επιχειρεί ένα  τέτοιο σχέδιο ενώ δεν βρίσκεται σε επενδυτική βαθµίδα .

Προστίθεται ότι το σχέδιο «Ηρακλής» δεν επιβαρύνει τον Έλληνα  φορολογούµενο, ενώ
προβλέπεται η λήψη προµήθειας από το Δηµόσιο για την εγγύηση που παρέχει, τιµολογηµένη µε όρους
αγοράς.

Παροχή κρατικής εγγύησης

Η διαδικασία παροχής της κρατικής εγγύησης ορίζεται από το άρθρο 6 του νοµοσχεδίου και το µέγιστο
ύψος της είναι το ποσό των 12 δισ. ευρώ, το οποίο όµως µπορεί να αυξηθεί στο µέλλον.

Ειδικότερα , το επίµαχο άρθρο αναφέρει:

1 Με απόφαση του υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το
Ελληνικό Δηµόσιο δύναται να παρέχει εγγύηση (η «πράξη παροχής εγγύησης»), έπειτα από σύµφωνη γνώµη
της Διυπουργικής Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), όπως ισχύει, προς τους
οµολογιούχους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και υπέρ του αποκτώντος, για τιτλοποιηµένες
απαιτήσεις του παρόντος νόµου. Η εγγύηση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή, µετά την προσκόµιση των
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 10, της σύµβασης εγγύησης σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
Παραρτήµατος Γ’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος νόµου (η «σύµβαση εγγύησης»). Το
ανώτατο συνολικό ποσό της δυνάµενης να χορηγηθεί εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου κατ’ εφαρµογή του
παρόντος νόµου ανέρχεται σε 12 δισ. ευρώ. Με απόφαση του υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται
κατόπιν σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ως άνω ποσό δύναται να αυξάνεται για το
µέλλον.

2 Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου συνίσταται στην ανάληψη υποχρέωσης πληρωµής των υποχρεώσεων
του αποκτώντος για την ολοσχερή εξόφληση απαιτήσεων από οµολογίες υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για αποπληρωµή του κεφαλαίου και των τόκων
για όλη τη διάρκεια των τίτλων. Η εξόφληση των απαιτήσεων διενεργείται κατά τόκους ή/και κεφάλαιο,
αναλόγως της δοµής και των συµβατικών όρων κάθε οµολογίας υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

3 Το αίτηµα για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου υποβάλλεται αποκλειστικά εντός
χρονικής περιόδου 18 µηνών από τις 10/10/2019, ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης C (2019) 7309
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επί του προγράµµατος παροχής εγγυήσεων του παρόντος νόµου. Με απόφαση του
υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µπορεί να
παρατείνεται η περίοδος παροχής εγγύησης, καθώς επίσης να τροποποιούνται για το µέλλον οι όροι
παροχής αυτής.

4 Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου είναι ρητή, ανέκλητη, ανεπιφύλακτη και σε πρώτη ζήτηση, σύµφωνα
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µε τις διατάξεις των άρθρων 213, 214 και 215 παρ. 1 του Κανονισµού (Ε.Ε.) 575/2013, ως εάν το Ελληνικό
Δηµόσιο ήταν πρωτοφειλέτης, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου και ερµηνεύεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις της από 10/10/2019 C (2019) 7309 Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και του
πρωτογενούς, παραγώγου και επικουρικού ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων.

5 Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου χορηγείται έως την καθορισµένη λήξη των οµολογιών υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας ή την πλήρη εξόφλησή τους.

6 Στην απόφαση της παρ. 1 αναφέρεται το ακριβές ποσό της εγγύησης, ο χρόνος διάρκειάς της, η
καταβλητέα στο Ελληνικό Δηµόσιο προµήθεια ασφαλείας και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η εγγύηση
παραµένει σε ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 15.

Οι προµήθειες

Το νοµοσχέδιο καθορίζει και τη διαδικασία  επιβολής και καταβολής προµήθειας ασφαλείας.
Σύµφωνα µε τη σχετική διάταξη, η προµήθεια ασφαλείας καταβάλλεται από την ηµεροµηνία παροχής της
εγγύησης και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής, υπολογιζόµενη επί του εκάστοτε ανεξόφλητου
εγγυηµένου υπολοίπου οµολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Η προµήθεια ασφαλείας
υπολογίζεται και καταβάλλεται στην αρχή κάθε εκτοκιστικής περιόδου και θα αντικατοπτρίζει τους
κινδύνους που αναλαµβάνει το Δηµόσιο και θα είναι συνάρτηση των ηµεροµηνιών λήξης των οµολογιών
υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

Η βασική προµήθεια είναι συνάρτηση του κατάλληλου δείκτη αναφοράς. Από ένα έως τρία έτη
χρησιµοποιείται το CDS τριετίας, για 4-5 έτη το CDS πενταετίας, για 6-7 το CDS 7ετίας και στη συνέχεια το
CDS 10ετίας.

Πότε τίθεται σε ισχύ

Η εγγύηση τίθεται σε ισχύ µόλις επιβεβαιωθεί ότι πληρούνται σωρευτικά  συγκεκριµένες
προϋποθέσεις και ειδικότερα:

α) µόλις επέλθει η πώληση σε ιδιώτες επενδυτές ποσοστού 50%+1 των οµολογιών χαµηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας, καθώς και αρκετό ποσοστό οµολογιών χαµηλής και µέσης εξοφλητικής προτεραιότητας,
ώστε να επιτευχθεί η λογιστική απο-αναγνώριση,

β) υπάρχει αξιολόγηση των οµολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας που ανταποκρίνεται στην
ελάχιστη βαθµίδα που προβλέπει ο νόµος,

γ) η διαχείριση των τιτλοποιηµένων απαιτήσεων έχει ανατεθεί σε διαχειριστή που δεν ελέγχεται από το
µεταβιβάζον πιστωτικό ίδρυµα (είτε µε τη µορφή συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας
διαχείρισης, είτε µε τη µορφή δικαιώµατος διορισµού πλειοψηφίας των µελών του Δ.Σ. ή άλλως, όπως
προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα).

Βασική προϋπόθεση για την παροχή της εγγύησης είναι η προηγούµενη αξιολόγηση των οµολογιών υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας από αναγνωρισµένο οίκο αξιολόγησης (εξωτερικό οίκο πιστοληπτικής
αξιολόγησης) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η ελάχιστη βαθµίδα  που απαιτείται να  λάβουν οι συγκεκριµένες οµολογίες προκειµένου να
παρασχεθεί η εγγύηση είναι η «ΒΒ-» (Standard & Poors), «Ba3» (Moody’s), «BB-» (Fitch), «BBL» (DBRS).
Τυχόν δεύτερη αξιολόγηση διενεργείται από αναγνωρισµένο οίκο αξιολόγησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κανονισµού (Ε.Κ.) αριθ. 1060/2009 (E.E. L 302). Στην περίπτωση δύο αξιολογήσεων και για την
επιβεβαίωση της πλήρωσης της ελάχιστης απαιτούµενης βαθµίδας προκειµένου να παρασχεθεί η εγγύηση,
λαµβάνεται υπ’ όψιν η χαµηλότερη αξιολόγηση.

Κατάπτωση της εγγύησης

Το άρθρο 13 καθορίζει τη διαδικασία κατάπτωσης της εγγύησης. Το αίτηµα κατάπτωσης υποβάλλεται
µετά την παρέλευση 50 ηµερών από τη µη πληρωµή τυχόν υποχρέωσης του αποκτώντος από τις οµολογίες
υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και εντός εννέα µηνών από τη συµπλήρωση της ανωτέρω
προθεσµίας.

Το Ελληνικό Δηµόσιο καταβάλλει τα οφειλόµενα ποσά προς τους οµολογιούχους υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας εντός 30 ηµερών από την παραλαβή του αιτήµατος κατάπτωσης, το οποίο υποβάλλεται
προς τη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής
Πολιτικής του υπουργείου Οικονοµικών. Το Ελληνικό Δηµόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώµατα των
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οµολογιούχων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.  

Ενηµέρωση σε ξένους επενδυτές

Τις βασικές πτυχές του σχεδίου «Ηρακλής», αλλά και το πρόγραµµα εκδόσεων ελληνικών οµολόγων είχαν
την ευκαιρία  να  παρουσιάσουν στους εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων τα µέλη
του ελληνικού οικονοµικού επιτελείου. Στο περιθώριο του επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο
«21 Annual Capital Link Invest In Greece Forum», ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας είχε την
ευκαιρία να συναντηθεί µε στελέχη της PIMCO, της Goldman Sachs, της Citibank, της Blackrock, της Blue
Crest, της Morgan Stanley, της Helm, της Nomura και της Third Point.

Ο στόχος διπλός: να ενηµερωθούν οι ξένοι επενδυτές για το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του σχεδίου
«Ηρακλής», µε το βάρος της σχετικής ενηµέρωσης να πέφτει στον αρµόδιο υφυπουργό Οικονοµικών
Γιώργο Ζαββό, ο οποίος επίσης βρίσκεται στις ΗΠΑ, αλλά και να µάθουν από πρώτο χέρι τις βασικές
προβλέψεις του προγραµµατισµού του ΟΔΔΗΧ για  την επόµενη χρονιά .

Ειδικά το σχέδιο «Ηρακλής» αναµένεται να  περάσει από τη Βουλή µε διαδικασίες εξπρές, ώστε να
σταλεί και το µήνυµα αποφασιστικότητας στις αγορές για την ταχύτατη µείωση των «κόκκινων» δανείων,
ένα από τα ζητήµατα που απασχολεί πάρα πολύ τους ξένους αναλυτές που παρακολουθούν την υπόθεση
«Ελλάδα».

Το οικονοµικό επιτελείο ποντάρει στη συµπεριφορά των αγορών µέσα στο 2020, καθώς και ο στόχος της
µείωσης των «κόκκινων» δανείων που βαραίνουν τους ισολογισµούς των τραπεζών, αλλά και η
υπερκάλυψη των ελληνικών εκδόσεων, όπως και η υλοποίηση των επόµενων κινήσεων αναδιάρθρωσης του
χρέους, εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις διαθέσεις των αγορών. Στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις
του υπουργού Οικονοµικών, οι οποίες ήταν δεκάδες, προβλήθηκε ξεκάθαρα το επιχείρηµα ότι η Ελλάδα
έχει µπει σε τροχιά  ανάπτυξης και πλέον συνιστά  έναν από τους ασφαλέστερους
επενδυτικούς προορισµούς, δεδοµένου ότι εκτός από τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα διαθέτει κι
ένα πολύ µεγάλο «µαξιλάρι ασφαλείας» για το χρέος το οποίο «εγγυάται» την κάλυψη των δανειακών
υποχρεώσεων όχι µόνο για το 2020, αλλά και για τα επόµενα 3-4 χρόνια. Το οικονοµικό επιτελείο προτάσσει
στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις ότι το 2020 θα  είναι η χρονιά  µε τον υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης της
τελευταίας 15ετίας. Προβάλλει, επίσης, το νέο ευνοϊκότερο περιβάλλον τόσο για τις επιχειρήσεις όσο
και για τα φυσικά πρόσωπα που θα θελήσουν να µεταφέρουν τη φορολογική έδρα τους στην Ελλάδα,
προσβλέποντας σε προσέλκυση κεφαλαίων ήδη από τις αρχές της επόµενης χρονιάς.  

Πηγή: Εφηµερίδα «Ναυτεµπορική»
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Διθύραµβοι Γουίλµπορ Ρος για την ελληνική Οικονοµία και την κυβέρνηση
Μητσοτάκη

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή Τζον Πόλσον, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
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απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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Ρος: “Εντυπωσιακή επαναφορά ελληνικής οικονοµίας στην οδό της
ανάπτυξης”

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο
ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o
Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να
καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ
Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ». Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις
αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν
δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο
µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.
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Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020». Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις
τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών. Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης
ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα
παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν ακολουθήσει».

ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Υπ. Εµπορίου ΗΠΑ: Εκπληκτικό που η Ελλάδα δανείζεται πλέον φθηνότερα
από τις ΗΠΑ

Για  εντυπωσιακή επαναφορά  της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε
λόγο ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά  τη διάρκεια  της οµιλίας του στο
21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα  Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή
John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε
εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας
ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει,
συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της
επιτυχίας.

«Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι
ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό
στην Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο
Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια
κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ
δύσκολα την επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο
υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς
βήµα την ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια
σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα,
εµφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της
οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να
παραµείνει προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική
προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος
διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό
χρέος της Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο
επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο
εκπληκτικό είναι ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε
φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
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την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Διθύραµβοι Γουίλµπορ Ρος για την ελληνική Οικονοµία και την κυβέρνηση
Μητσοτάκη

Για  εντυπωσιακή επαναφορά  της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο
υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά  τη διάρκεια  της οµιλίας του στο 21o
Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα  Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας.

«Κανένα  από αυτά  τα  θετικά  αποτελέσµατα  δεν είναι τυχαίο. Όλα  αντικατοπτρίζουν τις
φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα  πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε
χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να  καλωσορίσει τον Έλληνα
πρωθυπουργό στην Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου
στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα  προς
βήµα  την ανάκαµψη της χώρας µας µέσα  από µια  σειρά  από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα,
εµφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να
παραµείνει προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα  φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος
της Ελλάδας θα  εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο
εκπληκτικό είναι ότι η Ελλάδα  δανείζεται τώρα  µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται
στο 1,8%, σηµειώνοντας ότι πρόκειται για  µια  από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη.

Σχετικά  µε το επόµενος έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα  και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές
προβλέψεις εκτιµά  ότι η ανάπτυξη θα  αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός
είναι ιδιαίτερα  καλός για  τα  ευρωπαϊκά  δεδοµένα .

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.

Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που
είχε καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για  αυτό το έτος.
Αυτό είναι το χαµηλότερο ποσοστό µέσα  στα  εννέα  τελευταία  χρόνια . Αν και είναι ακόµη
υψηλότερο από ότι ήταν πριν από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς
κάθε µήνα και προβλέπεται να µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.
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Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα  δώσει τη δυνατότητα  στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα  µπορέσουν να  ενεργοποιηθούν
προσφέροντας ρευστότητα  στην ελληνική οικονοµία».
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Γ. Ρος: Εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στο δρόµο της
ανάπτυξης

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στο δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο
Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική
πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. "Κανένα από αυτά
τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα
πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη", ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος
επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί
τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά
Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να...
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Eύσηµα από Γουίλµπουρ Ρος για την Ελλάδα – Τζον Πόλσον: Τώρα είναι η
στιγµή για επενδύσεις

Την επιστροφή της Ελλάδας στο διεθνές επενδυτικό στερέωµα χαιρέτισαν ο Αµερικανός υπουργός
Εµπορίου, Γουίλµπουρ Ρος και ο Αµερικανός µεγαλοεπενδυτής, Τζον Πόλσον. «Κανένα από αυτά τα θετικά
αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο.

Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη»,
είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ρος στη διάρκεια επίσηµου δείπνου µε το οποίο έκλεισαν οι εργασίες του 21ου
επενδυτικού φόρµου της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο «Invest in Greece». Σε άλλο σηµείο της οµιλίας
του ο κ. Ρος ανέφερε ότι «η νέα κυβέρνηση βοήθησε στο να µετατραπεί η Ελλάδα από το ασχηµόπαπο της
Ευρώπης σε ένα όµορφο και λαµπερό κύκνο».

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ  στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος ρώτησε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας µας από τους
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας
ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», ανέφερε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός Εµπορίου, ο κ. Ρος,  είπε ότι αυτή
κινείται στο 1,8%, σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά
µε το επόµενος έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η
ανάπτυξη θα αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα
ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο κ. Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης σε 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020». Ανάµεσα στα άλλα στοιχεία που αναφέρθηκε είναι η άνοδος στις τιµές
των κατοικιών, η ενίσχυση της του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος Υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Για δεύτερη φορά ο Αµερικανός Υπουργός συνέστησε προσοχή σχετικά µε τη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, 
 για τους κινδύνους που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα». Δεν δίστασε µάλιστα να το
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παροµοιάσει µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ εξέφρασε και την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να
µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρ’ όλα όµως αυτά, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωση της στην δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των
δύο χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των
κοινών αξιών και στις σχέσεις µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της Ε.Ε. δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Εύσηµα για την πρόοδο της ελληνικής οικονοµίας απέδωσε και ο Τζον Πόλσον, πρόεδρος και portfolio
manager της Paulson & Co. Ο επιτυχηµένος Αµερικανός επενδυτής δήλωσε ότι αισθάνεται εξαιρετικά
υπερήφανος που σχετίζεται επιχειρηµατικά µε µια χώρα όπως η Ελλάδα.

Όπως οι περισσότεροι οµιλητές του συνεδρίου έτσι και ο ίδιος σχολίασε τον τίτλο του φετινού φόρουµ «Η
Ελλάδα επέστρεψε» ως τον πιο κατάλληλο και εξέφρασε τα συγχαρητήρια του προς  τη νέα ελληνική
κυβέρνηση και ιδιαίτερα προς τον πρωθυπουργό,Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με την αλλαγή στην κυβερνητική οικονοµική πολιτική, µε το βλέµµα στραµµένο στην ανάπτυξη, τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας, τους χαµηλότερους φόρους, τις άµεσες ξένες επενδύσεις χάρη στην
εξαιρετικά αποτελεσµατική νέα κυβέρνηση, ο κ. Πόλσον πιστεύει ακράδαντα ότι είµαστε στην αρχή µιας
µακροπρόθεσµης περιόδου ανάκαµψης και ευηµερίας για την Ελλάδα.

Ανεφερε ότι ήδη εχουµε δει τα θετικά αποτελέσµατα της νέας κυβέρνησης στη χρηµατιστηριακή αγορά,
στην ακίνητη περιουσία, στον τραπεζικό τοµέα και σε όλους τους χρηµατοπιστωτικούς τοµείς της χώρας.

Πιστεύει µαλιστα πως αυτή είναι µόνο η αρχή της διαδικασίας ανάκαµψης για την Ελλάδα στην οποία η
ανάπτυξη όχι µόνο θα συνεχιστεί, αλλά και θα επιταχυνθεί. Θεωρεί πως η Ελλάδα τώρα ακολουθεί το
δροµο της ανάκαµψης όπως έκαναν και άλλες χώρες βγαίνοντας από την κρίση. Τονισε οτι ο συνδυασµός
των πολυ χαµηλών η αρνητικών επιτοκίων τραπεζικών καταθεσεων σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η
Ελλάδα βρίσκεται στο δροµο της ανάκαµψης σηµατοδοτούν τη κατάλληλη στιγµή για οποιοδήποτε είδος
επενδυσης σε µετοχές και  ακίνητη περιουσία.

Ο κ. Πόλσον ολοκλήρωσε την οµιλία του λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι πολύ τυχερή που έχει τον Κυριάκο
Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό, εκφράζοντας παράλληλα τον ενθουσιασµό του για ένα λαµπρό µέλλον στις
ελληνικές επενδύσεις : «Είµαι αισιόδοξος για το µέλλον της Ελλάδας και για τις επενδυτικές προοπτικές
στην Ελλάδα. Η Ελλάδα επέστρεψε!».

Πηγή: naftemporiki.gr
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Eύσηµα από Γουίλµπουρ Ρος: «Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά»
ΚΕΙΜΕΝΟ: FORTUNEGREECE.COM

Μάλιστα, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό
Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες
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Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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Με τις «ευλογίες» των διεθνών επενδυτών η κατάθεση του «Ηρακλή» στη
Βουλή

Το νοµοσχέδιο κατατέθηκε χθες και ψηφίζεται την Παρασκευή µε «προίκα»
τους επαίνους του Αµερικανού υπουργού Εµπορίου και του αντιπροέδρου της
Citi και τη θερµή υποδοχή των επενδυτών στο συνέδριο του Capital Link – Τα
επόµενα βήµατα της κυβέρνησης

Με τον «αέρα» των ενθουσιωδών σχολίων που αποκόµισε για το σχέδιο «Ηρακλής» από κορυφαίους
διεθνείς επενδυτές και τον Αµερικανό υπουργό Εµπορίου Ουίλµπουρ Ρος στη Νέα Υόρκη, το οικονοµικό
επιτελείο της κυβέρνησης προχώρησε χθες στην κατάθεση του σχετικού νοµοσχεδίου στη Βουλή.

Το νοµοσχέδιο για το πρόγραµµα παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου, έναντι προµήθειας, σε
τιτλοποιήσεις µη εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών θα συζητηθεί µε τη διαδικασία του
κατεπείγοντος, µε στόχο να ψηφιστεί την Παρασκευή και να σηµατοδοτήσει την αλλαγή σελίδας στο
εγχώριο τραπεζικό σύστηµα και συνολικά στην ελληνική οικονοµία λίγο πριν από την έλευση του νέου
έτους.

Θα ακολουθήσουν µεταρρυθµίσεις στην κεφαλαιαγορά και στο πτωχευτικό δίκαιο, ώστε να
αντιµετωπιστούν σηµαντικά προβλήµατα σε αυτά τα κοµβικά για την οικονοµία πεδία και η Ελλάδα να
εξελιχθεί σε χρηµατοοικονοµικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως φιλοδοξεί η κυβέρνηση. Τον
συγκεκριµένο στόχο ανέφερε προχθές στους περισσότερους από 1.000 συµµετάσχοντες στο 21ο Ετήσιο
Φόρουµ «Invest in Greece» του Capital Link ο υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός, στέλνοντας το
µήνυµα ότι η Ελλάδα άλλαξε σελίδα και προσφέρει µοναδικές ευκαιρίες για επενδύσεις.

«Η ηµέρα που η ελληνική κυβέρνηση θα καταθέσει στη Βουλή για ψήφιση το νοµοσχέδιο για τη µείωση
των κόκκινων δανείων θα είναι µια µεγάλη ηµέρα για την Ελλάδα. Ο νόµος θα δώσει τη δυνατότητα στις
τράπεζες να απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν,
προσφέροντας ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία», ήταν το µήνυµα του υπουργού Εµπορίου των ΗΠΑ
Ουίλµπουρ Ρος κατά το δείπνο του συνεδρίου του Capital Link στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Ο κ.
Ρος ήταν ιδιαιτέρως θερµός στην οµιλία του για όλο το εύρος των πρόσφατων κυβερνητικών
µεταρρυθµίσεων και των επιπτώσεων που θα έχουν στην προσέλκυση επενδύσεων.

Ισχυρό σήµα εµπιστοσύνης προς τον «Ηρακλή» έστειλε επίσης στο γεύµα του συνεδρίου εξ ονόµατος της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας ο αντιπρόεδρος της Citi Ρέι Κόλινς, ο οποίος τόνισε ότι στα 30 χρόνια
που παρακολουθεί κυβερνητικές µεταρρυθµίσεις διαφόρων κρατών είναι η πρώτη φορά που ένα
πρωτοφανές εγχείρηµα, όπως το σχέδιο µείωσης των κόκκινων δανείων στις ελληνικές τράπεζες,
χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή ταχύτητα και αποφασιστικότητα τόσο στη σύλληψη όσο και στη
διαπραγµάτευση και εφαρµογή του.

Οι προοπτικές συστηµικής µείωσης των κόκκινων δανείων µε το σχέδιο «Ηρακλής» βρέθηκαν στο επίκεντρο
των συζητήσεων στα διάφορα εξειδικευµένα πάνελ του συνεδρίου του Capital Link, όπου τοποθετήθηκαν ο
κ. Ζαββός, οι επικεφαλής των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών, ξένοι τραπεζίτες και επενδυτές και ο
επικεφαλής των τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για την Ελλάδα Φραντσέσκο
Ντρούντι. Κοινός παρονοµαστής των οµιλητών ήταν ότι µε όχηµα το νοµοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη
Βουλή η χώρα µας µπορεί πλέον να προσεγγίσει πιο συστηµατικά τους µεγάλους επενδυτές για την
άντληση κεφαλαίων, καθώς δροµολογείται η δραστική µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, τα
οποία αποτελούν ένα από τα βασικότερα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας σύµφωνα µε επενδυτές και
οίκους αξιολόγησης.

Με τον «Ηρακλή» το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης προσδοκά να επιτευχθεί µείωση των κόκκινων
δανείων κατά 30-35 δισ. ευρώ ή 40% και άνω, ώστε να ανοίξει ο δρόµος για τη χορήγηση ρευστότητας
στην αγορά και την πραγµατική οικονοµία και η Ελλάδα να πετύχει υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης.
Όπως τονίζει το υπουργείο Οικονοµικών, «το σχέδιο βασίζεται στους επενδυτές και δεν επιβαρύνει τον
φορολογούµενο», ενώ το Δηµόσιο αναµένεται να αντλεί έσοδα 200 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση από τις
προµήθειες που θα εισπράττει για την παροχή εγγυήσεων.

Όπως σηµείωσε ο υφυπουργός Οικονοµικών, ο «Ηρακλής» θα είναι το µόνο συστηµικό σχέδιο αναφορικά µε
τον τραπεζικό τοµέα στο οποίο θα επικεντρωθεί η κυβέρνηση για τους επόµενους 8-10 µήνες.

Γιατί ο «Ηρακλής» προσελκύει τους επενδυτές
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Σύµφωνα µε πηγές του υπουργείου Οικονοµικών, οι επενδυτές δείχνουν µεγάλο ενδιαφέρον για τον
«Ηρακλή» για δύο λόγους:

1. Το υπουργείο, σε συνεργασία µε τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς, την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), τις
τράπεζες και το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ετοίµασε ένα σχέδιο που ανταποκρίνεται
πλήρως στις ανάγκες τόσο των τραπεζών όσο κι των επενδυτών. Στο πλαίσιο αυτό, το νοµοσχέδιο
διαµορφώνει ένα σύστηµα κινήτρων και κυρώσεων για τους διαχειριστές των εταιριών ειδικού σκοπού
(SPV) που θα κάνουν τις τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων, ενώ παράλληλα προβλέπει να δηµιουργηθούν
βάσεις δεδοµένων και πληροφοριών που θα βοηθούν τον επενδυτή να κάνει την επιλογή που ταιριάζει στο
επενδυτικό προφίλ του, προκειµένου να υπάρχει διαφάνεια.

2. Αποτιµούν θετικά το φιλοεπενδυτικό προφίλ της κυβέρνησης, την πολιτική σταθερότητα στη χώρα µας
και τις προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας µε ρυθµούς διπλάσιους σε σύγκριση µε τον µέσο όρο της
ευρωζώνης.

Ο κ. Ζαββός επισήµανε ότι η προσέλκυση επενδυτών στον «Ηρακλή» έχει διπλή σηµασία, καθώς, πέρα από
το ότι θα συµβάλει στην επιτυχή εφαρµογή του σχεδίου, θα επιτρέψει στους επενδυτές να γνωρίσουν
καλύτερα τον τραπεζικό τοµέα και την ελληνική οικονοµία και να συµβάλουν στην ανάπτυξή τους.
 
Πηγή: Protothema.gr
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Market Beat: Θέµα χρόνου οι “άθλοι” του “Ηρακλή” µε αντικρουόµενες τις
εξελίξεις διεθνώς

Του Κώστα  Ιωαννίδη

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Είναι σχεδόν βέβαιο πως η χθεσινή αντίδραση στην Αθηναϊκή αγορά δεν είχε βάση την επενδυτική
απληστία, αλλά τον φόβο των θεσµικών από την πιθανότητα να επιδεινωθεί η εικόνα της αγοράς σε τέτοιο
βαθµό που να µην συµµαζεύεται η προσφορά. Το πρόσηµο της µεταβολής παίχθηκε ως το τέλος της
ελεύθερης διαπραγµάτευσης µε τους συναλλασσόµενους υπό την σκλαβιά του άγχους να κρατήσουν τα
προσχήµατα µια µέρα σκληρή παγκοσµίως για τις µετοχές. Χάθηκε το (+), κρατήθηκαν οι 860 µονάδες.        

Οι ασιατικές αγορές µετοχών κινήθηκαν οριακά ψηλότερα σήµερα Τετάρτη 11/12, µετά τις απώλειες της
Wall Street, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την προθεσµία της 15 Δεκεµβρίου για τον επόµενο γύρο
αµερικανικών δασµών στις κινεζικές εισαγωγές που θα επιβληθούν.

Ενώ η Κίνα και οι Ηνωµένες Πολιτείες έχουν ακόµα να επιλύσουν τις διαφορές στο εµπόριο, αξιωµατούχοι
από τον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωµένες Πολιτείες υπέγραψαν µια νέα αναθεώρηση του παλαιού
εµπορικού συµφώνου της Βόρειας Αµερικής. Μια έκθεση της Wall Street Journal ότι οι αξιωµατούχοι των
ΗΠΑ και της Κίνας προετοίµαζαν την κατάσταση για καθυστέρηση στο νέο γύρο δασµών που θα επέβαλαν
οι ΗΠΑ από τις 15 Δεκέµβρη επηρέασε τα οµόλογα, αλλά δεν άλλαξε το κλίµα για τις µετοχές, δεδοµένου
ότι δεν πρότειναν λύση στην εµπορική σύγκρουση.

Η αγορά σύµφωνα µε τους εγχώριους αναλυτές και τους διεθνείς επενδυτικούς Οίκους βρίσκεται προ µιας
αναµενόµενης χρόνια εξέλιξης που αφορά το Τραπεζικό µας σύστηµα και το βαρύδι που αφορά στα
κόκκινα δάνεια. Από την Ν δανειστήκαµε τα ακόλουθα:

Κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόµου για τον Ηρακλή στη Βουλή, προκειµένου να συζητηθεί στην
ολοµέλεια την Πέµπτη. Το απόγευµα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο της ΕΚΤ η έκθεση γνώµης του
θεσµού για το νοµοσχέδιο. Ηδη ωστόσο φαίνεται ότι οι όποιες αλλαγές έχουν συµπεριληφθεί στο σχέδιο
νόµου.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου που παρετέθη  στο συνέδριο Capital Link 21 στην Νέα Υόρκη ο οµιλητής
Υπουργός Εµπορίου κ Γουίλµπουρ Ρος µίλησε µε εξαιρετικά ευνοϊκά σχόλια για όλο το εύρος των
πρόσφατων κυβερνητικών µεταρρυθµίσεων και των επιπτώσεων που θα έχουν για την προσέλκυση των
επενδυτών.  

 Πιο συγκεκριµένα αναφερόµενος στις πρόσφατες τραπεζικές µεταρρυθµισεις είπε ότι « σήµερα - που η
ελληνική κυβέρνηση θα καταθέσει στη Βουλή για ψήφιση  τον νόµο για την µείωση των κόκκινων
δανείων θα είναι µια µεγάλη µέρα για την Ελλάδα ο νοµος θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία.

Αλλά εκτός αυτών, έχουµε και την απόφαση της Fed στις ΗΠΑ, που µπορεί να αφήσει τα επιτόκια
αµετάβλητα, αλλά θα σχολιάσει τη οικονοµική πραγµατικότητα µε τις προσδοκίες για το µέλλον να είναι
αυτό που περιµένουν οι επενδυτές.

Στην Αθήνα χθες προσπάθησαν αλλά…  Για να περάσει µετά τις 15:00 ο τζίρος τα 34 εκατ. ευρώ,
λειτούργησε ο φόβος, αλλά υπέρ της εισαγωγής εντολών αγοράς. Γιατί πολλοί αντιλαµβάνονται πως αν
περάσει ο ΓΔ τις 860 µε πορεία προς χαµηλότερα επίπεδα, θα πάρει η µπάλα τις τιµές και µετά θα
ξεκινήσουν οι κινήσεις πανικού. Έτσι, παρά την αρνητικότητα στο κλίµα των χρηµατιστηρίων σε Ευρώπη
και Ασία, ειδικά από την ώρα που τα futures των βασικών δεικτών της Wall Street άρχισαν να ειδοποιούν
για άνοιγµα µε υπολογίσιµη πτώση, υπερασπίστηκαν… την τιµή των Τραπεζών.

Δυο κινήσεις που είχαν διάρκεια ως την τελευταία και κρισιµότερη ώρα της διαπραγµάτευσης αξίζουν
αναφοράς. Το άνοιγµα (στις 861,53 µε πτωτικό χάσµα 2,2 µονάδων) αποτέλεσε και κατώτερο µέρας και το
ανώτερο (στις 867,18) σηµειώθηκε στις 10:46 επίσης στα πρώτα λεπτά . Λες και θεωρήθηκε από τους
ισχυρούς παράγοντες της αγοράς απαραίτητο να οριστούν από νωρίς τα όρια της ηµερήσιας
διακύµανσης.

Μετά τις 10:47 ξεκίνησαν να εµφανίζονται κύµατα εντολών πώλησης σε διάφορες µετοχές του 25άρη.
Αλλά χθες υπήρχε απορρόφηση των πιέσεων µε αποτέλεσµα η πορεία του µέσου όρου να αποτελείται από
αρκετά U µε τάση για αναζήτηση κατώτερου χαµηλότερα από το αρχικό χωρίς επιτυχία. Η χαµηλότερη
τιµή ενδοσυνεδριακά ήταν οι 861,58 µονάδες στις 14:23 και κατόπιν η ζήτηση απόκτησε σχεδόν σταθερά
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υπεροχή έναντι της προσφοράς. Έτσι στις 16:05 ο ΓΔ πλησίασε πάλι τις 866. Για να συµβούν όλα αυτά ο
τζίρος είχε ξεπεράσει τα 41 εκατ. ευρώ µε πακέτα αξίας 4,747 εκατ.

Το αρνητικό που δεν έλεγε να αλλάξει ήταν οι απώλειες του δείκτη της µεσαίας κεφαλαιοποίησης, µε
συνέπεια, στην “ηρωικά ανοδική” συνεδρία της Τρίτης, το πλήθος των καθοδικών µετοχών στις 16:15 να
είναι σχεδόν διπλάσιο από τις ανοδικές, µε τη σχέση στο 36 µε 65.

Η επίδραση της δυναµικής της περασµένης µέρας

ΗΠΑ

Οι επενδυτές αρχίζουν και προεξοφλούν αδιέξοδο στην πιθανή µια «αρχική» εµπορική συµφωνία ΗΠΑ-
Κίνας πριν τη λήξη της διορίας για την επιβολή επιπλέον δασµών σε κινεζικά προϊόντα στις 15 Δεκεµβρίου.
Στη Wall Street, ο Dow Jones υποχώρησε -0,10% ή 28 µονάδες στις 27.881,72, ο S&P κατέγραψε απώλειες -
0,11% στις 3.132,52 µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα -0,07% στις 8.616,18 µονάδες.

Στον δείκτη Dow Jones, τη µεγαλύτερη άνοδο σηµείωσαν οι µετοχές των Apple (+0,6%) και Pfizer (+0,5%)
ενώ τη µεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι τίτλοι των 3M Co (-1,4%) και Boeing (-1%).

Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου σηµείωσε άνοδο 0,4% στα 59,24 δολάρια το βαρέλι και
η τιµή του χρυσού κινήθηκε υψηλότερα 0,2% στα 1.468 δολάρια την ουγκιά.

Στην αγορά συναλλάγµατος, το δολάριο υποχώρησε 0,3% έναντι του ευρώ στο 1,1095 δολάρια από 1,1067
την προηγούµενη µέρα.

Στην αγορά οµολόγων, η απόδοση του 10ετούς σηµείωσε άνοδο µίας µονάδας βάσης στο 1,84%.

ΕΥΡΩΠΗ

Το οικονοµικό κλίµα στη µεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονοµία γυρίζει θετικά όπως µεταδίδει το MarketWatch.
Σύµφωνα µε το ινστιτούτο ZEW, ο δείκτης έφτασε στις 10,7 µονάδες, καταγράφοντας ισχυρή άνοδο από
τις -2,1 του Νοεµβρίου. Είναι το πιο υψηλό σηµείο των τελευταίων 21 µηνών.

Επίσης, µε τον πιο χαµηλό ρυθµό των τελευταίων σχεδόν επτά ετών αναπτύχθηκε η βρετανική οικονοµία
τον Οκτώβριο, σύµφωνα µε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της χώρας (ONS). Όπως µεταδίδει το Reuters,
το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,7% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο περσινό µήνα, σηµειώνοντας την πιο αδύναµη
ανάπτυξη από τον Μάρτιο του 2012. Η οικονοµία δεν έδειξε κάποια αλλαγή σε µηνιαία βάση, αν και οι
αναλυτές εκτιµούσαν ότι αναπτυχθεί κατά 0,1%.

Στις ευρωπαϊκές αγορές, ο δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε -0,26% στις 405,34 µονάδες, ο FTSE 100 στο
Λονδίνο σηµείωσε πτώση -0,28% στις 7.213,76 µονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε χαµηλότερα -
0,27% στις 13.070,72 µονάδες ενώ ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη +0,18% στις 5.848,03 µονάδες.
Στα χρηµατιστήρια της περιφέρειας του ευρώ ο ΙΒΕΧ έπεσε -0,36% και ο ΜΙΒ στο Μιλάνο κέρδισε +0,72%.

ΧΑ

Μικρή πτώση, λόγω άµυνας στις Τράπεζες, µε κυριαρχία  των πωλητών στο τέλος        

Στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδοµάδας, οι τιµές, µετά από άνοιγµα στις 861,53 µε πτωτικό χάσµα  (2,24
µονάδες) από το κλείσιµο της προηγούµενης (863,77), κινήθηκαν νευρικά και σύντοµα διαπιστώθηκε πως η
άνοδος των πρώτων λεπτών οδηγούσε σε αναζήτηση του µέγιστου µέρας. Σηµειώθηκε στις 10:46 και ήταν
οι 867,18 από 873,37 µονάδες την προηγούµενη. Κατόπιν ξεκίνησε µια πλάγια πορεία που ως τις 12:00
κράτησε τον ΓΔ πάνω από το κλείσιµο της Δευτέρας και στις  14:24 φάνηκε πως ολοκληρώθηκε η
αναζήτηση του ελάχιστου µέρας, αφού το χαµηλότερο επίπεδο µετά το µέγιστο ήταν οι 861,58 έναντι των
861,53 στο άνοιγµα από τις 862,08 µονάδες χαµηλό την προηγούµενη. Κατόπιν ξεκίνησε µια ανοδική κίνηση,
που τον οδήγησε οριακά κάτω από τις 866 µονάδες και το κλίµα άλλαξε η γενικευµένα πτωτική εικόνα των
βασικών δεικτών στην Νέα Υόρκη και στην Ευρώπη. Έτσι στις 17:01 τον άφησαν στις 863,83 µονάδες.

Η είσοδος των θεσµικών του δολαρίου δεν άλλαξε την ισορροπία που ίσχυε µόνιµα από τις 15:20 ως τις
16:57, καθώς σε αυτό το διάστηµα είχαµε µικρά κέρδη για τον ΓΔ. Μετά την έναρξη των δηµοπρασιών, η
πτωτική κίνηση οδήγησε στην εγγραφή  τιµών για τον ΓΔ κάτω από τις 862 µονάδες. Έτσι, ο ΓΔ έκλεισε
πολύ κοντά στο κατώτερο της διακύµανσής του, αφού στις δηµοπρασίες τον ώθησαν προς χαµηλότερα
επίπεδα.

Οι πολλές εναλλαγές στην υπεροχή της προσφοράς έναντι της ζήτησης στη διαπραγµάτευση και των 4
τραπεζικών µετοχών του 25άρη στο πρώτο µέρος, και η επικράτηση της ζήτησης από τις 14:20 ως τις
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16:40, καθόρισαν την πορεία του µέσου όρου. Ενισχυτές των πιέσεων στην τιµή του ήταν οι µετοχές των
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΜΟΗ ΦΡΛΚ ΑΔΜΗΕ και ΟΤΕ.

Οι εντολές πώλησης δεν έφεραν ισοδύναµο αποτέλεσµα για τις τέσσερις συστηµικές Τράπεζες ως το πέρας
της ελεύθερης διαπραγµάτευσης. Ο δείκτης τους σηµείωσε µέγιστο µέρας στις 840,17 από 845,19 µονάδες,
και υποχρεώθηκε να βρεθεί τρεις φορές οριακά γύρω από τις 824 µονάδες. Συνεπώς η δυναµική τους
βοήθησε τον ΓΔ να µην βρεθεί πολύ χαµηλότερα από τις 862. Το επίπεδο των 880, µπορεί να θεωρηθεί
πλέον σαν αντίσταση µετά το -0,24% στο κλείσιµο.

Ήταν κυρίως πλάγια η κίνηση του ΓΔ,  µε το 85% του χρόνου του σε θετικό πεδίο κατά την ελεύθερη
διαπραγµάτευση µε τις κινήσεις επιδιόρθωσης αλλά και απωλειών στα blue chip στο δεύτερο µέρος, που
συνοδεύτηκαν από ανώτερο του πρώτου µέρους τζίρο      

Τα blue chip που ώθησαν ανοδικά, εκτός Τραπεζών, µε βάση τις µέτριων διαστάσεων µεταβολές τους ήταν
οι ΤΕΝΕΡΓ +2,07%, ΔΕΗ +1,60% ΟΠΑΠ +1,10%, ΛΑΜΔΑ +0,96%, και ΜΥΤΙΛ +0,84%.  Οι τράπεζες είχαν
ανοδική τελική εικόνα. Οι µετοχές του 25άρη που συνέβαλλαν πτωτικά, ήταν οι ΕΛΛΑΚΤΩΡ -2,81%, ΜΟΗ -
1,96%, ΦΡΛΚ -1,85%, ΑΔΜΗΕ -1,64%, ΟΤΕ -1,35% και  ΜΠΕΛΑ -0,95%. Η παρουσία των θεσµικών του
δολαρίου δεν βελτίωσε την τελική εικόνα. Ήταν σύνοδος µε πτωτικό αποτέλεσµα για την κεφαλαιοποίηση
του ΧΑ, που κατέληξε στα 58,545 από 58,699 δις ευρώ.

Τη σύνοδο σφράγισε καλύτερο συναλλακτικό ενδιαφέρον έναντι της προηγούµενης συνεδρίας, µε
συναλλαγές σε πακέτα αξίας 4,747 εκατ. ευρώ (για ΜΠΕΛΑ και ΟΠΑΠ). Η δε εµφάνιση απωλειών σε 1 από
τα 4 Τραπεζικά blue chip, πιθανά δεν είχε σχέση µε την δυναµική στα ελληνικά οµόλογα αναφοράς. Αυτά
εµφάνισαν διακύµανση της απόδοσης 3 µονάδες και µε µεταβολή 2 µονάδες βάσης, η απόδοση από 1,39%
κατέληξε στο 1,37%.

 Επηρέασαν θετικά οι µεταβολές για τις Τράπεζες (+0,39%), αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο -
0,11% από -2,26%, την ΕΤΕ στο +1,39% από -2,40%, ΕΥΡΩΒ +0,35% από -2,40% και την ΠΕΙΡ στο +0,27% από -
2,48%. Οι µετοχές του FTSEM αντιµετωπίστηκαν χειρότερα από τα blue chip µε µεταβολή -1,34% από -1,77%
την προηγούµενη σύνοδο.

Η στατιστική εικόνα των blue chip βελτιώθηκε όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (9 από 5) blue
chip έναντι των καθοδικών (19 από 15) και δυο ΣΕΝΕΡ και ΓΕΚΤΕΡΝΑ στα αµετάβλητα. Στο ΧΑ ο ΓΔ µε
µεταβολή -0,24% οδηγήθηκε στις 861,67 από 863,77 µονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2169,91 από 2174,61
µε µεταβολή -0,22%.

Για να συµβούν τα παραπάνω, ο τζίρος διαµορφώθηκε στα 60,041 από 57,122 εκατ. ευρώ και οι
συναλλαγές µε πακέτα είχαν αξία 4,747 από 8,463 εκατ. ευρώ. Στις µετοχές 25άρη, χωρίς να ληφθούν
υπόψη τα πακέτα, κατευθύνθηκαν  51,378 από 44,986 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 1,894 από 1,149 εκατ.
ευρώ. Το πλήθος των ανοδικών ανήλθε σε 39 από 25, των καθοδικών 60 από 81 και 21 από 22 ήταν οι
σταθερές.

Τεχνική ανάλυση Παράγωγα

Ουδετερότητα  σφραγίζει το πνεύµα  των συναλλαγών

Στη δεύτερη σύνοδο της εβδοµάδας οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 σε θετικό και σε αρνητικό πεδίο,
αλλά τον έκλεισαν 4,70 µονάδες χαµηλότερα. Το µέγιστο στις 2183,06 µονάδες, εµφανίστηκε στις 13:14.
Ενώ ακολούθησε στις 14:05 η εγγραφή του ελάχιστου στις 2169,46 µονάδες. Στις 17:01 τον είχαν οδηγήσει
στις 2176,04. Το κλείσιµο στις 2169,91 από 2174,61 µονάδες αντιστοιχεί σε µεταβολή -0,22% για τον 25άρη.
Ο τζίρος στα παράγωγα περιορίστηκε στα 9,866 από 14,870 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη ο όγκος για τη σειρά Δεκεµβρίου διαµορφώθηκε στα 800 ΣΜΕ µε ανώτερο τις 2183,25,
κατώτερο τις 2168,00 µονάδες και τελευταίες πράξεις στις 2172,00 από 2172,25. Διακινήθηκαν επίσης
211 ΣΜΕ λήξης Ιανουαρίου µε ανώτερο τις 2182,75 κατώτερο τις 2167,00 και τελευταίες πράξεις στις
2175,00 µονάδες. Για την κυρίαρχη σειρά άφησαν ανοιχτά 9.580 από 9.718 ΣΜΕ. Για τη σειρά Ιανουαρίου τα
ανοικτά συµβόλαια έγιναν 492 από 472.

Στα calls του 25άρη λήξης Δεκεµβρίου, ο όγκος διαµορφώθηκε σε 6 συµβόλαια για τιµές εξάσκησης στις
2200 ως τις 2250 µονάδες. Στα δικαιώµατα αγοράς της επόµενης σειράς διακινήθηκαν 74 συµβόλαια για
τιµή εξάσκησης στις 2200 και 2250 µονάδες. Στα δικαιώµατα πώλησης της σειράς Δεκεµβρίου άλλαξαν
χέρια 20 συµβόλαια για τιµή εξάσκησης τις 2150 µονάδες. Για την επόµενη σειρά (Ιανουαρίου) ο όγκος
ήταν 21 συµβόλαια για  τιµές εξάσκησης στις 2100 και τις 2150 µονάδες.

Οι επιφυλάξεις που αποτυπώνονται στη διαπραγµάτευση των µετοχικών αξιών παγκόσµια δηλητηριάζουν
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την προσπάθεια ορισµένων  ισχυρών θεσµικών να αποτελέσουν στήριξη που θα φρενάρει την πτώση τα
επίπεδα µεταξύ 855 και 860 µονάδων, για τον µέσο όρο. Κάτι ανάλογο ισχύει και για τιµές γύρω από τις
2170 µονάδες για τον 25άρη. Την ίδια ώρα η κάθοδος του FTSEM από τις 31 Ιουλίου ως και χθες χωρίς
ενδείξεις για ύπαρξη πυθµένα παρέµεινε ανησυχία που αφορά και ιδιώτες επενδυτές.  Η συλλογή
εκτιµήσεων έδωσε τα ακόλουθα µηνύµατα:

Η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ ανέφερε: “Τα παρόντα αρνητικά δεδοµένα της ατµόσφαιρας του Ελληνικού
Χρηµατιστηρίου, για τις τρέχουσες ηµέρες, από κοινού µε τη συντήρηση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας,
δεν ευνοούν την εκτροφή αισιοδοξίας και την ανάληψη επενδυτικών κινδύνων. Την ίδια ώρα, ανάλογη
εικόνα αβεβαιοτήτων αναδύει και το διεθνές περιβάλλον. Κρίσιµης σηµασίας πάντως είναι η επιβεβαίωση
της στήριξης στην περιοχή των 860 - 850 µονάδων για το ΓΔ, σύµφωνα µε την τεχνική ανάλυση”.

Η Leon Depolas Sec σηµείωσε το πρωί:  “Συνεχίζεται η διολίσθηση του ΓΔ εντός της περιοχή στήριξης των
865 - 855 µονάδων, αν και µε όγκο χαµηλότερο των µέσων όρων. Η βραχυπρόθεσµη µεταβλητότητα θα
παραµείνει αυξηµένη, καθώς µεταξύ άλλων πλησιάζει και η περίοδος εκπνοής των Παραγώγων
τριµηνιαίου κύκλου, αλλά και της τελευταίας σειράς του έτους. Από αρχές του µήνα και µε εξαίρεση τον
FTSE 100 (-1,76%) είµαστε το µοναδικό Χρηµατιστήριο που καταγράφει απώλειες (-4,43%). Αυτό ισχύει και
για το τελευταίο τρίµηνο µέχρι και την χθεσινή συνεδρίαση (-0,65%). Αυτό το αποδίδουµε στην
υπεραπόδοση του Χ.Α., από τις αρχές του έτους. Χαµηλές πτήσεις και όγκοι στο εξωτερικό καταγράφηκαν,
εν αναµονή των εξελίξεων”.

Σχόλια  εγχώριων αναλυτών

Ο Δηµήτρης Τζάνας Δ/ντης Επενδύσεων της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ στο δεύτερο σχόλιό του για τον
Δεκέµβριο µε τίτλο ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΦΑΙΜΑΞΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ Χ.Α. παρατηρούσε:

Οι προσδοκίες για εδραίωση της παραµονής του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 900 µονάδες διαψεύδονται
κατά το 1ο δεκαήµερο του Δεκεµβρίου. Η αφαίµαξη ρευστότητας λόγω των µεγάλων οµολογιακών και
µετοχικών εκδόσεων που απασχολούν την επενδυτική κοινότητα (Μυτιληναίος, Ελλάκτωρ, Lamda
Development, Briq) ύψους 1,8 δις. ευρώ, η παραδοσιακή αποχή των διαχειριστών τον τελευταίο µήνα του
έτους αλλά και η γεωπολιτική αστάθεια  στην Α. Μεσόγειο λόγω της τουρκικής επιθετικότητας, έχουν σαν
αποτέλεσµα τη διαµόρφωση συνθηκών συναλλακτικής υποτονικότητας στο ελληνικό χρηµατιστήριο. Η 
επενδυτική ψυχολογία  επιδεινώνεται οδηγώντας τους διαχειριστές σε περαιτέρω απροθυµία ανάληψης
επενδυτικών κινδύνων. Ενόσω µάλιστα η ειδησεογραφία δεν τροφοδοτείται από θετικές εξελίξεις,
αγνοώντας έτσι επιδεικτικά την επίδοση-έκπληξη  του ΑΕΠ για το 3ο τρίµηνο (+2,3%) λόγω του αυξηµένου
τουρισµού.

Έτσι, µε χαµηλές συναλλαγές οι πωλητές καθοδήγησαν το Γ.Δ. προς την περιοχή των 860 µονάδων όπου
επιβεβαιώθηκε ότι παραµένει η ισχυρή στήριξη. Με την κατάθεση του σχεδίου για την εξυγίανση των
χαρτοφυλακίων των τραπεζών, σχέδιο Ηρακλής, που κατατίθεται άµεσα να αποτελεί το δυνητικό
καταλύτη για την κινητοποίηση του στρατοπέδου των αγοραστών, ώστε µέσω των συστηµικών τραπεζών
και µε τη συµµετοχή επιλεγµένων δεικτοβαρών τίτλων να επιδιωχθεί η επάνοδος του Γ.Δ. στην περιοχή των
900 µονάδων. Με τη διαδικασία της επιτυχούς ολοκλήρωσης της ύψους 650 εκ. ευρώ ΑΜΚ της Lamda
Development την προσεχή Παρασκευή να µεταφέρει ηχηρή ψήφο εµπιστοσύνης για την άµεση δροµολόγηση
του έργου στο Ελληνικό και εποµένως για την αναβάθµιση των αναπτυξιακών προοπτικών της ελληνικής
οικονοµίας.

Την ίδια ώρα οι εξελίξεις στο εξωτερικό είναι ιδιαίτερα πυκνές. Το κατηγορητήριο σε βάρος του
Προέδρου Trump αναµένεται να οδηγήσει τον Πρόεδρο στη διαδικασία  παραποµπής του  για  δίκη από τα
νοµοθετικά σώµατα.  Η Fed καλείται να αποφασίσει αύριο για τα παρεµβατικά της επιτόκια µε τα στοιχεία
της αγοράς εργασίας να µην συνηγορούν σε περαιτέρω υποχώρησή τους, αντίθετα δηλαδή µε την
επιθυµία του Προέδρου που συνδέει το δολάριο µε την διαπραγµάτευση των ΗΠΑ µε την Κίνα. Στη
Βρετανία, ουδείς µπορεί να είναι βέβαιος για την ψήφο των Βρετανών στις εκλογές της Πέµπτης, όταν
µάλιστα οι πολιτικοί αρχηγοί είναι µάλλον κατώτεροι σε σχέση µε την σοβαρότητα των  περιστάσεων,
κατά την επισήµανση του Economist.

Ενόψει των παραπάνω, οι αβεβαιότητες είναι αυξηµένες, στοιχείο που αφήνει ανοικτά όλα τα ενδεχόµενα
για τις προοπτικές της παγκόσµιας οικονοµίας, την παγκοσµιοποίηση και τις προοπτικές των εταιρικών
µεγεθών. Δεδοµένα τα οποία δύσκολα θα οδηγήσουν τους διαχειριστές σε αναθεώρηση των
συντηρητικών στρατηγικών που οι περισσότεροι έχουν χαράξει, συνεχίζοντας να διατηρούν υψηλά
ρευστά  διαθέσιµα παρά τα αρνητικά επιτόκια καταθέσεων και οµολογιακών εκδόσεων. Τα φοβικά
σύνδροµα φαίνεται ότι συντηρούν την αυξηµένη αποστροφή προς επενδυτικούς κινδύνους, αγνοώντας
έτσι τις ιδιαίτερα ελκυστικές µερισµατικές αποδόσεις που διαφαίνεται ότι θα προσφέρουν τους επόµενους
µήνες τα  ελληνικά blue chips…
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Σήµερα

Οι ασιατικές αγορές µετοχών κινήθηκαν ψηλότερα σήµερα Τετάρτη 11/12, µετά τις απώλειες της Wall
Street, καθώς οι επενδυτές θεωρούν ότι είναι µικρή η πρόοδος που σηµειώθηκε στις συνοµιλίες για µια
συµφωνία “πρώτης φάσης” στο εµπόριο µεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Ο ευρύτερος δείκτης των µετοχών της Ασίας-Ειρηνικού της MSCI εκτός της Ιαπωνίας παρουσίασε αρχικά
αύξηση κατά 0,1% αλλά στις 9:15 δική µας ώρα είχε µεταβολή +0,49%, καθώς οι αγορές στην περιοχή
σταµάτησαν να κυµαίνονται σε θετικό και αρνητικό πεδίο και έµειναν στο θετικό. Η Nikkei της Ιαπωνίας
διαπραγµατεύθηκε κατά -0,2% χαµηλότερα αλλά στις 9:15 δική µας ώρα είχε µεταβολή -0,08%, ενώ ο S & P
/ ASX 200 της Αυστραλίας αυξήθηκε τελικά κατά +0,68%.

Ο σύνθετος Δείκτης της Σαγκάης πρόσθεσε +0,24%. Τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης των ΗΠΑ ήταν
-0,1% χαµηλότερα.

Αντιµέτωποι µε συχνά συγκρουόµενες αναφορές, οι επενδυτές έχουν αρχίσει να υποπτεύονται ότι ακόµη
και αν καθυστερήσουν οι δασµοί των ΗΠΑ που θα αρχίσουν να ισχύουν την Κυριακή, θα µπορούσε να
απαιτηθεί χρόνος µέχρι το 2020, πριν η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο να συµφωνήσουν για µια προκαταρκτική
συµφωνία.
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Γ. Ρος: Εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στο δρόµο της
ανάπτυξης

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονομίας στο δρόμο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εμπορίου των ΗΠΑ, Γουίλμπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αμερικανός υπουργός απέδωσε εύσημα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. "Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσματα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηματικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλμπορ Ρος επισήμανε ότι ανυπομονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυμίζοντας ότι μόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα μπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονομίας, ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήμα προς βήμα την
ανάκαμψη της χώρας μας μέσα από μια σειρά από οικονομικούς δείκτες. Παράλληλα, εμφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονομίας, τονίζοντας, όμως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραμείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά με το επιτόκιο δανεισμού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε "ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εμπορευόταν με χαμηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόμη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ".

Στο σημείο αυτό στάθηκε στις αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόμα περισσότερο μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

"Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθμισε το ελληνικό δημόσιο χρέος κατά μία βαθμίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, με θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη μείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη μείωση των φόρων και την εφαρμογή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, αυτό θα
μπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθμό της χώρας μέσα στα επόμενα δύο χρόνια", εκτίμησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά με την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αμερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά με το επόμενος
έτος, υπενθύμισε ότι ακόμα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις με δεδομένο ότι η ελληνική
οικονομία κουβαλάει ακόμα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσμα, υπενθύμισε ότι τα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονομίες τους, λόγω των μεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά με την ανεργία, ο Γουίλμπορ Ρος είπε ότι "έχει μειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαμηλότερο ποσοστό μέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόμη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηματοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας μειώνεται συνεχώς κάθε μήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020".

Ανάμεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιμές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Λέγοντας ότι έρχεται μια καλή μέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείμενης ψήφισης του σχεδίου
"Ηρακλής" που στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση του μεγάλου όγκου των μην εξυπηρετούμενων
δανείων, ο Αμερικάνος υπουργός εκτίμησε ότι ο νόμος "θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα μπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία".

Ο Αμερικανός υπουργός, αναφερόμενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι

https://www.capital.gr/oikonomia/3398726/g-ros-entuposiaki-epanafora-tis-ellinikis-oikonomias-sto-dromo-tis-anaptuxis


http://www.capital.gr/

 Publication date: 11/12/2019 10:36

 Alexa ranking (Greece): 91

 https://www.capital.gr/oikonomia/3398726/g-ros-entuposiaki-epanafora-tis-ellinikis...

που συνοδεύουν το "γεωπολιτικά κατευθυνόμενο χρήμα", το παρομοίωσε με έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίμηση ότι μερικές φορές ελλοχεύει η τάση να μετατρέπονται τα λιμάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης. 

Παρόλα αυτά, όμως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καμία αμφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισμό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συμμαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονομική ωφέλεια, αλλά έχουν θεμελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήμανε ότι "η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα μέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που άλλα πιο ευημερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

CAPITAL LINK
WILBUR ROSS
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Υπ. Εµπορίου ΗΠΑ: Εκπληκτικό που η Ελλάδα δανείζεται πλέον φθηνότερα
από τις ΗΠΑ

Ο Αµερικανός υπουργός Εµπορίου Γουίλµπορ Ρος, είπε πως είναι εντυπωσιακή η επαναφορά της ελληνικής
οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης. 

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη. 

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. 

«Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο. 

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά  

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια. 

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ». 

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια. 

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος. 

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα. 

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων. 

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020». 

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
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του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών. 

Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες 

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία». 

Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα» 

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.  

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών. 

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει». 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Αµερικανός υπουργός Εµπορίου για Ελλάδα: Εντυπωσιακή επαναφορά -
Δανείζεται µε φθηνότερο επιτόκιο από ΗΠΑ!

Ο Γουίλµπορ Ρος  είπε ότι τα αποτελέσµατα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς
την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπορ Ρος κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.
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Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης. 

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ευσηµα από Ρος και Πόλσον σε Μητσοτάκη: Η Ελλάδα επέστρεψε, ώρα για
επενδύσεις

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον
δρόµο της ανάπτυξης, έκαναν λόγο ο υπουργός Εµπορίου
των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος και ο αµερικανός επενδυτής Τζον
Πόλσον, αποδίδοντας παραλλήλως εύσηµα στην κυβέρνηση
Μητσοτάκη
ΤοΒΗΜΑ Team

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή Τζον Πόλσον, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
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µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Ευσηµα και από Τζον Πόλσον

Εύσηµα για την πρόοδο της ελληνικής οικονοµίας απέδωσε και ο Τζον Πόλσον, πρόεδρος και portfolio
manager της Paulson & Co. Ο αµερικανός επενδυτής δήλωσε ότι αισθάνεται εξαιρετικά υπερήφανος που
σχετίζεται επιχειρηµατικά µε µια χώρα όπως η Ελλάδα.

Όπως οι περισσότεροι οµιλητές του συνεδρίου έτσι και ο ίδιος σχολίασε τον τίτλο του φετινού φόρουµ «Η
Ελλάδα επέστρεψε» ως τον πιο κατάλληλο και εξέφρασε τα συγχαρητήρια του προς  τη νέα ελληνική
κυβέρνηση και ιδιαίτερα προς τον πρωθυπουργό,Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με την αλλαγή στην κυβερνητική οικονοµική πολιτική, µε το βλέµµα στραµµένο στην ανάπτυξη, τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας, τους χαµηλότερους φόρους, τις άµεσες ξένες επενδύσεις χάρη στην
εξαιρετικά αποτελεσµατική νέα κυβέρνηση, ο κ. Πόλσον πιστεύει ακράδαντα ότι είµαστε στην αρχή µιας
µακροπρόθεσµης περιόδου ανάκαµψης και ευηµερίας για την Ελλάδα.

(Πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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Αµερικανός υπουργός Εµπορίου: Εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής
οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

  Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

 Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

 Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

 «Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β&plus; στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για
την απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

   Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο
1,8%, σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το
επόµενος έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η
ανάπτυξη θα αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα
ευρωπαϊκά δεδοµένα.

   Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

   Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

   Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.
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   Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

 Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του
σχεδίου «Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των
µην εξυπηρετούµενων δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη
δυνατότητα στις τράπεζες να απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να
ενεργοποιηθούν προσφέροντας ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

  Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

   Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν
κίνδυνοι που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο,
ενώ εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης. 

   Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

   Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως
τις υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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Διθύραµβοι Ρος για την ελληνική Οικονοµία και την κυβέρνηση Μητσοτάκη
Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
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εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

--
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Ουίλµπουρ Ρος: Eντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας

Ουίλµπουρ Ρος: Eντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής
οικονοµίας
Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Ουίλµπουρ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή Τζον Πόλσον, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Ουίλµπουρ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο κ. Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες
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Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Διθύραµβοι Ρος για την ελληνική Οικονοµία και την κυβέρνηση Μητσοτάκη
Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά
Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
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απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Νέες κρατικές εγγυήσεις 12 δισ. ευρώ στους τραπεζίτες Αφού πρώτα
πληρώσαµε µε «αίµα» την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, τώρα θα

εγγυηθούµε και για τα «κόκκινα δάνεια» που θα ξεπουληθούν στις αγορές!!!

Στη Βουλή κατατέθηκε την Τρίτη το βράδυ το νοµοσχέδιο για τη
χορήγηση νέας δέσµης κρατικών εγγυήσεων προς τους εγχώριους
τραπεζικούς οµίλους, προκειµένου να στηρίξει το τεραστίων
διαστάσεων εγχείρηµα για την απαλλαγή τους από τα βαρίδια των
«κόκκινων» δανείων. Το ελληνικό δηµόσιο – ο ελληνικός λαός δηλαδή
– καλείται για µια ακόµα φορά να προσφέρει ζεστό χρήµα στους
τραπεζίτες προκειµένου να «σβήσουν» από τα κατάστοιχα τους
προβληµατικά δάνεια και να αυξήσουν τη ρευστότητα και την
κερδοφορία τους.  

Φυσικά το συγκεκριµένο σχέδιο που φέρει την κωδική ονοµασία
«Ηρακλής» δεν γίνεται για να προφυλάξει τη λαϊκή περιουσία. Το
αντίθετο. Δεκάδες χιλιάδες ακίνητα τα οποία έχουν εγγραφεί µε
τραπεζικές υποθήκες θα περάσουν σε funds και άλλα κοράκια των
αγορών που προσδωκούν κέρδη από τη διαχείριση των «κόκκινων»
δανείων. Μια διαχείριση που πλέον θα έχει και κρατικές εγγυήσεις ώστε
οι «γύπες» των αγορών να έχουν το ελάχιστο ρίσκο στην …«επένδυσή»
τους. Ταυτόχρονα µέσω του συγκεκριµένου σχεδίου τραπεζίτες,
αγορές και κράτος θα επιτεθούν ακόµα πιο άγρια στα υπερχρεωµένα
νοικοκυριά έχοντας τη δυνατότητα να βγάζουν στο σφυρί σπίτια
ακόµα και όταν πρόκειται για  πρώτη κατοικία. Με άλλα λόγια µέσω
του σχεδίου αναµένεται αύξηση των πλειστηριασµών.

O ελληνικός λαός που βίωσε τη λεηλασία δικαιωµάτων και
εισοδηµάτων για να «ανακεφαλαιοποίησει» τις χρεωκοπηµένες
συστηµικές τράπεζες τώρα καλείται  να πληρώσει και τις
«εγγυήσεις» των «κόκκινων δανείων» τους που θα ξεπουλήσουν
οι τραπεζίτες στις αγορές!!! 

Το νοµοσχέδιο µπαίνει σήµερα Τετάρτη µε τη διαδικασία του
κατεπείγοντος στην αρµόδια Επιτροπή της Βουλής, µε στόχο να
συζητηθεί και να ψηφιστεί την Πέµπτη από την Ολοµέλεια.

Το ποσό των 12 δισ. ευρώ είναι το αρχικό ύψος των κρατικών
εγγυήσεων που µπορούν να χορηγηθούν στις τράπεζες, στο πλαίσιο του
σχεδίου «Ηρακλής» για τη διαχείριση των «κόκκινων δανείων», όπως
προβλέπει το σχετικό νοµοσχέδιο. Νωρίτερα, το σχέδιο είχε αποσπάσει
την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ ενσωµατώνει
και τις παρατηρήσεις – εντολές των εκπροσώπων των δανειστών.

Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, µε το σχέδιο νόµου υιοθετείται το
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πρόγραµµα παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου «Ηρακλής»
(που στηρίζεται στο ιταλικό µοντέλο), σε τιτλοποιήσεις µη
εξυπηρετούµενων δανείων (ΜΕΔ) των ελληνικών τραπεζών.

Το «πρόγραµµα» να έχει διάρκεια 18 µήνες, µε δυνατότητα παράτασης
µε υπουργική απόφαση και µε τη σύµφωνη γνώµη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.

Τι σηµαίνουν όλα τα παραπάνω πρακτικά:

— Οι τράπεζες θα µοιραστούν ένα κρατικό πακέτο ύψους 12 δισ. ευρώ,
προκειµένου στη συνέχεια να τιτλοποιήσουν και να µεταβιβάζουν σε
«επενδυτές», funds και άλλους εµπλεκόµενους «παίχτες» προβληµατικά
δάνεια ύψους 30 δισ. ευρώ. Αν χρειαστούν περισσότερα χρήµατα από
τα κρατικά ταµεία θα τα λάβουν. Στην αιτιολογική έκθεση του
νοµοσχεδίου, εξάλλου αναφέρεται: «Στόχος του προγράµµατος είναι (…)
να υπάρξει ενθάρρυνση και το κίνητρο στις µεταβιβάζουσες τράπεζες
να επιδιώξουν τη δραστική µείωση των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγµή στους ισολογισµούς τους».

— Το ελληνικό κράτος παρέχει εγγυήσεις για το τµήµα των
προβληµατικών δανείων που έχουν ισχυρές διασφαλίσεις, όπως, για
παράδειγµα, η ύπαρξη υποθήκης στην πρώτη κατοικία ή άλλα
περιουσιακά στοιχεία.

— Οι «επενδυτές» που θα εξαγοράσουν τα προβληµατικά δάνεια θα
έχουν τη διασφάλιση της κρατικής εγγύησης, και της αποζηµίωσής
τους σε περίπτωση που εµφανίσουν χασούρα στο πλαίσιο της
διαχείρισης κάθε είδους κόκκινων δανείων!

Όλα τα παραπάνω περιγράφονται γλαφυρά και στην σχετική
ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών: «Ο “Ηρακλής” είναι µία
συστηµική λύση που θα συµβάλει, µέσω της χορήγησης κρατικών
εγγυήσεων, στη µείωση κατά περίπου 40% των µη
εξυπηρετούµενων δανείων», ενώ «ανοίγει ο δρόµος για τη χορήγηση
ρευστότητας στην αγορά και την πραγµατική οικονοµία, ώστε η
Ελλάδα να πετύχει υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης»… Προς όφελος
φυσικά τραπεζιτών, Funds και κάθε λογής κορακιών της
καπιταλιστικής αγοράς. 

Πώς θα δοθεί κρατική εγγύηση
Η διαδικασία παροχής της κρατικής εγγύησης ορίζεται από το άρθρο 6
του νοµοσχεδίου και το µέγιστο ύψος της είναι το ποσό των 12 δισ.
ευρώ, το οποίο όµως µπορεί να αυξηθεί στο µέλλον.
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Ειδικότερα, το άρθρο αναφέρει:

1. Με απόφαση του υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το Ελληνικό Δηµόσιο δύναται να παρέχει
εγγύηση (η «πράξη παροχής εγγύησης»), έπειτα από σύµφωνη γνώµη της
Διυπουργικής Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4549/2018 (Α’
105), όπως ισχύει, προς τους οµολογιούχους υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας και υπέρ του αποκτώντος, για τιτλοποιηµένες
απαιτήσεις του παρόντος νόµου. Η εγγύηση τίθεται σε ισχύ µε την
υπογραφή, µετά την προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του
άρθρου 10, της σύµβασης εγγύησης σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
Παραρτήµατος Γ’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος
νόµου (η «σύµβαση εγγύησης»). Το ανώτατο συνολικό ποσό της
δυνάµενης να χορηγηθεί εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου κατ’
εφαρµογή του παρόντος νόµου ανέρχεται σε 12 δισ. ευρώ. Με απόφαση
του υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής απόφασης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ως άνω ποσό δύναται να αυξάνεται για
το µέλλον.

2. Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου συνίσταται στην ανάληψη
υποχρέωσης πληρωµής των υποχρεώσεων του αποκτώντος για
την ολοσχερή εξόφληση απαιτήσεων από οµολογίες υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων
για αποπληρωµή του κεφαλαίου και των τόκων για όλη τη
διάρκεια των τίτλων. Η εξόφληση των απαιτήσεων διενεργείται κατά
τόκους ή/και κεφάλαιο, αναλόγως της δοµής και των συµβατικών όρων
κάθε οµολογίας υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

3. Το αίτηµα για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου
υποβάλλεται αποκλειστικά εντός χρονικής περιόδου 18 µηνών από τις
10/10/2019, ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης C (2019) 7309
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επί του προγράµµατος παροχής εγγυήσεων του
παρόντος νόµου. Με απόφαση του υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται
κατόπιν σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µπορεί να
παρατείνεται η περίοδος παροχής εγγύησης, καθώς επίσης να
τροποποιούνται για το µέλλον οι όροι παροχής αυτής.

4. Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου είναι ρητή, ανέκλητη,
ανεπιφύλακτη και σε πρώτη ζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 213, 214 και 215 παρ. 1 του Κανονισµού (Ε.Ε.) 575/2013, ως εάν
το Ελληνικό Δηµόσιο ήταν πρωτοφειλέτης, διέπεται από τις διατάξεις
του παρόντος νόµου και ερµηνεύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της από
10/10/2019 C (2019) 7309 Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς
και του πρωτογενούς, παραγώγου και επικουρικού ενωσιακού δικαίου
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περί κρατικών ενισχύσεων.

5. Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου χορηγείται έως την καθορισµένη
λήξη των οµολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ή την πλήρη
εξόφλησή τους.

6. Στην απόφαση της παρ. 1 αναφέρεται το ακριβές ποσό της εγγύησης,
ο χρόνος διάρκειάς της, η καταβλητέα στο Ελληνικό Δηµόσιο
προµήθεια ασφαλείας και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η εγγύηση
παραµένει σε ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 15.

Οι προµήθειες
Το νοµοσχέδιο καθορίζει και τη διαδικασία επιβολής και καταβολής
προµήθειας ασφαλείας. Σύµφωνα µε τη σχετική διάταξη, η προµήθεια
ασφαλείας καταβάλλεται από την ηµεροµηνία παροχής της εγγύησης
και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής, υπολογιζόµενη επί του
εκάστοτε ανεξόφλητου εγγυηµένου υπολοίπου οµολογιών υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας. Η προµήθεια ασφαλείας υπολογίζεται
και καταβάλλεται στην αρχή κάθε εκτοκιστικής περιόδου και θα
αντικατοπτρίζει τους κινδύνους που αναλαµβάνει το Δηµόσιο
και θα είναι συνάρτηση των ηµεροµηνιών λήξης των οµολογιών
υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.
Η βασική προµήθεια είναι συνάρτηση του κατάλληλου δείκτη
αναφοράς. Από ένα έως τρία έτη χρησιµοποιείται το CDS τριετίας, για
4-5 έτη το CDS πενταετίας, για 6-7 το CDS 7ετίας και στη συνέχεια το
CDS 10ετίας.

Από την Goldman Sachs και την Morgan Stanley µέχρι τη Blackrock …
όλα τα «κοράκια» είναι εδώ

Τις βασικές πτυχές του σχεδίου «Ηρακλής», σύµφωνα µε την εφηµερίδα
«Ναυτεµπορική», είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στους
εκπροσώπους µεγάλων «επενδυτικών φορέων» τα µέλη του ελληνικού
οικονοµικού επιτελείου. Στο περιθώριο του επενδυτικού συνεδρίου της
Capital Link, µε τίτλο «21 Annual Capital Link Invest In Greece Forum», ο
υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας συναντήθηκε µε
στελέχη της PIMCO, της Goldman Sachs, της Citibank, της Blackrock, της
Blue Crest, της Morgan Stanley, της Helm, της Nomura και της Third Point.

Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να ενηµερωθούν οι ξένοι επενδυτές για
το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του σχεδίου «Ηρακλής» ώστε να
σταλεί και το µήνυµα αποφασιστικότητας στις αγορές για την
ταχύτατη µείωση των «κόκκινων» δανείων. Ένα σχέδιο που για τους
συγκεκριµένα «κοράκια» µεταφράζεται σε κέρδη δισ. ευρώ…
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Ρός: Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά
Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
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ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

 

 

 

https://www.circogreco.gr/2019/12/11/ross-i-ellada-diepseuse-ta-prognwstika/


https://www.insider.gr/

 Publication date: 11/12/2019 10:26

 Alexa ranking (Greece): 205

 https://www.insider.gr/eidiseis/oikonomia/126911/goyilmpor-ros-i-elliniki-oikonomi...

Γουίλµπορ Ρος: Εντυπωσιακή η επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας
Εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, τόνισε ο Αµερικανός
υπουργός Εµπορίου Γουίλµπορ Ρος.

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό
Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες
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Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης. 

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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Νέα Υόρκη: Ύµνοι Γ.Ρος και Τζον Πόλσον στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την
οικονοµία – “Προσέξτε τους Κινέζους”, επισηµαίνει ο Ρος

Την επιστροφή της Ελλάδας στο διεθνές επενδυτικό στερέωµα χαιρέτισαν ο Αµερικανός υπουργός
Εµπορίου, Γουίλµπουρ Ρος και ο Αµερικανός µεγαλοεπενδυτής, Τζον Πόλσον. «Κανένα από αυτά τα θετικά
αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές
της κυβέρνησης Μητσοτάκη», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ρος στη διάρκεια επίσηµου δείπνου µε το οποίο
έκλεισαν οι εργασίες του 21ου επενδυτικού φόρµου της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο «Invest in
Greece».

Πάντως, ο Αµερικανός Υπουργός συνέστησε προσοχή σχετικά  µε τη συνεργασία  Ελλάδας-
Κίνας,   για  τους κινδύνους που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα». Δεν
δίστασε µάλιστα  να  το παροµοιάσει µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ εξέφρασε και την εκτίµηση
ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να  µετατρέπονται τα  λιµάνια  σε κάτι αντίστοιχο µιας
ναυτικής βάσης.

Ο Τζον Πόλσον, πρόεδρος και portfolio manager της Paulson & Co, ολοκλήρωσε την οµιλία του λέγοντας ότι
η Ελλάδα είναι πολύ τυχερή που έχει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό, εκφράζοντας παράλληλα
τον ενθουσιασµό του για ένα λαµπρό µέλλον στις ελληνικές επενδύσεις : «Είµαι αισιόδοξος για  το
µέλλον της Ελλάδας και για  τις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα . Η Ελλάδα
επέστρεψε!».

Ο ΓΟΥΙΛΜΠΟΡ ΡΟΣ

Ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην Ουάσιγκτον,
όπου θα επισκεφτεί τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ  στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Επισήµανε ότι «η νέα  κυβέρνηση βοήθησε στο να  µετατραπεί η Ελλάδα  από το ασχηµόπαπο
της Ευρώπης σε ένα  όµορφο και λαµπερό κύκνο».

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά  µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος ρώτησε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
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η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας µας από τους
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας
ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», ανέφερε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός Εµπορίου, ο κ. Ρος,  είπε ότι αυτή
κινείται στο 1,8%, σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά
µε το επόµενος έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η
ανάπτυξη θα αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα
ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο κ. Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης σε 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020». Ανάµεσα στα άλλα στοιχεία που αναφέρθηκε είναι η άνοδος στις τιµές
των κατοικιών, η ενίσχυση της του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος Υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

  Ο Αµερικανός Υπουργός συνέστησε προσοχή σχετικά  µε τη συνεργασία  Ελλάδας-Κίνας, 
 για  τους κινδύνους που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα». Δεν δίστασε
µάλιστα  να  το παροµοιάσει µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ εξέφρασε και την εκτίµηση ότι
µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να  µετατρέπονται τα  λιµάνια  σε κάτι αντίστοιχο µιας
ναυτικής βάσης. 

Παρ’ όλα  όµως αυτά , αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία  αµφιβολία  για  τον
γεωπολιτικό προσανατολισµό της Ελλάδας και για  την προσήλωση της στην δυτική
συµµαχία , καθώς οι σχέσεις των δύο χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά
έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών αξιών και στις σχέσεις µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα  είναι επίσης ένα  από τα  λίγα  µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν
πλήρως τις υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα  παράδειγµα  που άλλα  πιο ευηµερούντα  κράτη
της Ε.Ε. δεν το έχουν ακολουθήσει».

Ο ΤΖΟΝ ΠΟΛΣΟΝ
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Εύσηµα  για  την πρόοδο της ελληνικής οικονοµίας απέδωσε και ο Τζον Πόλσον, πρόεδρος και
portfolio manager της Paulson & Co. Ο Αµερικανός επενδυτής δήλωσε ότι αισθάνεται εξαιρετικά υπερήφανος
που σχετίζεται επιχειρηµατικά µε µια χώρα όπως η Ελλάδα.

Όπως οι περισσότεροι οµιλητές του συνεδρίου έτσι και ο ίδιος σχολίασε τον τίτλο του φετινού φόρουµ «Η
Ελλάδα επέστρεψε» ως τον πιο κατάλληλο και εξέφρασε τα συγχαρητήρια του προς  τη νέα ελληνική
κυβέρνηση και ιδιαίτερα προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με την αλλαγή στην κυβερνητική οικονοµική πολιτική, µε το βλέµµα στραµµένο στην ανάπτυξη, τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας, τους χαµηλότερους φόρους, τις άµεσες ξένες επενδύσεις χάρη στην
εξαιρετικά αποτελεσµατική νέα κυβέρνηση, ο κ. Πόλσον πιστεύει ακράδαντα ότι είµαστε στην αρχή µιας
µακροπρόθεσµης περιόδου ανάκαµψης και ευηµερίας για την Ελλάδα.

Ανέφερε ότι ήδη έχουµε δει τα θετικά αποτελέσµατα της νέας κυβέρνησης στη χρηµατιστηριακή αγορά,
στην ακίνητη περιουσία, στον τραπεζικό τοµέα και σε όλους τους χρηµατοπιστωτικούς τοµείς της χώρας.

Πιστεύει µαλιστα πως αυτή είναι µόνο η αρχή της διαδικασίας ανάκαµψης για την Ελλάδα στην οποία η
ανάπτυξη όχι µόνο θα συνεχιστεί, αλλά και θα επιταχυνθεί. Θεωρεί πως η Ελλάδα τώρα ακολουθεί το
δροµο της ανάκαµψης όπως έκαναν και άλλες χώρες βγαίνοντας από την κρίση. Τόνισε οτι ο συνδυασµός
των πολυ χαµηλών η αρνητικών επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η
Ελλάδα βρίσκεται στο δρόµο της ανάκαµψης σηµατοδοτούν τη κατάλληλη στιγµή για οποιοδήποτε είδος
επένδυσης σε µετοχές και  ακίνητη περιουσία.
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Χτύπησαν το καµπανάκι του Χρηµατιστηρίου της Ν.Υόρκης υπουργοί και
επιχειρηµατίες

Ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδας διοργανώθηκε στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στo πλαίσιο
του 21ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία µε
την Capital Link διοργάνωσαν χθες Τρίτη, όπως κάθε χρόνο, την «Ηµέρα Ελλάδος – Αµερικής”.

Ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο δρ Νίκος Τσάκος, πρόεδρος & και
διευθύνων σύµβουλος της Tsakos Energy Navigation  και πρόεδρος της Intertanko 2014-2018,
χτύπησαν το «Closing Bell», δηλαδή το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της χθεσινής συνεδρίασης
του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, πλαισιωµένοι από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  Άδωνι
Γεωργιάδη, τον υπουργό Τουρισµού, Χάρη Θεοχάρη, τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
 Ιωάννη Πλακιωτάκη, καθώς και εκπροσώπους από το ανώτατο management των ακόλουθων εταιρειών που
είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης(NYSE): AMERESCO (κ. David Anderson, Executive
VP & Board Member)- CITI (κ. Emilios Kyriacou, Managing Director, Country Corporate
Officer, Greece, Cyprus & Malta), DIANA SHIPPING INC. (κ. Semiramis Paliou, Deputy CEO) – DORIAN LPG (Ms
Marina Hadjipateras) – MISTRAS GROUP, INC. (κ. Dennis Bertolotti – CEO), NAVIOS GROUP (κ. Ted Petrone, Vice
Chairman)- NEW YORK COMMUNITY BANK (µητρική της Atlantic Bank of New York) (κ. Joseph Ficalora,
CEO), τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing
Director της Capital Link.

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

https://www.bankwars.gr/chtypisan-to-kampanaki-toy-chrimatistirioy-tis-n-yorkis-ypoyrgoi-kai-epicheirimaties/


http://www.capital.gr/

 Publication date: 11/12/2019 10:23

 Alexa ranking (Greece): 91

 https://www.capital.gr/oikonomia/3398726/g-ros-entuposiaki-epanafora-tis-ellinikis...

Γ. Ρος: Εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της
ανάπτυξης

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονομίας στον δρόμο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εμπορίου των ΗΠΑ, Γουίλμπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αμερικανός υπουργός απέδωσε εύσημα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. "Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσματα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηματικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλμπορ Ρος επισήμανε ότι ανυπομονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυμίζοντας ότι μόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα μπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονομίας, ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήμα προς βήμα την
ανάκαμψη της χώρας μας μέσα από μια σειρά από οικονομικούς δείκτες. Παράλληλα, εμφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονομίας, τονίζοντας, όμως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραμείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά με το επιτόκιο δανεισμού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε "ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εμπορευόταν με χαμηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόμη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ".

Στο σημείο αυτό στάθηκε στις αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόμα περισσότερο μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

"Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθμισε το ελληνικό δημόσιο χρέος κατά μία βαθμίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, με θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη μείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη μείωση των φόρων και την εφαρμογή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, αυτό θα
μπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθμό της χώρας μέσα στα επόμενα δύο χρόνια", εκτίμησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά με την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αμερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά με το επόμενος
έτος, υπενθύμισε ότι ακόμα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις με δεδομένο ότι η ελληνική
οικονομία κουβαλάει ακόμα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσμα, υπενθύμισε ότι τα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονομίες τους, λόγω των μεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά με την ανεργία, ο Γουίλμπορ Ρος είπε ότι "έχει μειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαμηλότερο ποσοστό μέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόμη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηματοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας μειώνεται συνεχώς κάθε μήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020".

Ανάμεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιμές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Λέγοντας ότι έρχεται μια καλή μέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείμενης ψήφισης του σχεδίου
"Ηρακλής" που στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση του μεγάλου όγκου των μην εξυπηρετούμενων
δανείων, ο Αμερικάνος υπουργός εκτίμησε ότι ο νόμος "θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα μπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία".

Ο Αμερικανός υπουργός, αναφερόμενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
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που συνοδεύουν το "γεωπολιτικά κατευθυνόμενο χρήμα", το παρομοίωσε με έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίμηση ότι μερικές φορές ελλοχεύει η τάση να μετατρέπονται τα λιμάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης. 

Παρόλα αυτά, όμως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καμία αμφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισμό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συμμαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονομική ωφέλεια, αλλά έχουν θεμελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήμανε ότι "η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα μέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που άλλα πιο ευημερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

CAPITAL LINK
WILBUR ROSS
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Ουίλµπορ Ρος: Eντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας

Ουίλµπορ Ρος: Eντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής
οικονοµίας
Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή Τζον Πόλσον, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες
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Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Eύσηµα από Γουίλµπουρ Ρος για την Ελλάδα - Τζον Πόλσον: Τώρα είναι η
στιγµή για επενδύσεις

Την επιστροφή της Ελλάδας στο διεθνές επενδυτικό στερέωµα χαιρέτισαν ο Αµερικανός υπουργός
Εµπορίου, Γουίλµπουρ Ρος και ο Αµερικανός µεγαλοεπενδυτής, Τζον Πόλσον. «Κανένα από αυτά τα θετικά
αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο.

 

Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη»,
είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ρος στη διάρκεια επίσηµου δείπνου µε το οποίο έκλεισαν οι εργασίες του 21ου
επενδυτικού φόρµου της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο «Invest in Greece». Σε άλλο σηµείο της οµιλίας
του ο κ. Ρος ανέφερε ότι «η νέα κυβέρνηση βοήθησε στο να µετατραπεί η Ελλάδα από το ασχηµόπαπο της
Ευρώπης σε ένα όµορφο και λαµπερό κύκνο».

 

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.
Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος ρώτησε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».
Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας µας από τους
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας
ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.
«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», ανέφερε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός Εµπορίου, ο κ. Ρος, είπε ότι αυτή
κινείται στο 1,8%, σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά
µε το επόµενος έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η
ανάπτυξη θα αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα
ευρωπαϊκά δεδοµένα.
Μάλιστα χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο κ. Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης σε 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020». Ανάµεσα στα άλλα στοιχεία που αναφέρθηκε είναι η άνοδος στις τιµές
των κατοικιών, η ενίσχυση της του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.
Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος Υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
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ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».
Για δεύτερη φορά ο Αµερικανός Υπουργός συνέστησε προσοχή σχετικά µε τη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας,
για τους κινδύνους που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα». Δεν δίστασε µάλιστα να το
παροµοιάσει µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ εξέφρασε και την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να
µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρ' όλα όµως αυτά, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωση της στην δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των
δύο χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των
κοινών αξιών και στις σχέσεις µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.
Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της Ε.Ε. δεν το έχουν
ακολουθήσει».
Εύσηµα για την πρόοδο της ελληνικής οικονοµίας απέδωσε και ο Τζον Πόλσον, πρόεδρος και portfolio
manager της Paulson & Co. Ο επιτυχηµένος Αµερικανός επενδυτής δήλωσε ότι αισθάνεται εξαιρετικά
υπερήφανος που σχετίζεται επιχειρηµατικά µε µια χώρα όπως η Ελλάδα.

Όπως οι περισσότεροι οµιλητές του συνεδρίου έτσι και ο ίδιος σχολίασε τον τίτλο του φετινού φόρουµ «Η
Ελλάδα επέστρεψε» ως τον πιο κατάλληλο και εξέφρασε τα συγχαρητήρια του προς τη νέα ελληνική
κυβέρνηση και ιδιαίτερα προς τον πρωθυπουργό,Κυριάκο Μητσοτάκη.
Με την αλλαγή στην κυβερνητική οικονοµική πολιτική, µε το βλέµµα στραµµένο στην ανάπτυξη, τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας, τους χαµηλότερους φόρους, τις άµεσες ξένες επενδύσεις χάρη στην
εξαιρετικά αποτελεσµατική νέα κυβέρνηση, ο κ. Πόλσον πιστεύει ακράδαντα ότι είµαστε στην αρχή µιας
µακροπρόθεσµης περιόδου ανάκαµψης και ευηµερίας για την Ελλάδα.
Ανεφερε ότι ήδη εχουµε δει τα θετικά αποτελέσµατα της νέας κυβέρνησης στη χρηµατιστηριακή αγορά,
στην ακίνητη περιουσία, στον τραπεζικό τοµέα και σε όλους τους χρηµατοπιστωτικούς τοµείς της χώρας.
Πιστεύει µαλιστα πως αυτή είναι µόνο η αρχή της διαδικασίας ανάκαµψης για την Ελλάδα στην οποία η
ανάπτυξη όχι µόνο θα συνεχιστεί, αλλά και θα επιταχυνθεί. Θεωρεί πως η Ελλάδα τώρα ακολουθεί το
δροµο της ανάκαµψης όπως έκαναν και άλλες χώρες βγαίνοντας από την κρίση. Τονισε οτι ο συνδυασµός
των πολυ χαµηλών η αρνητικών επιτοκίων τραπεζικών καταθεσεων σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η
Ελλάδα βρίσκεται στο δροµο της ανάκαµψης σηµατοδοτούν τη κατάλληλη στιγµή για οποιοδήποτε είδος
επενδυσης σε µετοχές και ακίνητη περιουσία.

Ο κ. Πόλσον ολοκλήρωσε την οµιλία του λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι πολύ τυχερή που έχει τον Κυριάκο
Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό, εκφράζοντας παράλληλα τον ενθουσιασµό του για ένα λαµπρό µέλλον στις
ελληνικές επενδύσεις : «Είµαι αισιόδοξος για το µέλλον της Ελλάδας και για τις επενδυτικές προοπτικές
στην Ελλάδα. Η Ελλάδα επέστρεψε!».
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Διθύραµβοι Ρος για την ελληνική Οικονοµία και την κυβέρνηση Μητσοτάκη
Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας in.gr

A
A

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο
υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε
εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει
υιοθετήσει, συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά
αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα
πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης: Ποιοι άνεργοι μπορούν να λάβουν επίδομα για δεύτερη φορά

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό
στην Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό
Οίκο.

Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά
Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα
την επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα
την ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος
της Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό
είναι ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας
ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για
την απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.
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Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο
1,8%, σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το
επόµενος έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η
ανάπτυξη θα αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα
ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο
3,5%. Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον
αφορά την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων
πρωτογενών ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν
πριν από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και
προβλέπεται να µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η
ενίσχυση του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του
σχεδίου «Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην
εξυπηρετούµενων δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις
τράπεζες να απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν
προσφέροντας ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν
κίνδυνοι που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο,
ενώ εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των
δύο χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των
κοινών αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως
τις υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το
έχουν ακολουθήσει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κλέλια Πανταζή: Η πρώτη φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο της
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Γουίλµπορ Ρος: Εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον
δρόµο της ανάπτυξης

  Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο
υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό
Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

   Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε
εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει,
συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα
δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της
κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

   Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό
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στην Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

   Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

   Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα
την επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

   Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

   Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

   «Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

   Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο
1,8%, σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το
επόµενος έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η
ανάπτυξη θα αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα
ευρωπαϊκά δεδοµένα.

   Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

   Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

   Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

   Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

   Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του
σχεδίου «Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην
εξυπηρετούµενων δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις
τράπεζες να απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν
προσφέροντας ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

   Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

   Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν
κίνδυνοι που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο,
ενώ εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης. 

   Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
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αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

   Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως
τις υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

©Πηγή: amna.gr

Δείτε όλη την ροή ειδήσεων
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Οι Αµερικανοί αποθέωσαν τον Μητσοτάκη
Από A. A.

Την επιστροφή της Ελλάδας στο διεθνές επενδυτικό στερέωµα χαιρέτισαν ο Αµερικανός υπουργός
Εµπορίου, Γουίλµπουρ Ρος και ο Αµερικανός µεγαλοεπενδυτής, Τζον Πόλσον.

«Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ρος στη διάρκεια
επίσηµου δείπνου µε το οποίο έκλεισαν οι εργασίες του 21ου επενδυτικού φόρµου της Capital Link στη Νέα
Υόρκη, µε τίτλο «Invest in Greece». Σε άλλο σηµείο της οµιλίας του ο κ. Ρος ανέφερε ότι «η νέα κυβέρνηση
βοήθησε στο να µετατραπεί η Ελλάδα από το ασχηµόπαπο της Ευρώπης σε ένα όµορφο και λαµπερό
κύκνο».

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες.

Παράλληλα, εµφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα
πρέπει να παραµείνει προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος ρώτησε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας µας από τους
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας
ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική.

Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την απελευθέρωση της αγοράς, τις
ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων
και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό
βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», ανέφερε ο κ. Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός Εµπορίου, ο κ. Ρος, είπε ότι αυτή
κινείται στο 1,8%, σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη.

Σχετικά µε το επόµενος έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις
εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για
τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο κ. Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης σε 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος.

Αυτό είναι το χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από
ότι ήταν πριν από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και
προβλέπεται να µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020». Ανάµεσα στα άλλα στοιχεία που αναφέρθηκε είναι η
άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση της του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση
των εξαγωγών.

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος Υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
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απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Για δεύτερη φορά ο Αµερικανός Υπουργός συνέστησε προσοχή σχετικά µε τη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας,
για τους κινδύνους που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα».

Δεν δίστασε µάλιστα να το παροµοιάσει µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ εξέφρασε και την εκτίµηση ότι µερικές
φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρ’ όλα όµως αυτά, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωση της στην δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των
δύο χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των
κοινών αξιών και στις σχέσεις µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της Ε.Ε. δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Εύσηµα για την πρόοδο της ελληνικής οικονοµίας απέδωσε και ο Τζον Πόλσον, πρόεδρος και portfolio
manager της Paulson & Co.

Ο επιτυχηµένος Αµερικανός επενδυτής δήλωσε ότι αισθάνεται εξαιρετικά υπερήφανος που σχετίζεται
επιχειρηµατικά µε µια χώρα όπως η Ελλάδα.

Όπως οι περισσότεροι οµιλητές του συνεδρίου έτσι και ο ίδιος σχολίασε τον τίτλο του φετινού φόρουµ «Η
Ελλάδα επέστρεψε» ως τον πιο κατάλληλο και εξέφρασε τα συγχαρητήρια του προς τη νέα ελληνική
κυβέρνηση και ιδιαίτερα προς τον πρωθυπουργό,Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με την αλλαγή στην κυβερνητική οικονοµική πολιτική, µε το βλέµµα στραµµένο στην ανάπτυξη, τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας, τους χαµηλότερους φόρους, τις άµεσες ξένες επενδύσεις χάρη στην
εξαιρετικά αποτελεσµατική νέα κυβέρνηση, ο κ. Πόλσον πιστεύει ακράδαντα ότι είµαστε στην αρχή µιας
µακροπρόθεσµης περιόδου ανάκαµψης και ευηµερίας για την Ελλάδα.

Ανεφερε ότι ήδη εχουµε δει τα θετικά αποτελέσµατα της νέας κυβέρνησης στη χρηµατιστηριακή αγορά,
στην ακίνητη περιουσία, στον τραπεζικό τοµέα και σε όλους τους χρηµατοπιστωτικούς τοµείς της χώρας.

Πιστεύει µαλιστα πως αυτή είναι µόνο η αρχή της διαδικασίας ανάκαµψης για την Ελλάδα στην οποία η
ανάπτυξη όχι µόνο θα συνεχιστεί, αλλά και θα επιταχυνθεί. Θεωρεί πως η Ελλάδα τώρα ακολουθεί το
δροµο της ανάκαµψης όπως έκαναν και άλλες χώρες βγαίνοντας από την κρίση. Τονισε οτι ο συνδυασµός
των πολυ χαµηλών η αρνητικών επιτοκίων τραπεζικών καταθεσεων σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η
Ελλάδα βρίσκεται στο δροµο της ανάκαµψης σηµατοδοτούν τη κατάλληλη στιγµή για οποιοδήποτε είδος
επενδυσης σε µετοχές και ακίνητη περιουσία.

Ο κ. Πόλσον ολοκλήρωσε την οµιλία του λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι πολύ τυχερή που έχει τον Κυριάκο
Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό, εκφράζοντας παράλληλα τον ενθουσιασµό του για ένα λαµπρό µέλλον στις
ελληνικές επενδύσεις : «Είµαι αισιόδοξος για το µέλλον της Ελλάδας και για τις επενδυτικές προοπτικές
στην Ελλάδα. Η Ελλάδα επέστρεψε!».

https://www.iapopsi.gr/oi-amerikanoi-apotheosan-ton-mitsotaki/


http://thepresident.gr/

 Publication date: 11/12/2019 10:21

 Alexa ranking (Greece): 89

 https://www.thepresident.gr/2019/12/11/yp-emporioy-ipa-entyposiaki-epanafora-ti...

Υπ.Εµπορίου ΗΠΑ: Εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον
δρόµο της ανάπτυξης

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

   Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
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µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

   Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

   Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»

Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι
που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ
εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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Γουίλµπορ Ρος: Εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον
δρόµο της ανάπτυξης

  Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο
υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό
Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

   Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε
εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει,
συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα
δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της
κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

   Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό
στην Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

   Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά

   Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα
την επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

   Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

   Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

   «Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.

   Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο
1,8%, σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το
επόµενος έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η
ανάπτυξη θα αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα
ευρωπαϊκά δεδοµένα.

   Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

   Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

   Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

   Μια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες

   Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του
σχεδίου «Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην
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εξυπηρετούµενων δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις
τράπεζες να απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν
προσφέροντας ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

   Το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα»

   Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν
κίνδυνοι που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο,
ενώ εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης. 

   Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

   Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως
τις υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
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Ειδήσεις «Ηµέρα Ελλάδος-Αµερικής» στο NYSE
Ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδας διοργανώθηκε στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στo πλαίσιο
του 21ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία µε
την Capital Link διοργάνωσαν χθες Τρίτη την «Ηµέρα Ελλάδος - Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης».
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Χ. Θεοχάρης: Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε µιλώντας στο 21ο ετήσιο Capital Link Forum, απευθυνόµενος σε
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης.

Ο υπουργός Τουρισµού απηύθυνε πρόσκληση προς τους ξένους επενδυτές που συµµετέχουν
στο Capital Link Forum, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, να επωφεληθούν από τις επενδυτικές
ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα.

«Από τον Ιούλιο που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως έχετε διαπιστώσει και όπως
επιβεβαιώνεται και από τους Διεθνείς Οίκους, χαράσσουµε πολιτικές που λειτουργούν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας και του επιχειρείν», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ανέφερε δε πως «το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι ελπιδοφόρο. Αντανακλά όχι µόνο
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την προσαρµοστικότητα σε µια παγκόσµια αγορά, η
οποία αλλάζει και απαιτεί για τους µεν επισκέπτες υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, για τους δε
επενδυτές φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Και αυτό για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι
αδιαπραγµάτευτο».

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόµενος στη συµβολή του κλάδου στην εθνική οικονοµία, είπε: «Ο τουρισµός, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, συµβάλλει καθοριστικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εισροή συναλλάγµατος, στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας και στην προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο
τουρισµός αποτελεί στρατηγικό τοµέα, τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει περαιτέρω».

Ο υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στα 14 έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης, έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα  και τα οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισµούς. 12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track ενώ η Εταιρεία Ακινήτων
του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά ακίνητα
σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο και από την
φυσική τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση, 7 Μαρίνες,
31 εµβληµατικά ξενοδοχεία «Ξενία», 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µεταξύ των οποίων και  τις
ιαµατικές πηγές Καϊάφα.

Αναφερόµενος στον σχεδιασµό της επόµενης χρονιάς, ο Υπουργός Τουρισµού σηµείωσε: «Για το 2020
σχεδιάζουµε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ στοχεύουµε στην ανάδειξη της ποιοτικής
υπεροχής του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, οι πολιτικές µας στοχεύουν στο άνοιγµα νέων
αγορών, στην ενίσχυση του µεριδίου µας και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των εναλλακτικών
µορφών τουρισµού, όπως «City Breaks», «Silver Tourism», ιατρικό τουρισµό, αναρριχητικό τουρισµό και
τουρισµό ευεξίας».
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Eύσηµα από Γουίλµπουρ Ρος για την Ελλάδα – Τζον Πόλσον: Τώρα είναι η
στιγµή για επενδύσεις

Την επιστροφή της Ελλάδας στο διεθνές επενδυτικό στερέωµα χαιρέτισαν ο Αµερικανός υπουργός
Εµπορίου, Γουίλµπουρ Ρος και ο Αµερικανός µεγαλοεπενδυτής, Τζον Πόλσον. «Κανένα από αυτά τα θετικά
αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές
της κυβέρνησης Μητσοτάκη», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ρος στη διάρκεια επίσηµου δείπνου µε το οποίο
έκλεισαν οι εργασίες του 21ου επενδυτικού φόρµου της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο «Invest in
Greece». Σε άλλο σηµείο της οµιλίας του ο κ. Ρος ανέφερε ότι «η νέα κυβέρνηση βοήθησε στο να
µετατραπεί η Ελλάδα από το ασχηµόπαπο της Ευρώπης σε ένα όµορφο και λαµπερό κύκνο».

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ  στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος ρώτησε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας µας από τους
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας
ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», ανέφερε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός Εµπορίου, ο κ. Ρος,  είπε ότι αυτή
κινείται στο 1,8%, σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά
µε το επόµενος έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η
ανάπτυξη θα αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα
ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο κ. Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης σε 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020». Ανάµεσα στα άλλα στοιχεία που αναφέρθηκε είναι η άνοδος στις τιµές
των κατοικιών, η ενίσχυση της του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος Υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Για δεύτερη φορά ο Αµερικανός Υπουργός συνέστησε προσοχή σχετικά µε τη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, 
 για τους κινδύνους που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα». Δεν δίστασε µάλιστα να το
παροµοιάσει µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ εξέφρασε και την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να
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µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης. 

Παρ’ όλα όµως αυτά, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωση της στην δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των
δύο χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των
κοινών αξιών και στις σχέσεις µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της Ε.Ε. δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Εύσηµα για την πρόοδο της ελληνικής οικονοµίας απέδωσε και ο Τζον Πόλσον, πρόεδρος και portfolio
manager της Paulson & Co. Ο επιτυχηµένος Αµερικανός επενδυτής δήλωσε ότι αισθάνεται εξαιρετικά
υπερήφανος που σχετίζεται επιχειρηµατικά µε µια χώρα όπως η Ελλάδα.

Όπως οι περισσότεροι οµιλητές του συνεδρίου έτσι και ο ίδιος σχολίασε τον τίτλο του φετινού φόρουµ «Η
Ελλάδα επέστρεψε» ως τον πιο κατάλληλο και εξέφρασε τα συγχαρητήρια του προς  τη νέα ελληνική
κυβέρνηση και ιδιαίτερα προς τον πρωθυπουργό,Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με την αλλαγή στην κυβερνητική οικονοµική πολιτική, µε το βλέµµα στραµµένο στην ανάπτυξη, τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας, τους χαµηλότερους φόρους, τις άµεσες ξένες επενδύσεις χάρη στην
εξαιρετικά αποτελεσµατική νέα κυβέρνηση, ο κ. Πόλσον πιστεύει ακράδαντα ότι είµαστε στην αρχή µιας
µακροπρόθεσµης περιόδου ανάκαµψης και ευηµερίας για την Ελλάδα.

Ανεφερε ότι ήδη εχουµε δει τα θετικά αποτελέσµατα της νέας κυβέρνησης στη χρηµατιστηριακή αγορά,
στην ακίνητη περιουσία, στον τραπεζικό τοµέα και σε όλους τους χρηµατοπιστωτικούς τοµείς της χώρας.

Πιστεύει µαλιστα πως αυτή είναι µόνο η αρχή της διαδικασίας ανάκαµψης για την Ελλάδα στην οποία η
ανάπτυξη όχι µόνο θα συνεχιστεί, αλλά και θα επιταχυνθεί. Θεωρεί πως η Ελλάδα τώρα ακολουθεί το
δροµο της ανάκαµψης όπως έκαναν και άλλες χώρες βγαίνοντας από την κρίση. Τονισε οτι ο συνδυασµός
των πολυ χαµηλών η αρνητικών επιτοκίων τραπεζικών καταθεσεων σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η
Ελλάδα βρίσκεται στο δροµο της ανάκαµψης σηµατοδοτούν τη κατάλληλη στιγµή για οποιοδήποτε είδος
επενδυσης σε µετοχές και  ακίνητη περιουσία.

Ο κ. Πόλσον ολοκλήρωσε την οµιλία του λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι πολύ τυχερή που έχει τον Κυριάκο
Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό, εκφράζοντας παράλληλα τον ενθουσιασµό του για ένα λαµπρό µέλλον στις
ελληνικές επενδύσεις : «Είµαι αισιόδοξος για το µέλλον της Ελλάδας και για τις επενδυτικές προοπτικές
στην Ελλάδα. Η Ελλάδα επέστρεψε!».

–
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Eύσηµα από Γουίλµπουρ Ρος για την Ελλάδα – Τζον Πόλσον: Τώρα είναι η
στιγµή για επενδύσεις

Την επιστροφή της Ελλάδας στο διεθνές επενδυτικό στερέωµα χαιρέτισαν ο Αµερικανός υπουργός
Εµπορίου, Γουίλµπουρ Ρος και ο Αµερικανός µεγαλοεπενδυτής, Τζον Πόλσον. «Κανένα από αυτά τα θετικά
αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές
της κυβέρνησης Μητσοτάκη», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ρος στη διάρκεια επίσηµου δείπνου µε το οποίο
έκλεισαν οι εργασίες του 21ου επενδυτικού φόρµου της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο «Invest in
Greece». Σε άλλο σηµείο της οµιλίας του ο κ. Ρος ανέφερε ότι «η νέα κυβέρνηση βοήθησε στο να
µετατραπεί η Ελλάδα από το ασχηµόπαπο της Ευρώπης σε ένα όµορφο και λαµπερό κύκνο».

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ  στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος ρώτησε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας µας από τους
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας
ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», ανέφερε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός Εµπορίου, ο κ. Ρος,  είπε ότι αυτή
κινείται στο 1,8%, σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά
µε το επόµενος έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η
ανάπτυξη θα αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα
ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο κ. Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης σε 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020». Ανάµεσα στα άλλα στοιχεία που αναφέρθηκε είναι η άνοδος στις τιµές
των κατοικιών, η ενίσχυση της του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος Υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Για δεύτερη φορά ο Αµερικανός Υπουργός συνέστησε προσοχή σχετικά µε τη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, 
 για τους κινδύνους που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα». Δεν δίστασε µάλιστα να το
παροµοιάσει µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ εξέφρασε και την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να
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µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης. 

Παρ’ όλα όµως αυτά, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωση της στην δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των
δύο χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των
κοινών αξιών και στις σχέσεις µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της Ε.Ε. δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Εύσηµα για την πρόοδο της ελληνικής οικονοµίας απέδωσε και ο Τζον Πόλσον, πρόεδρος και portfolio
manager της Paulson & Co. Ο επιτυχηµένος Αµερικανός επενδυτής δήλωσε ότι αισθάνεται εξαιρετικά
υπερήφανος που σχετίζεται επιχειρηµατικά µε µια χώρα όπως η Ελλάδα.

Όπως οι περισσότεροι οµιλητές του συνεδρίου έτσι και ο ίδιος σχολίασε τον τίτλο του φετινού φόρουµ «Η
Ελλάδα επέστρεψε» ως τον πιο κατάλληλο και εξέφρασε τα συγχαρητήρια του προς  τη νέα ελληνική
κυβέρνηση και ιδιαίτερα προς τον πρωθυπουργό,Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με την αλλαγή στην κυβερνητική οικονοµική πολιτική, µε το βλέµµα στραµµένο στην ανάπτυξη, τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας, τους χαµηλότερους φόρους, τις άµεσες ξένες επενδύσεις χάρη στην
εξαιρετικά αποτελεσµατική νέα κυβέρνηση, ο κ. Πόλσον πιστεύει ακράδαντα ότι είµαστε στην αρχή µιας
µακροπρόθεσµης περιόδου ανάκαµψης και ευηµερίας για την Ελλάδα.

Ανεφερε ότι ήδη εχουµε δει τα θετικά αποτελέσµατα της νέας κυβέρνησης στη χρηµατιστηριακή αγορά,
στην ακίνητη περιουσία, στον τραπεζικό τοµέα και σε όλους τους χρηµατοπιστωτικούς τοµείς της χώρας.

Πιστεύει µαλιστα πως αυτή είναι µόνο η αρχή της διαδικασίας ανάκαµψης για την Ελλάδα στην οποία η
ανάπτυξη όχι µόνο θα συνεχιστεί, αλλά και θα επιταχυνθεί. Θεωρεί πως η Ελλάδα τώρα ακολουθεί το
δροµο της ανάκαµψης όπως έκαναν και άλλες χώρες βγαίνοντας από την κρίση. Τονισε οτι ο συνδυασµός
των πολυ χαµηλών η αρνητικών επιτοκίων τραπεζικών καταθεσεων σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η
Ελλάδα βρίσκεται στο δροµο της ανάκαµψης σηµατοδοτούν τη κατάλληλη στιγµή για οποιοδήποτε είδος
επενδυσης σε µετοχές και  ακίνητη περιουσία.

Ο κ. Πόλσον ολοκλήρωσε την οµιλία του λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι πολύ τυχερή που έχει τον Κυριάκο
Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό, εκφράζοντας παράλληλα τον ενθουσιασµό του για ένα λαµπρό µέλλον στις
ελληνικές επενδύσεις : «Είµαι αισιόδοξος για το µέλλον της Ελλάδας και για τις επενδυτικές προοπτικές
στην Ελλάδα. Η Ελλάδα επέστρεψε!».

naftemporiki.gr
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Κρατικές εγγυήσεις ύψους 12 δισ. ευρώ στις τράπεζες
Το ποσό των 12 δισ. ευρώ είναι το αρχικό ύψος των κρατικών εγγυήσεων που µπορούν να χορηγηθούν στις
τράπεζες, στο πλαίσιο του σχεδίου «Ηρακλής», όπως προβλέπει το σχετικό νοµοσχέδιο που κατατέθηκε
χθες το βράδυ στη Βουλή. Νωρίτερα, το σχέδιο είχε αποσπάσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, ενώ ενσωµατώνει και τις παρατηρήσεις των θεσµών.

Ειδικότερα, µε το νοµοσχέδιο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής της εγγύησης του
Ελληνικού Δηµοσίου στις τιτλοποιήσεις απαιτήσεων των ελληνικών τραπεζών και ρυθµίζονται οι
αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του σχεδίου «Ηρακλής», το οποίο στηρίζεται στο ιταλικό
µοντέλο, προσαρµοσµένο στην ελληνική πραγµατικότητα.

Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, µε το σχέδιο νόµου υιοθετείται το πρόγραµµα παροχής εγγύησης του
Ελληνικού Δηµοσίου «Ηρακλής» σε τιτλοποιήσεις µη εξυπηρετούµενων δανείων (ΜΕΔ) των ελληνικών
τραπεζών.

Το πρόγραµµα έρχεται να εφαρµοστεί την ιδανική στιγµή καθώς υπάρχει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον
για τίτλους µε θετικές αποδόσεις, κάτι που έγινε αντιληπτό και από την τελευταία έκδοση του 10ετούς
οµολόγου. Αποτελεί µία καινοτοµία για την Ευρώπη, γιατί ενώ στηρίζεται στο ιταλικό µοντέλο
τιτλοποίησης δανείων µε εγγύηση του Δηµοσίου, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που επιχειρεί ένα τέτοιο
σχέδιο ενώ δεν βρίσκεται σε επενδυτική βαθµίδα.

Προστίθεται ότι το σχέδιο «Ηρακλής» δεν επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούµενο, ενώ προβλέπεται η
λήψη προµήθειας από το Δηµόσιο για την εγγύηση που παρέχει, τιµολογηµένη µε όρους αγοράς.

Παροχή κρατικής εγγύησης

Η διαδικασία παροχής της κρατικής εγγύησης ορίζεται από το άρθρο 6 του νοµοσχεδίου και το µέγιστο
ύψος της είναι το ποσό των 12 δισ. ευρώ, το οποίο όµως µπορεί να αυξηθεί στο µέλλον.

Ειδικότερα, το επίµαχο άρθρο αναφέρει:

1 Με απόφαση του υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το
Ελληνικό Δηµόσιο δύναται να παρέχει εγγύηση (η «πράξη παροχής εγγύησης»), έπειτα από σύµφωνη γνώµη
της Διυπουργικής Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), όπως ισχύει, προς τους
οµολογιούχους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και υπέρ του αποκτώντος, για τιτλοποιηµένες
απαιτήσεις του παρόντος νόµου. Η εγγύηση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή, µετά την προσκόµιση των
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 10, της σύµβασης εγγύησης σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
Παραρτήµατος Γ’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος νόµου (η «σύµβαση εγγύησης»). Το
ανώτατο συνολικό ποσό της δυνάµενης να χορηγηθεί εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου κατ’ εφαρµογή του
παρόντος νόµου ανέρχεται σε 12 δισ. ευρώ. Με απόφαση του υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται
κατόπιν σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ως άνω ποσό δύναται να αυξάνεται για το
µέλλον.

2 Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου συνίσταται στην ανάληψη υποχρέωσης πληρωµής των υποχρεώσεων
του αποκτώντος για την ολοσχερή εξόφληση απαιτήσεων από οµολογίες υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για αποπληρωµή του κεφαλαίου και των τόκων
για όλη τη διάρκεια των τίτλων. Η εξόφληση των απαιτήσεων διενεργείται κατά τόκους ή/και κεφάλαιο,
αναλόγως της δοµής και των συµβατικών όρων κάθε οµολογίας υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

3 Το αίτηµα για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου υποβάλλεται αποκλειστικά εντός
χρονικής περιόδου 18 µηνών από τις 10/10/2019, ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης C (2019) 7309
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επί του προγράµµατος παροχής εγγυήσεων του παρόντος νόµου. Με απόφαση του
υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µπορεί να
παρατείνεται η περίοδος παροχής εγγύησης, καθώς επίσης να τροποποιούνται για το µέλλον οι όροι
παροχής αυτής.

4 Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου είναι ρητή, ανέκλητη, ανεπιφύλακτη και σε πρώτη ζήτηση, σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 213, 214 και 215 παρ. 1 του Κανονισµού (Ε.Ε.) 575/2013, ως εάν το Ελληνικό
Δηµόσιο ήταν πρωτοφειλέτης, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου και ερµηνεύεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις της από 10/10/2019 C (2019) 7309 Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και του
πρωτογενούς, παραγώγου και επικουρικού ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων.

5 Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου χορηγείται έως την καθορισµένη λήξη των οµολογιών υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας ή την πλήρη εξόφλησή τους.
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6 Στην απόφαση της παρ. 1 αναφέρεται το ακριβές ποσό της εγγύησης, ο χρόνος διάρκειάς της, η
καταβλητέα στο Ελληνικό Δηµόσιο προµήθεια ασφαλείας και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η εγγύηση
παραµένει σε ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 15.

Οι προµήθειες

Το νοµοσχέδιο καθορίζει και τη διαδικασία επιβολής και καταβολής προµήθειας ασφαλείας. Σύµφωνα µε
τη σχετική διάταξη, η προµήθεια ασφαλείας καταβάλλεται από την ηµεροµηνία παροχής της εγγύησης και
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής, υπολογιζόµενη επί του εκάστοτε ανεξόφλητου εγγυηµένου υπολοίπου
οµολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Η προµήθεια ασφαλείας υπολογίζεται και καταβάλλεται
στην αρχή κάθε εκτοκιστικής περιόδου και θα αντικατοπτρίζει τους κινδύνους που αναλαµβάνει το
Δηµόσιο και θα είναι συνάρτηση των ηµεροµηνιών λήξης των οµολογιών υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας.

Η βασική προµήθεια είναι συνάρτηση του κατάλληλου δείκτη αναφοράς. Από ένα έως τρία έτη
χρησιµοποιείται το CDS τριετίας, για 4-5 έτη το CDS πενταετίας, για 6-7 το CDS 7ετίας και στη συνέχεια το
CDS 10ετίας.

Πότε τίθεται σε ισχύ

Η εγγύηση τίθεται σε ισχύ µόλις επιβεβαιωθεί ότι πληρούνται σωρευτικά συγκεκριµένες προϋποθέσεις και
ειδικότερα:

α) µόλις επέλθει η πώληση σε ιδιώτες επενδυτές ποσοστού 50%+1 των οµολογιών χαµηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας, καθώς και αρκετό ποσοστό οµολογιών χαµηλής και µέσης εξοφλητικής προτεραιότητας,
ώστε να επιτευχθεί η λογιστική απο-αναγνώριση,

β) υπάρχει αξιολόγηση των οµολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας που ανταποκρίνεται στην
ελάχιστη βαθµίδα που προβλέπει ο νόµος,

γ) η διαχείριση των τιτλοποιηµένων απαιτήσεων έχει ανατεθεί σε διαχειριστή που δεν ελέγχεται από το
µεταβιβάζον πιστωτικό ίδρυµα (είτε µε τη µορφή συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας
διαχείρισης, είτε µε τη µορφή δικαιώµατος διορισµού πλειοψηφίας των µελών του Δ.Σ. ή άλλως, όπως
προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα).

Βασική προϋπόθεση για την παροχή της εγγύησης είναι η προηγούµενη αξιολόγηση των οµολογιών υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας από αναγνωρισµένο οίκο αξιολόγησης (εξωτερικό οίκο πιστοληπτικής
αξιολόγησης) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η ελάχιστη βαθµίδα που απαιτείται να λάβουν οι συγκεκριµένες οµολογίες προκειµένου να παρασχεθεί η
εγγύηση είναι η «ΒΒ-» (Standard & Poors), «Ba3» (Moody’s), «BB-» (Fitch), «BBL» (DBRS). Τυχόν δεύτερη
αξιολόγηση διενεργείται από αναγνωρισµένο οίκο αξιολόγησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού
(Ε.Κ.) αριθ. 1060/2009 (E.E. L 302). Στην περίπτωση δύο αξιολογήσεων και για την επιβεβαίωση της
πλήρωσης της ελάχιστης απαιτούµενης βαθµίδας προκειµένου να παρασχεθεί η εγγύηση, λαµβάνεται υπ’
όψιν η χαµηλότερη αξιολόγηση.

Κατάπτωση της εγγύησης

Το άρθρο 13 καθορίζει τη διαδικασία κατάπτωσης της εγγύησης. Το αίτηµα κατάπτωσης υποβάλλεται
µετά την παρέλευση 50 ηµερών από τη µη πληρωµή τυχόν υποχρέωσης του αποκτώντος από τις οµολογίες
υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και εντός εννέα µηνών από τη συµπλήρωση της ανωτέρω
προθεσµίας.

Το Ελληνικό Δηµόσιο καταβάλλει τα οφειλόµενα ποσά προς τους οµολογιούχους υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας εντός 30 ηµερών από την παραλαβή του αιτήµατος κατάπτωσης, το οποίο υποβάλλεται
προς τη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής
Πολιτικής του υπουργείου Οικονοµικών. Το Ελληνικό Δηµόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώµατα των
οµολογιούχων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

Ενηµέρωση σε ξένους επενδυτές

Τις βασικές πτυχές του σχεδίου «Ηρακλής», αλλά και το πρόγραµµα εκδόσεων ελληνικών οµολόγων είχαν
την ευκαιρία να παρουσιάσουν στους εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων τα µέλη του ελληνικού
οικονοµικού επιτελείου. Στο περιθώριο του επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «21 Annual
Capital Link Invest In Greece Forum», ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας είχε την ευκαιρία να
συναντηθεί µε στελέχη της PIMCO, της Goldman Sachs, της Citibank, της Blackrock, της Blue Crest, της
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Morgan Stanley, της Helm, της Nomura και της Third Point. Ο στόχος διπλός: να ενηµερωθούν οι ξένοι
επενδυτές για το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του σχεδίου «Ηρακλής», µε το βάρος της σχετικής
ενηµέρωσης να πέφτει στον αρµόδιο υφυπουργό Οικονοµικών Γιώργο Ζαββό, ο οποίος επίσης βρίσκεται
στις ΗΠΑ, αλλά και να µάθουν από πρώτο χέρι τις βασικές προβλέψεις του προγραµµατισµού του ΟΔΔΗΧ
για την επόµενη χρονιά. Ειδικά το σχέδιο «Ηρακλής» αναµένεται να περάσει από τη Βουλή µε διαδικασίες
εξπρές, ώστε να σταλεί και το µήνυµα αποφασιστικότητας στις αγορές για την ταχύτατη µείωση των
«κόκκινων» δανείων, ένα από τα ζητήµατα που απασχολεί πάρα πολύ τους ξένους αναλυτές που
παρακολουθούν την υπόθεση «Ελλάδα».

Το οικονοµικό επιτελείο ποντάρει στη συµπεριφορά των αγορών µέσα στο 2020, καθώς και ο στόχος της
µείωσης των «κόκκινων» δανείων που βαραίνουν τους ισολογισµούς των τραπεζών, αλλά και η
υπερκάλυψη των ελληνικών εκδόσεων, όπως και η υλοποίηση των επόµενων κινήσεων αναδιάρθρωσης του
χρέους, εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις διαθέσεις των αγορών. Στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις του
υπουργού Οικονοµικών, οι οποίες ήταν δεκάδες, προβλήθηκε ξεκάθαρα το επιχείρηµα ότι η Ελλάδα έχει
µπει σε τροχιά ανάπτυξης και πλέον συνιστά έναν από τους ασφαλέστερους επενδυτικούς προορισµούς,
δεδοµένου ότι εκτός από τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα διαθέτει κι ένα πολύ µεγάλο «µαξιλάρι
ασφαλείας» για το χρέος το οποίο «εγγυάται» την κάλυψη των δανειακών υποχρεώσεων όχι µόνο για το
2020, αλλά και για τα επόµενα 3-4 χρόνια. Το οικονοµικό επιτελείο προτάσσει στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις
ότι το 2020 θα είναι η χρονιά µε τον υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης της τελευταίας 15ετίας. Προβάλλει,
επίσης, το νέο ευνοϊκότερο περιβάλλον τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα που θα
θελήσουν να µεταφέρουν τη φορολογική έδρα τους στην Ελλάδα, προσβλέποντας σε προσέλκυση
κεφαλαίων ήδη από τις αρχές της επόµενης χρονιάς.
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Εύσηµα Ross και Paulson για την ελληνική οικονοµία
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link εξέφρασε την ικανοποίηση του για την σηµαντική
συµµετοχή στο 21ο Capital Link Forum υψηλά ιστάµενων στελεχών επιχειρήσεων,κυβερνητικών παραγόντων
και επενδυτών 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 οτι «η Ελλάδα επεστρεψε
στο διεθνές επενδυτικό στερέωµα».

Ο κ. Πάνος Παπάζογλου, Regional Accounts Leader, Central Eastern, Southeastern Europe and Central Asia,
Country Manager Greece – EY, στα εισαγωγικά του σχόλια δήλωσε:

«Το 21ο Annual Capital Link “Invest in Greece” Forum, συµπίπτει φέτος µε την επιστροφή της Ελλάδας σε
αναπτυξιακή πορεία, καθώς αφήνουµε πίσω µας σχεδόν 10 χρόνια βαθιάς οικονοµικής και κοινωνικής
αβεβαιότητας.

Η συµµετοχή του υπουργού Wilbur Ross, καθώς και µεγάλου αριθµού σηµαντικών µελών της αµερικανικής
οικονοµικής και επιχειρηµατικής ελίτ, αλλά και κορυφαίων εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης και του
ελληνικού επιχειρηµατικού οικοσυστήµατος, στέλνει ένα σαφές µήνυµα στην επενδυτική κοινότητα ότι η
Ελλάδα είναι σήµερα ελκυστικότερη από ποτέ για τους ξένους επενδυτές.

Η χώρα είναι έτοιµη να υποδεχτεί βιώσιµες ξένες επενδύσεις που θα στηρίξουν την ανάπτυξη της
ελληνικής οικονοµίας, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήµατα που µπορεί να προσφέρει η Ελλάδα ως επενδυτικός
προορισµός».

Στη συνέχεια ο Secretary of Commerce, κ. Wilbur Ross απηύθυνε τη κεντρική οµιλία του κατά τη διάρκεια
της οποίας τόνισε την εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης και
 απέδωσε εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει
υιοθετήσει συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας.

«Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη», είπε χαρακτηριστικά. Επιπλέον, σε άλλο σηµείο
της οµιλίας του ανέφερε ότι «η νέα κυβέρνηση βοήθησε στο να µετατραπεί η Ελλάδα από το ασχηµόπαπο
της Ευρώπης σε ένα όµορφο και λαµπερό κύκνο».

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ  στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  Διέψευσε τα  Προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος ρώτησε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας µας από τους
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας
ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», ανέφερε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός Υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.
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Μάλιστα χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο κ. Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης σε 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα στοιχεία που αναφέρθηκε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση της του
δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια  Καλή Μέρα  για  τις Ελληνικές Τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος Υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «Γεωπολιτικά  Κατευθυνόµενο Χρήµα»

Για δεύτερη φορά ο Αµερικανός Υπουργός συνέστησε προσοχή σχετικά µε τη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, 
 για τους κινδύνους που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα». Δεν δίστασε µάλιστα να το
παροµοιάσει µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ εξέφρασε και την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να
µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης. 

Παρόλα όµως αυτά, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωση της στην δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των
δύο χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των
κοινών αξιών και στις σχέσεις µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Paulson: Είµαι αισιόδοξος για  τις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα

Στην οµιλία που εκφώνησε παραλαµβάνοντας το «2019 Capital Link Hellenic Leadership Award», ο John
Paulson, President & Portfolio Manager - Paulson & Co. Inc., εξέφρασε τη χαρά του για τη τιµητική αυτή
διάκριση που συµπιπτει µε την επιστροφή της Ελλαδος στο διεθνές επενδυτικό στερέωµα.

Ο επιτυχηµένος Αµερικανός επενδυτής δήλωσε ότι αισθάνεται εξαιρετικά υπερήφανος που σχετίζεται
επιχειρηµατικά µε µια χώρα όπως η Ελλάδα.

Όπως οι περισσότεροι οµιλητές του συνεδρίου έτσι και ο ίδιος σχολίασε τον τίτλο του φετινού φόρουµ «Η
Ελλάδα επέστρεψε» ως τον πιο κατάλληλο και εξέφρασε τα συγχαρητήρια του προς  τη νέα ελληνική
κυβέρνηση και ιδιαίτερα προς τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με την αλλαγή στην κυβερνητική οικονοµική πολιτική, µε το βλέµµα στραµµένο στην ανάπτυξη, τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας, τους χαµηλότερους φόρους, τις άµεσες ξένες επενδύσεις χάρη στην
εξαιρετικά αποτελεσµατική νέα κυβέρνηση, ο John Paulson πιστεύει ακράδαντα ότι είµαστε στην αρχή µιας
µακροπρόθεσµης περιόδου ανάκαµψης και ευηµερίας για την Ελλάδα.

Ανεφερε ότι ήδη εχουµε δει τα θετικά αποτελέσµατα της νέας κυβέρνησης στη χρηµατιστηριακή αγορά,
στην ακίνητη περιουσία, στον τραπεζικό τοµέα και σε όλους τους χρηµατοπιστωτικούς τοµείς της χώρας.

Πιστεύει µαλιστα πως αυτή είναι µόνο η αρχή της διαδικασίας ανάκαµψης για την Ελλάδα στην οποία η
ανάπτυξη όχι µόνο θα συνεχιστεί, αλλά και θα επιταχυνθεί. Θεωρεί πως η Ελλάδα τώρα ακολουθεί το
δροµο της ανάκαµψης όπως έκαναν και άλλες χώρες βγαίνοντας από την κρίση. Τονισε οτι ο συνδυασµός
των πολυ χαµηλών η αρνητικών επιτοκίων τραπεζικών καταθεσεων σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η
Ελλάδα βρίσκεται στο δροµο της ανάκαµψης σηµατοδοτούν τη κατάλληλη στιγµή για οποιοδήποτε είδος
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επενδυσης σε µετοχές και  ακίνητη περιουσία.

Ο John Paulson ολοκλήρωσε την οµιλία του λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι πολύ τυχερή που έχει τον Κυριάκο
Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό, εκφράζοντας παράλληλα τον ενθουσιασµό του για ένα λαµπρό µέλλον στις
ελληνικές επενδύσεις : «Είµαι αισιόδοξος για το µέλλον της Ελλάδας και για τις επενδυτικές προοπτικές
στην Ελλάδα. Η Ελλάδα επέστρεψε!»
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«Ηµέρα Ελλάδος-Αµερικής» στο NYSE

Ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδας διοργανώθηκε στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στo πλαίσιο
του 21ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία µε
την Capital Link διοργάνωσαν χθες Τρίτη την «Ηµέρα Ελλάδος - Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης».

Ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο δρ Νίκος Τσάκος, πρόεδρος & και διευθύνων
σύµβουλος της Tsakos Energy Navigation  και πρόεδρος της Intertanko 2014-2018, χτύπησαν το «Closing Bell»,
δηλαδή το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της χθεσινής συνεδρίαης του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, πλαισιωµένοι από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  Άδωνι Γεωργιάδη, τον υπουργό
Τουρισµού, Χάρη Θεοχάρη, τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,  Ιωάννη Πλακιωτάκη, καθώς
και εκπροσώπους από το ανώτατο management των ακόλουθων εταιρειών που είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης(NYSE): AMERESCO (κ. David Anderson, Executive VP & Board Member)-
 CITI (κ. Emilios Kyriacou, Managing Director, Country Corporate Officer, Greece, Cyprus & Malta), DIANA
SHIPPING INC. (κ. Semiramis Paliou, Deputy CEO) - DORIAN LPG (Ms Marina Hadjipateras) - MISTRAS GROUP,
INC. (κ. Dennis Bertolotti – CEO), NAVIOS GROUP (κ. Ted Petrone, Vice Chairman)- NEW YORK COMMUNITY
BANK (µητρική της Atlantic Bank of New York) (κ. Joseph Ficalora, CEO), τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, πρόεδρο
της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.

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

naftemporiki.gr

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα  τη δουλειά  που σας ταιριάζει!

https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1541541/imera-ellados-amerikis-sto-nyse


http://www.matrix24.gr/

 Publication date: 11/12/2019 09:52

 Alexa ranking (Greece): 1414

 http://www.matrix24.gr/2019/12/o-nikolaos-karamouzis-ekprosopos-tis-grant-thorn...

Ο Νικόλαος Καραµούζης εκπρόσωπος της Grant Thornton στο 21ο Συνέδριο
Capital Link στη Νέα Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη βρέθηκε ο Chairman της Grant Thornton στην Ελλάδα, Δρ. Νικόλαος Καραµούζης, ως
οµιλητής στο 21ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link. Ο κ. Καραµούζης τοποθετήθηκε στο θέµα των επενδυτικών
ευκαιριών στην Ελλάδα, τις προοπτικές των εγχώριων επενδυτών και τις δυνατότητες των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων.

Αναφερόµενος στα ισχυρά σηµεία της ελληνικής οικονοµίας, τα οποία µπορούν να βοηθήσουν στην
προσέλκυση νέων επενδύσεων, ο κ. Καραµούζης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σήµερα, η Ελλάδα έχει τη
δυνατότητα να αποτελέσει µια ιδιαίτερα ελκυστική αγορά για ιδιωτικές και ξένες επενδύσεις, µέσα από
την εφαρµογή ουσιαστικών µεταρρυθµίσεων».

Στον αντίποδα, σχολιάζοντας τις αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας ο κ. Καραµούζης δήλωσε: «Η
πρακτική της κεντρικώς σχεδιασµένης οικονοµίας που κυριάρχησε τις προηγούµενες δεκαετίες, σε
συνδυασµό µε την πολυσχιδή χρηµατοπιστωτική κρίση, δηµιούργησαν µια σειρά προκλήσεων και
προβληµάτων, τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται µέχρι σήµερα».

Στη συνέχεια ο κ. Καραµούζης αναφέρθηκε σε πέντε βασικά βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα
για να ανακάµψει η οικονοµία, να ενδυναµωθεί η βιωσιµότητά και να δηµιουργηθεί ένα φιλο-επενδυτικό
πλαίσιο. Το πρώτο σχετίζεται µε την εµβάθυνση και ενίσχυση των µεταρρυθµίσεων. Το δεύτερο έχει να
κάνει µε την εξυγίανση των προβληµάτων του τραπεζικού τοµέα. Το τρίτο αφορά την εφαρµογή µιας
ρηξικέλευθης και φιλικής προς την ανάπτυξη δηµοσιονοµικής πολιτικής. Το τέταρτο βήµα σχετίζεται µε το
άνοιγµα του ανταγωνισµού στην αγορά ενέργειας. Ενώ τέλος, το πέµπτο βήµα αφορά τον εκσυγχρονισµό
της δηµόσιας διοίκησης.

Παράλληλα, οι τοµείς που κατά τον κ. Καραµούζη παρουσιάζουν σήµερα το µεγαλύτερο επενδυτικό
ενδιαφέρον είναι: τα µη εξυπηρετούµενες ανοίγµατα (NPE), ο κλάδος των ξενοδοχείων και των υπηρεσιών
φιλοξενίας, της υγείας, των ακινήτων, της ασφάλισης, των έργων υποδοµής, της ενέργειας, των
κατασκευών, της εστίασης, των φαρµακευτικών προϊόντων και της εξόρυξης.

Κλείνοντας, ο κ. Καραµούζης υπογράµµισε ότι: «Η µεγαλύτερη µεταρρύθµιση που πρέπει να γίνει αυτή τη
στιγµή στην Ελλάδα, έτσι ώστε να µεταστραφεί το κλίµα των οικονοµικών και επιχειρηµατικών ευκαιριών,
αφορά έξι κρίσιµους πυλώνες της δηµόσιας διοίκησης». Σύµφωνα µε τον ίδιο, οι έξι αυτοί βασικοί πυλώνες
είναι:

- Η εδραίωση της εµπιστοσύνης των αγορών µέσω εµβάθυνσης και διερεύνησης των φιλικών προς την
ανάπτυξη µεταρρυθµίσεων συµπεριλαµβανοµένης και της σταθερότητα των θεσµών.

- Η αλλαγή του βήµατος της δηµοσιονοµικής πολιτικής µε σηµαντική µείωση των φόρων,
επαναδιαπραγµάτευση για δέσµευση για πρωτογενή πλεονάσµατα εξορθολογισµός  των δηµοσίων
δαπανών και των ΔΕΚΟ, σηµαντικό περιορισµό της φοροδιαφυγής, επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και
των δηµοσίων επενδύσεων και αξιοποίηση της µεγάλης δηµόσιας περιουσίας.

- Η επιστροφή του τραπεζικού συστήµατος στην κανονικότητα µε δραστική µείωση των NPE’S και
βαθµιαία µείωση του κόστους, χρηµατοδοτήσεων και απρόσκοπτη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.

- Εξυγίανσή της αγοράς ενέργειας µε ιδιωτικοποίηση βασικών κρατικών φορέων, µείωση του κόστους
ενέργειας που παραµένει από τα υψηλότερα στην ευρωζώνη και σηµαντική αύξηση της χρήσης
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

- Διαµόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, φιλικού για εγχώριες και ξένες επενδύσεις και ενθάρρυνσης
της επιχειρηµατικότητας.

- Μεγάλη µεταρρύθµιση στην δηµόσια διοίκηση, τον µεγάλο ασθενή της ελληνικής οικονοµίας που αποτελεί
και σοβαρό ανασταλτικό αναπτυξιακό παράγοντα. 

- Στο Συνέδριο συµµετείχαν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, καθώς επίσης και µερικοί από τους
σηµαντικότερους επιχειρηµατίες της αγοράς, επενδυτές, διεθνείς φορείς και τραπεζίτες.
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Ο Νικόλαος Καραµούζης εκπρόσωπος της Grant Thornton στο 21ο Συνέδριο
Capital Link στη Νέα Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη βρέθηκε ο Chairman της Grant Thornton στην Ελλάδα, Δρ. Νικόλαος Καραµούζης, ως
οµιλητής στο 21ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link. Ο κ. Καραµούζης τοποθετήθηκε στο θέµα των επενδυτικών
ευκαιριών στην Ελλάδα, τις προοπτικές των εγχώριων επενδυτών και τις δυνατότητες των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων.

Αναφερόµενος στα ισχυρά σηµεία της ελληνικής οικονοµίας, τα οποία µπορούν να βοηθήσουν στην
προσέλκυση νέων επενδύσεων, ο κ. Καραµούζης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σήµερα, η Ελλάδα έχει τη
δυνατότητα να αποτελέσει µια ιδιαίτερα ελκυστική αγορά για ιδιωτικές και ξένες επενδύσεις, µέσα από
την εφαρµογή ουσιαστικών µεταρρυθµίσεων».

Στον αντίποδα, σχολιάζοντας τις αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας ο κ. Καραµούζης δήλωσε: «Η
πρακτική της κεντρικώς σχεδιασµένης οικονοµίας που κυριάρχησε τις προηγούµενες δεκαετίες, σε
συνδυασµό µε την πολυσχιδή χρηµατοπιστωτική κρίση, δηµιούργησαν µια σειρά προκλήσεων και
προβληµάτων, τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται µέχρι σήµερα».

Στη συνέχεια ο κ. Καραµούζης αναφέρθηκε σε πέντε βασικά βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα
για να ανακάµψει η οικονοµία, να ενδυναµωθεί η βιωσιµότητά και να δηµιουργηθεί ένα φιλο-επενδυτικό
πλαίσιο. Το πρώτο σχετίζεται µε την εµβάθυνση και ενίσχυση των µεταρρυθµίσεων. Το δεύτερο έχει να
κάνει µε την εξυγίανση των προβληµάτων του τραπεζικού τοµέα. Το τρίτο αφορά την εφαρµογή µιας
ρηξικέλευθης και φιλικής προς την ανάπτυξη δηµοσιονοµικής πολιτικής. Το τέταρτο βήµα σχετίζεται µε το
άνοιγµα του ανταγωνισµού στην αγορά ενέργειας. Ενώ τέλος, το πέµπτο βήµα αφορά τον εκσυγχρονισµό
της δηµόσιας διοίκησης.

Παράλληλα, οι τοµείς που κατά τον κ. Καραµούζη παρουσιάζουν σήµερα το µεγαλύτερο επενδυτικό
ενδιαφέρον είναι: τα µη εξυπηρετούµενες ανοίγµατα (NPE), ο κλάδος των ξενοδοχείων και των υπηρεσιών
φιλοξενίας, της υγείας, των ακινήτων, της ασφάλισης, των έργων υποδοµής, της ενέργειας, των
κατασκευών, της εστίασης, των φαρµακευτικών προϊόντων και της εξόρυξης.

Κλείνοντας, ο κ. Καραµούζης υπογράµµισε ότι: «Η µεγαλύτερη µεταρρύθµιση που πρέπει να γίνει αυτή τη
στιγµή στην Ελλάδα, έτσι ώστε να µεταστραφεί το κλίµα των οικονοµικών και επιχειρηµατικών ευκαιριών,
αφορά έξι κρίσιµους πυλώνες της δηµόσιας διοίκησης». Σύµφωνα µε τον ίδιο, οι έξι αυτοί βασικοί πυλώνες
είναι:

- Η εδραίωση της εµπιστοσύνης των αγορών µέσω εµβάθυνσης και διερεύνησης των φιλικών προς την
ανάπτυξη µεταρρυθµίσεων συµπεριλαµβανοµένης και της σταθερότητα των θεσµών.

- Η αλλαγή του βήµατος της δηµοσιονοµικής πολιτικής µε σηµαντική µείωση των φόρων,
επαναδιαπραγµάτευση για δέσµευση για πρωτογενή πλεονάσµατα εξορθολογισµός  των δηµοσίων
δαπανών και των ΔΕΚΟ, σηµαντικό περιορισµό της φοροδιαφυγής, επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και
των δηµοσίων επενδύσεων και αξιοποίηση της µεγάλης δηµόσιας περιουσίας.

- Η επιστροφή του τραπεζικού συστήµατος στην κανονικότητα µε δραστική µείωση των NPE’S και
βαθµιαία µείωση του κόστους, χρηµατοδοτήσεων και απρόσκοπτη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.

- Εξυγίανσή της αγοράς ενέργειας µε ιδιωτικοποίηση βασικών κρατικών φορέων, µείωση του κόστους
ενέργειας που παραµένει από τα υψηλότερα στην ευρωζώνη και σηµαντική αύξηση της χρήσης
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

- Διαµόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, φιλικού για εγχώριες και ξένες επενδύσεις και ενθάρρυνσης
της επιχειρηµατικότητας.

- Μεγάλη µεταρρύθµιση στην δηµόσια διοίκηση, τον µεγάλο ασθενή της ελληνικής οικονοµίας που αποτελεί
και σοβαρό ανασταλτικό αναπτυξιακό παράγοντα. 

- Στο Συνέδριο συµµετείχαν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, καθώς επίσης και µερικοί από τους
σηµαντικότερους επιχειρηµατίες της αγοράς, επενδυτές, διεθνείς φορείς και τραπεζίτες.
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«Greece is Back»: Η ελληνική οικονοµία επιστρέφει στα επενδυτικά ραντάρ

Ισχυρό ενδιαφέρον για την Ελλάδα µε µπαράζ συναντήσεων εκπροσώπων της ελληνικής αποστολής µε
ξένους επενδυτές εκδηλώθηκε στη συνάντηση κορυφής για την ελληνική οικονοµία, στη Νέα Υόρκη
Πυκνό σε συναντήσεις κυβερνητικών στελεχών και εκπροσώπων των
µεγαλύτερων ελληνικών εταιρειών µε επενδυτές και πλούσιο σε brainstorming ξένων επιχειρηµατιών και
funds για  τις ευκαιρίες που ανοίγουν στην ελληνική οικονοµία  καθώς αυτή ανακάµπτει µετά από
µια κρίση, που αποδείχθηκε πρωτοφανής σε ένταση και διάρκεια επιφέροντας ισχυρό πλήγµα στην
αξιοπιστία της ελληνικής οικονοµίας, ήταν το φετινό, 21ο Ετήσιο Forum “Invest in Greece” του Capital
Link στη Νέα  Υόρκη.

Σήµερα η ελληνική αποστολή θα  κτυπήσει, ως είθισται τα  τελευταία  χρόνια , το καµπανάκι
της ολοκλήρωσης των εργασιών της συνεδρίασης στο πλαίσιο της «Ηµέρας της Ελλάδας»
στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης ολοκληρώνοντας πρακτικά και αυτό το επενδυτικό «σαφάρι»
την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού προς αναζήτηση επενδυτικών κεφαλαίων.

Για µια ακόµη φορά τους τελευταίους µήνες, ήταν πολύ ισχυρό το ενδιαφέρον που εισέπραξαν τα
κυβερνητικά στελέχη του οικονοµικού επιτελείου που συµµετείχαν στην αποστολή αλλά και οι εκπρόσωποι
κορυφαίων ελληνικών εταιρειών, από διεθνείς επενδυτές στη Νέα Υόρκη για την ελληνική οικονοµία.
Είναι ενδεικτικό ότι έγιναν περισσότερες από 100 συναντήσεις µεταξύ εκπροσώπων ελληνικών
επιχειρήσεων και ξένων επενδυτών ενώ τόσο ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας όσο και ο
υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης  ενηµέρωσαν διεξοδικά οµάδες επενδυτών για τις προοπτικές
επενδύσεων στην ελληνική οικονοµία, τώρα, καθώς ισχυροποιείται σταδιακά η αναπτυξιακή δυναµική στη
χώρα.

Τουρισµός, ενέργεια , logistics, υποδοµές, ναυτιλία  είναι µεταξύ των κλάδων που
συγκεντρώνουν τα  επενδυτικά  «φώτα» και δεν είναι τυχαίο ότι στην κυβερνητική αποστολή
συµµετείχαν οι υπουργοί Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης
Πλακιωτάκης και οι υφυπουργοί Οικονοµικών, αρµόδιος για το χρηµατοπιστωτικό τοµέα Γιώργος Ζαββός,
Ανάπτυξης  Γιάννης Τσακίρης και Περιβάλλοντος & Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς.

Στόχος της ελληνικής πλευράς ήταν να περάσει το µήνυµα ότι η Ελλάδα  επιστρέφει (Greece is back)
που όπως φαίνεται είναι και το κεντρικό µήνυµα στην καµπάνια την οποία προωθεί η κυβέρνηση προς τη
διεθνή επενδυτική κοινότητα προσδοκώντας ότι η αναζωπύρωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος προς τη
χώρα θα µεταφραστεί σε ροή επενδυτικών κεφαλαίων, γρήγορα και µε το ρυθµό που έχει ανάγκη η χώρα.
Το στοίχηµα είναι άλλωστε µεγάλο και σε σηµαντικό βαθµό κρίνεται το 2020 ένα έτος που η κυβέρνηση
έχει ποντάρει πολλά στην επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,8% από σχεδόν 2% που εκτιµάται πως θα
κλείσει φέτος.
Πρόκειται για µια ισχυρή πρόκληση µε δεδοµένο ότι η οικονοµία στην ευρωζώνη αντιµετωπίζει ισχυρές
προκλήσεις και τον κίνδυνο της στασιµότητας. Ωστόσο πρόκειται για µια περίοδο που υπάρχει πολύ µεγάλη
διαθέσιµη ρευστότητα  διεθνώς σε περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων µε τους επενδυτές να αναζητούν
αποδόσεις και σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα, που ανακάµπτει, διαθέτοντας πλέον υγιή δηµόσια οικονοµικά,
χαµηλές τιµές και επενδυτική δυναµική σε τοµείς ισχυρού ενδιαφέροντος παγκοσµίως όπως  η ενέργεια και
οι υποδοµές, θα µπορούσε να προσελκύσει επενδυτικά κεφάλαια. 
Το κοινό των επενδυτών στο φετινό συνέδριο της Capital Link ήταν σηµαντικό αφού το παρόν έδωσαν
εκπρόσωποι πολύ ισχυρών funds, οίκων παγκόσµιας εµβέλειας και στελεχών της διεθνούς
αγοράς που συµµετείχαν στις συναντήσεις, όπως: BlackRock, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Pimco, Helm,
Nomura, Third Point, Brookfied Asset management κ.α..
Αξίζει να σηµειωθεί πως στο δείπνο του συνεδρίου ο Αµερικανός µεγαλοεπενδυτής  Τζον Πόλσον,
τιµήθηκε µε το «2019 Capital Link Hellenic Leadership Award» ενώ τον κ. Πόλσον προλόγισε ο υπουργός
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Εµπορίου των ΗΠΑ, Ουίλµπουρ Ρος.

Το καµπανάκι
Σήµερα σε ειδική εκδήλωση που διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη µε θέµα «Ηµέρα  Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» η ελληνική αποστολή θα κτυπήσει το καµπανάκι της λήξης των
εργασιών της Τρίτης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης παρουσία εκπροσώπων των εταιρειών
ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και των εταιρειών που
συµµετείχαν στο συνέδριο.

Πρέπει να σηµειωθεί πως το συνέδριο ξεκίνησε µε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµα του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έστειλε το µήνυµα πως µια νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών ανατέλλει
στην Ελλάδα, κάλεσε την επιχειρηµατική κοινότητα να δει επενδυτικά την Ελλάδα ενώ αναφέρθηκε στο
πρόγραµµα διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που προωθεί η Ελλάδα για τη βελτίωση του ελληνικού
επιχειρείν, εκτιµώντας πως υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για το πρόγραµµα και µια
συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες επενδύσεις.
Όπως τόνισε µεταξύ άλλων η Ελλάδα έχει µια σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας, ενώ
υπογράµµισε πως η κυβέρνηση φέρει την ιδιοκτησία των µεταρρυθµίσεων που προωθεί γιατί αυτές είναι
στη βάση του εκλογικού της προγράµµατος.
Όπως είπε «σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε
στην εξουσία χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα.
Αντίθετα, εστίασε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο» ενώ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη βελτίωση που
καταγράφεται ήδη στην ελληνική οικονοµία και στο οικονοµικό κλίµα στη χώρα.

Επανεκκίνηση & επόµενα βήµατα
Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας αναφέρθηκε στη δυναµική
επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας, διαβεβαιώνοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις
µεταρρυθµίσεις για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα στην ελληνική οικονοµία  ενώ εκτίµησε πως η
αισιοδοξία αντανακλάται ήδη σε σειρά εξελίξεων, όπως η θετική 4η έκθεση µεταµνηµονιακής εποπτείας, η
επιτυχής έξοδος στις αγορές, οι αναβαθµίσεις από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, η αξιόλογη
βελτίωση του δείκτη οικονοµικού κλίµατος και του δείκτη καταναλωτικής εµπιστοσύνης.
Στα επόµενα  βήµατα  είναι η επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων που έχουν συµφωνηθεί, η
διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, η ενίσχυση της ρευστότητας στην
πραγµατική οικονοµία, η προώθηση του σχεδίου ανάπτυξης περιουσιακών στοιχείων και η εισαγωγή
κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.
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Eύσηµα από Γουίλµπουρ Ρος για την Ελλάδα – Τζον Πόλσον: Τώρα είναι η
στιγµή για επενδύσεις

Την επιστροφή της Ελλάδας στο διεθνές επενδυτικό στερέωµα χαιρέτισαν ο Αµερικανός υπουργός
Εµπορίου, Γουίλµπουρ Ρος και ο Αµερικανός µεγαλοεπενδυτής, Τζον Πόλσον. «Κανένα από αυτά τα θετικά
αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές
της κυβέρνησης Μητσοτάκη», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ρος στη διάρκεια επίσηµου δείπνου µε το οποίο
έκλεισαν οι εργασίες του 21ου επενδυτικού φόρµου της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο «Invest in
Greece». Σε άλλο σηµείο της οµιλίας του ο κ. Ρος ανέφερε ότι «η νέα κυβέρνηση βοήθησε στο να
µετατραπεί η Ελλάδα από το ασχηµόπαπο της Ευρώπης σε ένα όµορφο και λαµπερό κύκνο».

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος ρώτησε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας µας από τους
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας
ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», ανέφερε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός Εµπορίου, ο κ. Ρος, είπε ότι αυτή
κινείται στο 1,8%, σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά
µε το επόµενος έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η
ανάπτυξη θα αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα
ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο κ. Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης σε 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020». Ανάµεσα στα άλλα στοιχεία που αναφέρθηκε είναι η άνοδος στις τιµές
των κατοικιών, η ενίσχυση της του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος Υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Για δεύτερη φορά ο Αµερικανός Υπουργός συνέστησε προσοχή σχετικά µε τη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας,
για τους κινδύνους που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα». Δεν δίστασε µάλιστα να το
παροµοιάσει µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ εξέφρασε και την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να
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µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.

Παρ’ όλα όµως αυτά, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωση της στην δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των
δύο χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των
κοινών αξιών και στις σχέσεις µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της Ε.Ε. δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Εύσηµα για την πρόοδο της ελληνικής οικονοµίας απέδωσε και ο Τζον Πόλσον, πρόεδρος και portfolio
manager της Paulson & Co. Ο επιτυχηµένος Αµερικανός επενδυτής δήλωσε ότι αισθάνεται εξαιρετικά
υπερήφανος που σχετίζεται επιχειρηµατικά µε µια χώρα όπως η Ελλάδα.

Όπως οι περισσότεροι οµιλητές του συνεδρίου έτσι και ο ίδιος σχολίασε τον τίτλο του φετινού φόρουµ «Η
Ελλάδα επέστρεψε» ως τον πιο κατάλληλο και εξέφρασε τα συγχαρητήρια του προς τη νέα ελληνική
κυβέρνηση και ιδιαίτερα προς τον πρωθυπουργό,Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με την αλλαγή στην κυβερνητική οικονοµική πολιτική, µε το βλέµµα στραµµένο στην ανάπτυξη, τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας, τους χαµηλότερους φόρους, τις άµεσες ξένες επενδύσεις χάρη στην
εξαιρετικά αποτελεσµατική νέα κυβέρνηση, ο κ. Πόλσον πιστεύει ακράδαντα ότι είµαστε στην αρχή µιας
µακροπρόθεσµης περιόδου ανάκαµψης και ευηµερίας για την Ελλάδα.

Ανεφερε ότι ήδη εχουµε δει τα θετικά αποτελέσµατα της νέας κυβέρνησης στη χρηµατιστηριακή αγορά,
στην ακίνητη περιουσία, στον τραπεζικό τοµέα και σε όλους τους χρηµατοπιστωτικούς τοµείς της χώρας.

Πιστεύει µαλιστα πως αυτή είναι µόνο η αρχή της διαδικασίας ανάκαµψης για την Ελλάδα στην οποία η
ανάπτυξη όχι µόνο θα συνεχιστεί, αλλά και θα επιταχυνθεί. Θεωρεί πως η Ελλάδα τώρα ακολουθεί το
δροµο της ανάκαµψης όπως έκαναν και άλλες χώρες βγαίνοντας από την κρίση. Τονισε οτι ο συνδυασµός
των πολυ χαµηλών η αρνητικών επιτοκίων τραπεζικών καταθεσεων σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η
Ελλάδα βρίσκεται στο δροµο της ανάκαµψης σηµατοδοτούν τη κατάλληλη στιγµή για οποιοδήποτε είδος
επενδυσης σε µετοχές και ακίνητη περιουσία.

Ο κ. Πόλσον ολοκλήρωσε την οµιλία του λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι πολύ τυχερή που έχει τον Κυριάκο
Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό, εκφράζοντας παράλληλα τον ενθουσιασµό του για ένα λαµπρό µέλλον στις
ελληνικές επενδύσεις : «Είµαι αισιόδοξος για το µέλλον της Ελλάδας και για τις επενδυτικές προοπτικές
στην Ελλάδα. Η Ελλάδα επέστρεψε!».
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Εξελίξεις και βασικοί πυλώνες για το νέο επιχειρησιακό πλάνο της ΔΕΗ
Σηµαντικές εξελίξεις αναµένονται στο αµέσως επόµενο διάστηµα για τη ΔΕΗ. Την Παρασκευή θα
συγκληθεί, όπως φαίνεται, το Δ.Σ. της µεγαλύτερης ελληνικής δηµόσιας επιχείρησης

Ο νέος πρόεδρος και δνων σύµβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης (1-A) µιλά στη σηµερινή Έκτακτη Γενική
Συνέλευση τω µετόχων της ΔΕΗ, Πέµπτη 22 Αυγούστου 2019. ΑΠΕ-ΜΠΕ Ο νέος πρόεδρος και δνων
σύµβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης (1-A) µιλά στη σηµερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση τω µετόχων της
ΔΕΗ, Πέµπτη 22 Αυγούστου 2019. ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται στο αμέσως επόμενο διάστημα για τη ΔΕΗ. Την Παρασκευή θα
συγκληθεί, όπως φαίνεται, το Δ.Σ. της μεγαλύτερης ελληνικής δημόσιας επιχείρησης προκειμένου να δώσει
το τελικό «οκ» για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Στην ίδια συνάντηση αναμένεται να τεθούν
και οι στρατηγικές στοχεύσεις που προβλέπει το business plan που έχει αναλάβει η McKinsey.

Ως προς αυτή την κατεύθυνση, αναμένεται το πλάνο να ανακοινωθεί τρεις ημέρες αργότερα, στις 16
Δεκεμβρίου, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η υλοποίησή του. Στη συνέχεια αναμένεται εντός του
επόμενου μήνα να παρουσιαστεί αναλυτικά στους επενδυτές ώστε η ΔΕΗ να επιχειρήσει με αξιώσεις την
έκδοση ομολόγου.

Σε ό,τι αφορά το επιχειρησιακό πλάνο, αυτό θα κινηθεί σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Αυτούς περιέγραψε ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της
Capital Link με τίτλο «21st Annual Capital Link Inverst in Greece Forum», που διοργανώθηκε στη Νέα
Υόρκη:

Α. Η ΔΕΗ θα αναλάβει τα ηνία στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας από τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας (ΑΠΕ) αλλάζοντας το, μέχρι σήμερα, αρνητικό μομέντουμ για την επιχείρηση. Προς αυτή την
κατεύθυνση, η επιχείρηση αναμένεται να προχωρήσει σε συνεργασίες και με άλλους ενεργειακούς παίχτες
ώστε να υπάρξουν συνεργασίες προς αυτή την κατεύθυνση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη στις
πράσινες επενδύσεις δεν υφίσταται καν αυτή την περίοδο.

Β. Η ΔΕΗ θα διαμορφώσει την εμπορική της πολιτική θέτοντας ως βασικό στόχο της την εξυπηρέτηση των
αναγκών των πελατών της. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι στο νέο σύστημα λειτουργίας θα υπάρξει
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές καθώς και νέες υπηρεσίες ή εκπτωτικά
πακέτα για τους πελάτες της επιχείρησης.

Γ. Η ΔΕΗ θα προχωρήσει σε ψηφιοποίηση των δικτύων της. Τα δίκτυα διανομής της επιχείρησης (ΔΕΔΔΗΕ)
αναμένεται να ιδιωτικοποιηθούν μερικώς και γι’ αυτό το διεθνές ενδιαφέρον που θα προκύψει θα είναι
έντονο. Όποιος, δηλαδή, αναλάβει τα δίκτυα διανομής θα αναπτύξει και σημαίνοντα ρόλο στην
ψηφιοποίηση των δικτύων ηλεκτροδότησης.

Το «άνοιγμα» του προέδρου της ΔΕΗ με την παρουσίαση στοιχείων για τους στόχους της εταιρείας αφορά
την πρόθεσή του να απευθύνει πρόσκληση στο επενδυτικό κοινό των ΗΠΑ προκειμένου να βάλουν τα
κεφάλαιά τους στην επιχείρηση, με δεδομένη και την επιχειρηματική προοπτική που ανοίγεται από την
ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ. Αυτό που αποκόμισε η πλευρά της ΔΕΗ είναι ένα ιδιαίτερα θετικό κλίμα
καθώς ο επενδυτικός κόσμος αντελήφθη τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται το
εκσυγχρονιστικό πλάνο της επιχείρησης. 
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Το αφεντικό... τρελάθηκε και πουλάει όσο-όσο!

Το ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ως στόχο να πραγµατοποιήσει ιδιωτικοποιήσεις είναι γνωστό. Ωστόσο,
ο τρόπος που παρουσίασε το κυβερνητικό σχέδιο ο Άδωνις Γεωργιάδης στο συνέδριο της Capital Link στις
ΗΠΑ παραπέµπει στο ρητό... «το αφεντικό τρελάθηκε και πουλάει όσο-όσο!».

«Η µόνη ερώτηση που έχουµε από τους ψηφοφόρους µας είναι γιατί δεν το κάνουµε πιο γρήγορα, γιατί
αργήσαµε τόσο πολύ, γιατί δεν πουλάµε πιο πολλά, γιατί δεν ιδιωτικοποιούµε τα πάντα», επισήµανε
χαρακτηριστικά µιλώντας στους επενδυτές και τους λοιπούς οικονοµικούς παράγοντες που
παρακολουθούν τις εργασίες του συνεδρίου. Και αµέσως µετά, ο υπουργός Ανάπτυξης πρόσθεσε: «Και
πρέπει να σας καθησυχάσω ότι η όρεξή µας είναι τόσο τεράστια (sic), κάθε µήνας που περνά γίνεται
µεγαλύτερη».

Όπως έλεγε και παλιότερα, όταν πουλούσε –µε το κιλό- βιβλία στα κανάλια, «τα λιγουρεύεστε»;
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Μαζικές τοποθετήσεις επενδυτών στα ελληνικά οµόλογα – Ράλι για το
πενταετές

Ράλι καταγράφουν οι τιµές του πενταετούς και του δεκαετούς οµολόγου µε τις αποδόσεις τους να
υποχωρούν στα χαµηλότερα επίπεδα της τελευταίας εβδοµάδας.

Οι µαζικές τοποθετήσεις επενδυτών στα ελληνικά χρεόγραφα έρχονται λίγες ώρες µετά την εµφάνιση του
υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα στο συνέδριο της Capital Link, όπου εξέπεµψε το µήνυµα ότι η...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο https://www.cnn.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.
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Eύσηµα από Γουίλµπουρ Ρος για την Ελλάδα - Τζον Πόλσον: Τώρα είναι η
στιγµή για επενδύσεις

Την επιστροφή της Ελλάδας στο διεθνές επενδυτικό στερέωµα χαιρέτισαν ο Αµερικανός υπουργός
Εµπορίου, Γουίλµπουρ Ρος και ο Αµερικανός µεγαλοεπενδυτής, Τζον Πόλσον. «Κανένα από αυτά τα θετικά
αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές
της κυβέρνησης Μητσοτάκη», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ρος στη διάρκεια επίσηµου δείπνου µε το οποίο
έκλεισαν οι εργασίες του 21ου επενδυτικού φόρµου της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τίτλο «Invest in
Greece». Σε άλλο σηµείο της οµιλίας του ο κ. Ρος ανέφερε ότι «η νέα κυβέρνηση βοήθησε στο να
µετατραπεί η Ελλάδα από το ασχηµόπαπο της Ευρώπης σε ένα όµορφο και λαµπερό κύκνο».

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ  στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος ρώτησε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας µας από τους
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας
ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor's αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», ανέφερε ο κ.
Ρος.

Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός Εµπορίου, ο κ. Ρος,  είπε ότι αυτή
κινείται στο 1,8%, σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά
µε το επόµενος έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η
ανάπτυξη θα αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα
ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο κ. Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης σε 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020». Ανάµεσα στα άλλα στοιχεία που αναφέρθηκε είναι η άνοδος στις τιµές
των κατοικιών, η ενίσχυση της του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος Υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Για δεύτερη φορά ο Αµερικανός Υπουργός συνέστησε προσοχή σχετικά µε τη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, 
 για τους κινδύνους που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα». Δεν δίστασε µάλιστα να το
παροµοιάσει µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ εξέφρασε και την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να
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µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης. 

Παρ' όλα όµως αυτά, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωση της στην δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των
δύο χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των
κοινών αξιών και στις σχέσεις µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της Ε.Ε. δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Εύσηµα για την πρόοδο της ελληνικής οικονοµίας απέδωσε και ο Τζον Πόλσον, πρόεδρος και portfolio
manager της Paulson & Co. Ο επιτυχηµένος Αµερικανός επενδυτής δήλωσε ότι αισθάνεται εξαιρετικά
υπερήφανος που σχετίζεται επιχειρηµατικά µε µια χώρα όπως η Ελλάδα.

Όπως οι περισσότεροι οµιλητές του συνεδρίου έτσι και ο ίδιος σχολίασε τον τίτλο του φετινού φόρουµ «Η
Ελλάδα επέστρεψε» ως τον πιο κατάλληλο και εξέφρασε τα συγχαρητήρια του προς  τη νέα ελληνική
κυβέρνηση και ιδιαίτερα προς τον πρωθυπουργό,Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με την αλλαγή στην κυβερνητική οικονοµική πολιτική, µε το βλέµµα στραµµένο στην ανάπτυξη, τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας, τους χαµηλότερους φόρους, τις άµεσες ξένες επενδύσεις χάρη στην
εξαιρετικά αποτελεσµατική νέα κυβέρνηση, ο κ. Πόλσον πιστεύει ακράδαντα ότι είµαστε στην αρχή µιας
µακροπρόθεσµης περιόδου ανάκαµψης και ευηµερίας για την Ελλάδα.

Ανεφερε ότι ήδη εχουµε δει τα θετικά αποτελέσµατα της νέας κυβέρνησης στη χρηµατιστηριακή αγορά,
στην ακίνητη περιουσία, στον τραπεζικό τοµέα και σε όλους τους χρηµατοπιστωτικούς τοµείς της χώρας.

Πιστεύει µαλιστα πως αυτή είναι µόνο η αρχή της διαδικασίας ανάκαµψης για την Ελλάδα στην οποία η
ανάπτυξη όχι µόνο θα συνεχιστεί, αλλά και θα επιταχυνθεί. Θεωρεί πως η Ελλάδα τώρα ακολουθεί το
δροµο της ανάκαµψης όπως έκαναν και άλλες χώρες βγαίνοντας από την κρίση. Τονισε οτι ο συνδυασµός
των πολυ χαµηλών η αρνητικών επιτοκίων τραπεζικών καταθεσεων σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η
Ελλάδα βρίσκεται στο δροµο της ανάκαµψης σηµατοδοτούν τη κατάλληλη στιγµή για οποιοδήποτε είδος
επενδυσης σε µετοχές και  ακίνητη περιουσία.

Ο κ. Πόλσον ολοκλήρωσε την οµιλία του λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι πολύ τυχερή που έχει τον Κυριάκο
Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό, εκφράζοντας παράλληλα τον ενθουσιασµό του για ένα λαµπρό µέλλον στις
ελληνικές επενδύσεις : «Είµαι αισιόδοξος για το µέλλον της Ελλάδας και για τις επενδυτικές προοπτικές
στην Ελλάδα. Η Ελλάδα επέστρεψε!».
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Εύσηµα Ross και Paulson για την ελληνική οικονοµία - [Reporter.gr]

Τη Δευτέρα 9 Δεκεµβρίου 2019, το 21ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, έκλεισε τις εργασίες του
µε επίσηµο δείπνο τιµώντας µε το "2019 Capital Link Hellenic Leadership Award" τον κ. John Paulson, President &
Portfolio Manager - Paulson & Co. Inc., και µε Κεντρικό Οµιλητή τον κ. Wilbur L. Ross, Secretary of Commerce,
U.S. Department of Commerce. Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link εξέφρασε την
ικανοποίηση του για την σηµαντική συµµετοχή στο 21ο Capital Link Forum υψηλά ιστάµενων στελεχών
επιχειρήσεων,κυβερνητικών παραγόντων και επενδυτών 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 οτι "η Ελλάδα επεστρεψε στο διεθνές επενδυτικό στερέωµα". Ο κ. Πάνος Παπάζογλου, Regional
Accounts Leader, Central Eastern, Southeastern Europe and Central Asia, Country Manager Greece - EY, στα
εισαγωγικά του σχόλια δήλωσε...
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Τη Δευτέρα 9 Δεκεµβρίου 2019, το 21ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, έκλεισε τις εργασίες του
µε επίσηµο δείπνο τιµώντας µε το "2019 Capital Link Hellenic Leadership Award" τον κ. John Paulson, President &
Portfolio Manager - Paulson & Co. Inc., και µε Κεντρικό Οµιλητή τον κ. Wilbur L. Ross, Secretary of Commerce,
U.S. Department of Commerce. Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link εξέφρασε την
ικανοποίηση του για την σηµαντική συµµετοχή στο 21ο Capital Link Forum υψηλά ιστάµενων στελεχών
επιχειρήσεων,κυβερνητικών παραγόντων και επενδυτών 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 οτι "η Ελλάδα επεστρεψε στο διεθνές επενδυτικό στερέωµα". Ο κ. Πάνος Παπάζογλου, Regional
Accounts Leader, Central Eastern, Southeastern Europe and Central Asia, Country Manager Greece - EY, στα
εισαγωγικά του σχόλια δήλωσε...
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Και ξαφνικά... η «χρεοκοπηµένη» ΔΕΗ έγινε µηχανή κερδών

Λειτουργικά κέρδη 1 δισ. ευρώ το 2021 υπόσχεται ο Γιώργος Στάσσης. Τράπεζες και
ενεργειακοί όµιλοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον για το νέο οµόλογο και τις «πράσινες»
συνεργασίες.

Mέχρι πρόσφατα η κυβέρνηση παρουσίαζε τη ΔΕΗ ως "χάρτινο πύργο" έτοιµο να καταρρεύσει και  οι
κινδυνολογικές κορώνες αξιοποιήθηκαν στην πολιτική/εκλογική µάχη αλλά και για χρηµατιστηριακή
κερδοσκοπία. Την άκρατη κινδυνολογία διαδέχονται τώρα οι αισιόδοξες εκτιµήσεις/προβλέψεις για την
πορεία του εθνικού ενεργειακού φορέα, ο οποίος οδηγείται σε ιδιωτικοποίηση.

Μιλώντας σε επενδυτές στην Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας Γιώργος
Στάσσης, είπε περίπου ότι η ΔΕΗ γίνεται.. µηχανή κερδών, που από το 2021 θα εµφανίσει λειτουργική
κερδοφορία (EBITDA) της τάξεως του 1 δισ. ευρώ.

Κυβέρνηση και διοίκηση της ΔΕΗ καλλιεργούν τώρα µεγάλες προσδοκίες σε όλους τους ενδιαφερόµενους
για την επιχείρηση και τις επιµέρους δραστηριότητές της, ποντάροντας στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο, που
θα παρουσιαστεί επίσηµα την επόµενη Δευτέρα, ενώ τις βασικές παραµέτρους του σκιάγραφησε ο Γ.
Στάσσης, µιλώντας σε επενδυτές, στο 21ο Συνέδριο της Capital Link, στην Νέα Υόρκη.

Μεγαλύτερη εντύπωση προκάλεσαν στο ακροατήριο, σύµφωνα µε πληροφορίες, οι εκτιµήσεις του κ.
Στάσση, που προφανώς προέρχονται από το νέο επιχειρησιακό σχέδιο, για λειτουργική κερδοφορία της
ΔΕΗ 800 εκατ. ευρώ από τον πρώτο χρόνο εφαρµογής του σχεδίου,  η οποία θα αυξηθεί σε 1 δισ. ευρώ, το
2021.

Οι επόµενες κινήσεις

Οι προσδοκίες που καλλιεργούνται για το µετασχηµατισµό της ΔΕΗ σε κερδοφόρα εταιρεία που θα
βασίζεται στην πράσινη ενέργεια, ενισχύουν το ενδιαφέρον διεθνών τραπεζικών – επενδυτικών κύκλων
και µεγάλων ενεργειακών οµίλων για δύο σηµαντικά project που θα υλοποιήσει η ΔΕΗ στο προσεχές µέλλον:

Η έκδοση ευρωοµολόγου, από το οποίο υπάρχει η προσδοκία ότι η ΔΕΗ µπορεί να αντλήσει ακόµη και 400
εκατ. ευρώ, προγραµµατίζεται τον Ιανουάριο και ήδη συγκεντρώνει επενδυτικό ενδιαφέρον, αφού θα είναι
ένας τίτλος µε σπάνια υψηλή απόδοση και µε την άτυπη εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου. Οι προβλέψεις
για υψηλά EBITDA ήδη από το 2020, όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, ενισχύουν τις προσδοκίες ότι η
ΔΕΗ θα µπορέσει να εξυπηρετήσει χωρίς προβλήµατα το νέο δανεισµό µε ευρωοµόλογο.

Ο µετασχηµατισµός της ΔΕΗ, µε τη στροφή στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και το σταδιακό κλείσιµο
των λιγνιτικών µονάδων προκαλεί έντονη κινητικότητα µεγάλων ενεργειακών εταιρειών, αλλά και
επενδυτικών χαρτοφυλακίων, που προσβλέπουν σε συνεργασίες µε τη ΔΕΗ για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και
τη χρηµατοδότηση νέων σχεδίων. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότερες ερωτήσεις που δέχθηκε ο κ.
Στάσσης στην Νέα Υόρκη αφορούν την «πράσινη» στροφή της εταιρείας, καθώς µάλιστα αναµένεται να
δοθεί, µέσω του επιχειρησιακού σχεδίου, ένας εξαιρετικά φιλόδοξος στόχος, για αύξηση της
εγκατεστηµένης ισχύος από ΑΠΕ σε 1GW µέσα στην επόµενη πενταετία.

Την Παρασκευή, το διοικητικό συµβούλιο της ΔΕΗ αναµένεται να εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο, για να
δοθεί στη δηµοσιότητα την Δευτέρα. Το σχέδιο, που επεξεργάσθηκε η McKinsey, έχει ως βασικό άξονα το
κλείσιµο των λιγνιτικών σταθµών παραγωγής µε στόχο την πλήρη απολιγνιτοποίηση έως το 2028.

Χωρίς λιγνίτη και.. εργαζόµενους

Με το επιχειρησιακό σχέδιο θα δοθεί και το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα για κλείσιµο 14 µονάδων λιγνίτη.
Πάντως, ως το 2022 θα βγουν εκτός λειτουργίας µονάδες ισχύος µόλις 1 GW σε σύνολο 3,9 GW, ενώ oι
υπόλοιπες θα κλείσουν αργότερα. Επίσης, ο στόχος για το µερίδιο των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση
ενέργειας από 32% σε 35% έως το 2030.

Το σχέδιο θα προβλέπει µείωση του µισθολογικού κόστους µε εθελουσία έξοδο 5.000 εργαζοµένων,
αντιµετώπιση ληξιπρόθεσµων οφειλών και καθιέρωση νέας, εξατοµικευµένης για τους πελάτες, εµπορικής
πολιτικής.

Πηγή: www.sofokleousin.gr
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Κρατικές εγγυήσεις ύψους 12 δισ. ευρώ στις τράπεζες
Το ποσό των 12 δισ. ευρώ είναι το αρχικό ύψος των κρατικών εγγυήσεων που µπορούν να χορηγηθούν στις
τράπεζες, στο πλαίσιο του σχεδίου «Ηρακλής», όπως προβλέπει το σχετικό νοµοσχέδιο που κατατέθηκε
χθες το βράδυ στη Βουλή. Νωρίτερα, το σχέδιο είχε αποσπάσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, ενώ ενσωµατώνει και τις παρατηρήσεις των θεσµών.

Ειδικότερα, µε το νοµοσχέδιο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής της εγγύησης του
Ελληνικού Δηµοσίου στις τιτλοποιήσεις απαιτήσεων των ελληνικών τραπεζών και ρυθµίζονται οι
αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του σχεδίου «Ηρακλής», το οποίο στηρίζεται στο ιταλικό
µοντέλο, προσαρµοσµένο στην ελληνική πραγµατικότητα.

Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, µε το σχέδιο νόµου υιοθετείται το πρόγραµµα παροχής εγγύησης του
Ελληνικού Δηµοσίου «Ηρακλής» σε τιτλοποιήσεις µη εξυπηρετούµενων δανείων (ΜΕΔ) των ελληνικών
τραπεζών.

Το πρόγραµµα έρχεται να εφαρµοστεί την ιδανική στιγµή καθώς υπάρχει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον
για τίτλους µε θετικές αποδόσεις, κάτι που έγινε αντιληπτό και από την τελευταία έκδοση του 10ετούς
οµολόγου. Αποτελεί µία καινοτοµία για την Ευρώπη, γιατί ενώ στηρίζεται στο ιταλικό µοντέλο
τιτλοποίησης δανείων µε εγγύηση του Δηµοσίου, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που επιχειρεί ένα τέτοιο
σχέδιο ενώ δεν βρίσκεται σε επενδυτική βαθµίδα.

Προστίθεται ότι το σχέδιο «Ηρακλής» δεν επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούµενο, ενώ προβλέπεται η
λήψη προµήθειας από το Δηµόσιο για την εγγύηση που παρέχει, τιµολογηµένη µε όρους αγοράς.

Παροχή κρατικής εγγύησης

Η διαδικασία παροχής της κρατικής εγγύησης ορίζεται από το άρθρο 6 του νοµοσχεδίου και το µέγιστο
ύψος της είναι το ποσό των 12 δισ. ευρώ, το οποίο όµως µπορεί να αυξηθεί στο µέλλον.

Ειδικότερα, το επίµαχο άρθρο αναφέρει:

1 Με απόφαση του υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το
Ελληνικό Δηµόσιο δύναται να παρέχει εγγύηση (η «πράξη παροχής εγγύησης»), έπειτα από σύµφωνη γνώµη
της Διυπουργικής Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), όπως ισχύει, προς τους
οµολογιούχους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και υπέρ του αποκτώντος, για τιτλοποιηµένες
απαιτήσεις του παρόντος νόµου. Η εγγύηση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή, µετά την προσκόµιση των
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 10, της σύµβασης εγγύησης σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
Παραρτήµατος Γ’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος νόµου (η «σύµβαση εγγύησης»). Το
ανώτατο συνολικό ποσό της δυνάµενης να χορηγηθεί εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου κατ’ εφαρµογή του
παρόντος νόµου ανέρχεται σε 12 δισ. ευρώ. Με απόφαση του υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται
κατόπιν σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ως άνω ποσό δύναται να αυξάνεται για το
µέλλον.

2 Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου συνίσταται στην ανάληψη υποχρέωσης πληρωµής των υποχρεώσεων
του αποκτώντος για την ολοσχερή εξόφληση απαιτήσεων από οµολογίες υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για αποπληρωµή του κεφαλαίου και των τόκων
για όλη τη διάρκεια των τίτλων. Η εξόφληση των απαιτήσεων διενεργείται κατά τόκους ή/και κεφάλαιο,
αναλόγως της δοµής και των συµβατικών όρων κάθε οµολογίας υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

3 Το αίτηµα για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου υποβάλλεται αποκλειστικά εντός
χρονικής περιόδου 18 µηνών από τις 10/10/2019, ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης C (2019) 7309
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επί του προγράµµατος παροχής εγγυήσεων του παρόντος νόµου. Με απόφαση του
υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µπορεί να
παρατείνεται η περίοδος παροχής εγγύησης, καθώς επίσης να τροποποιούνται για το µέλλον οι όροι
παροχής αυτής.

4 Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου είναι ρητή, ανέκλητη, ανεπιφύλακτη και σε πρώτη ζήτηση, σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 213, 214 και 215 παρ. 1 του Κανονισµού (Ε.Ε.) 575/2013, ως εάν το Ελληνικό
Δηµόσιο ήταν πρωτοφειλέτης, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου και ερµηνεύεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις της από 10/10/2019 C (2019) 7309 Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και του
πρωτογενούς, παραγώγου και επικουρικού ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων.

5 Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου χορηγείται έως την καθορισµένη λήξη των οµολογιών υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας ή την πλήρη εξόφλησή τους.
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6 Στην απόφαση της παρ. 1 αναφέρεται το ακριβές ποσό της εγγύησης, ο χρόνος διάρκειάς της, η
καταβλητέα στο Ελληνικό Δηµόσιο προµήθεια ασφαλείας και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η εγγύηση
παραµένει σε ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 15.

Οι προµήθειες

Το νοµοσχέδιο καθορίζει και τη διαδικασία επιβολής και καταβολής προµήθειας ασφαλείας. Σύµφωνα µε
τη σχετική διάταξη, η προµήθεια ασφαλείας καταβάλλεται από την ηµεροµηνία παροχής της εγγύησης και
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής, υπολογιζόµενη επί του εκάστοτε ανεξόφλητου εγγυηµένου υπολοίπου
οµολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Η προµήθεια ασφαλείας υπολογίζεται και καταβάλλεται
στην αρχή κάθε εκτοκιστικής περιόδου και θα αντικατοπτρίζει τους κινδύνους που αναλαµβάνει το
Δηµόσιο και θα είναι συνάρτηση των ηµεροµηνιών λήξης των οµολογιών υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας.

Η βασική προµήθεια είναι συνάρτηση του κατάλληλου δείκτη αναφοράς. Από ένα έως τρία έτη
χρησιµοποιείται το CDS τριετίας, για 4-5 έτη το CDS πενταετίας, για 6-7 το CDS 7ετίας και στη συνέχεια το
CDS 10ετίας.

Πότε τίθεται σε ισχύ

Η εγγύηση τίθεται σε ισχύ µόλις επιβεβαιωθεί ότι πληρούνται σωρευτικά συγκεκριµένες προϋποθέσεις και
ειδικότερα:

α) µόλις επέλθει η πώληση σε ιδιώτες επενδυτές ποσοστού 50%+1 των οµολογιών χαµηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας, καθώς και αρκετό ποσοστό οµολογιών χαµηλής και µέσης εξοφλητικής προτεραιότητας,
ώστε να επιτευχθεί η λογιστική απο-αναγνώριση,

β) υπάρχει αξιολόγηση των οµολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας που ανταποκρίνεται στην
ελάχιστη βαθµίδα που προβλέπει ο νόµος,

γ) η διαχείριση των τιτλοποιηµένων απαιτήσεων έχει ανατεθεί σε διαχειριστή που δεν ελέγχεται από το
µεταβιβάζον πιστωτικό ίδρυµα (είτε µε τη µορφή συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας
διαχείρισης, είτε µε τη µορφή δικαιώµατος διορισµού πλειοψηφίας των µελών του Δ.Σ. ή άλλως, όπως
προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα).

Βασική προϋπόθεση για την παροχή της εγγύησης είναι η προηγούµενη αξιολόγηση των οµολογιών υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας από αναγνωρισµένο οίκο αξιολόγησης (εξωτερικό οίκο πιστοληπτικής
αξιολόγησης) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η ελάχιστη βαθµίδα που απαιτείται να λάβουν οι συγκεκριµένες οµολογίες προκειµένου να παρασχεθεί η
εγγύηση είναι η «ΒΒ-» (Standard & Poors), «Ba3» (Moody’s), «BB-» (Fitch), «BBL» (DBRS). Τυχόν δεύτερη
αξιολόγηση διενεργείται από αναγνωρισµένο οίκο αξιολόγησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού
(Ε.Κ.) αριθ. 1060/2009 (E.E. L 302). Στην περίπτωση δύο αξιολογήσεων και για την επιβεβαίωση της
πλήρωσης της ελάχιστης απαιτούµενης βαθµίδας προκειµένου να παρασχεθεί η εγγύηση, λαµβάνεται υπ’
όψιν η χαµηλότερη αξιολόγηση.

Κατάπτωση της εγγύησης

Το άρθρο 13 καθορίζει τη διαδικασία κατάπτωσης της εγγύησης. Το αίτηµα κατάπτωσης υποβάλλεται
µετά την παρέλευση 50 ηµερών από τη µη πληρωµή τυχόν υποχρέωσης του αποκτώντος από τις οµολογίες
υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και εντός εννέα µηνών από τη συµπλήρωση της ανωτέρω
προθεσµίας.

Το Ελληνικό Δηµόσιο καταβάλλει τα οφειλόµενα ποσά προς τους οµολογιούχους υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας εντός 30 ηµερών από την παραλαβή του αιτήµατος κατάπτωσης, το οποίο υποβάλλεται
προς τη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής
Πολιτικής του υπουργείου Οικονοµικών. Το Ελληνικό Δηµόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώµατα των
οµολογιούχων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.  

Ενηµέρωση σε ξένους επενδυτές

Τις βασικές πτυχές του σχεδίου «Ηρακλής», αλλά και το πρόγραµµα εκδόσεων ελληνικών οµολόγων είχαν
την ευκαιρία να παρουσιάσουν στους εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων τα µέλη του ελληνικού
οικονοµικού επιτελείου. Στο περιθώριο του επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «21 Annual
Capital Link Invest In Greece Forum», ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας είχε την ευκαιρία να

https://www.briefingnews.gr/oikonomia/kratikes-eggyiseis-ypsoys-12-dis-eyro-stis-trapezes


https://www.briefingnews.gr/

 Publication date: 11/12/2019 09:05

 Alexa ranking (Greece): 3496

 https://www.briefingnews.gr/oikonomia/kratikes-eggyiseis-ypsoys-12-dis-eyro-stis-t...

συναντηθεί µε στελέχη της PIMCO, της Goldman Sachs, της Citibank, της Blackrock, της Blue Crest, της
Morgan Stanley, της Helm, της Nomura και της Third Point. Ο στόχος διπλός: να ενηµερωθούν οι ξένοι
επενδυτές για το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του σχεδίου «Ηρακλής», µε το βάρος της σχετικής
ενηµέρωσης να πέφτει στον αρµόδιο υφυπουργό Οικονοµικών Γιώργο Ζαββό, ο οποίος επίσης βρίσκεται
στις ΗΠΑ, αλλά και να µάθουν από πρώτο χέρι τις βασικές προβλέψεις του προγραµµατισµού
του ΟΔΔΗΧ για την επόµενη χρονιά. Ειδικά το σχέδιο «Ηρακλής» αναµένεται να περάσει από τη Βουλή µε
διαδικασίες εξπρές, ώστε να σταλεί και το µήνυµα αποφασιστικότητας στις αγορές για την ταχύτατη
µείωση των «κόκκινων» δανείων, ένα από τα ζητήµατα που απασχολεί πάρα πολύ τους ξένους αναλυτές
που παρακολουθούν την υπόθεση «Ελλάδα».

Το οικονοµικό επιτελείο ποντάρει στη συµπεριφορά των αγορών µέσα στο 2020, καθώς και ο στόχος της
µείωσης των «κόκκινων» δανείων που βαραίνουν τους ισολογισµούς των τραπεζών, αλλά και η
υπερκάλυψη των ελληνικών εκδόσεων, όπως και η υλοποίηση των επόµενων κινήσεων αναδιάρθρωσης του
χρέους, εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις διαθέσεις των αγορών. Στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις του
υπουργού Οικονοµικών, οι οποίες ήταν δεκάδες, προβλήθηκε ξεκάθαρα το επιχείρηµα ότι η Ελλάδα έχει
µπει σε τροχιά ανάπτυξης και πλέον συνιστά έναν από τους ασφαλέστερους επενδυτικούς προορισµούς,
δεδοµένου ότι εκτός από τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα διαθέτει κι ένα πολύ µεγάλο «µαξιλάρι
ασφαλείας» για το χρέος το οποίο «εγγυάται» την κάλυψη των δανειακών υποχρεώσεων όχι µόνο για το
2020, αλλά και για τα επόµενα 3-4 χρόνια. Το οικονοµικό επιτελείο προτάσσει στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις
ότι το 2020 θα είναι η χρονιά µε τον υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης της τελευταίας 15ετίας. Προβάλλει,
επίσης, το νέο ευνοϊκότερο περιβάλλον τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα που θα
θελήσουν να µεταφέρουν τη φορολογική έδρα τους στην Ελλάδα, προσβλέποντας σε προσέλκυση
κεφαλαίων ήδη από τις αρχές της επόµενης χρονιάς. 
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Τα αποτελέσµατα του Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη
Οικονοµία

11 Δεκεµβρίου 2019

Στo πλαίσιο του 21ου 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 - Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης». Συγκεκριµένα την Τρίτη 10 Δεκεµβρίου 2019, το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των
ναυτιλιακών εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο New York Stock Exchange 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.Όπως
αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της Capital Link, η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος – Αµερικής στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία Υπουργών και στελεχών
ναυτιλιακών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και εταιριών που συµµετείχαν
στο 21o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία την
προηγούµενη ηµέρα. To Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης – NYSE – υποδέχθηκε την Ελληνικη
Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρίες στην «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης». Ο
Yπουργός Οικονοµικών κος Χρήστος Σταϊκούρας και ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Πρόεδρος & CEO, Tsakos Energy
Navigation (NYSE: TNP); Chairman, INTERTANKO 2014-2018, χτύπησαν το “Closing Bell”, το καµπανάκι της
λήξης των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου 2019 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωµένοι
από τους κκ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό
Τουρισµού, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, Υπουργό Ναυτιλίας και Nησιωτικής Πολιτικής, καθώς και εκπροσώπους
από το ανώτατο management των ακόλουθων εταιριών που είναι εισηγµένες στο NYSE LISTED :
AMERESCO (Mr. George Sakellaris, CEO)- AVIS BUDGET GROUP(Mr. David Blaskey, Senior Vice President)  -
DIANA SHIPPING INC. (Ms Semiramis Paliou, Deputy CEO) - DORIAN LPG (Ms Marina Hadjipateras) - MISTRAS
GROUP, INC. (Mr. Dennis Bertolotti – CEO), NAVIOS GROUP (Mr. Ted Petrone, Vice Chairman)- NEW YORK
COMMUNITY BANK (parent of Atlantic Bank of New York) (Mr. Joseph Ficalora, CEO), τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη,
Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link. Στην εκδήλωση
παραβρέθηκαν εκπρόσωποι και στελέχη εταιριών και φορέων που συµµετείχαν στο 21st Annual Capital Link
Invest in Greece Forum.  O Chris Taylor, VP of Listings, NYSE - The New York Stock Exchange, καλωσόρισε την
Ελληνική Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρείες και τόνισε τη µακροχρόνια σχέση µεταξύ του
Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης και των Ελληνο-Αµερικανικών κοινοτήτων. 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. Δείτε το σχετικό βίντεο εδώWall
Streetχρηµατιστήριο Νέας ΥόρκηςΕΛΛΑΔΑΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣυπουργοί
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Εύσηµα Ross και Paulson για την ελληνική οικονοµία
Τη Δευτέρα 9 Δεκεµβρίου 2019, το 21ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, έκλεισε τις εργασίες του
µε επίσηµο δείπνο τιµώντας µε το “2019 Capital Link Hellenic Leadership Award” τον κ. John Paulson, President &
Portfolio Manager – Paulson & Co. Inc., και µε Κεντρικό Οµιλητή τον κ. Wilbur L. Ross, Secretary of Commerce,
U.S. Department of Commerce.

Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link εξέφρασε την ικανοποίηση του για την σηµαντική
συµµετοχή στο 21ο Capital Link Forum υψηλά ιστάµενων στελεχών επιχειρήσεων,κυβερνητικών παραγόντων
και επενδυτών 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 οτι «η Ελλάδα επεστρεψε
στο διεθνές επενδυτικό στερέωµα».

Ο κ. Πάνος Παπάζογλου, Regional Accounts Leader, Central Eastern, Southeastern Europe and Central Asia,
Country Manager Greece – EY, στα εισαγωγικά του σχόλια δήλωσε:

«Το 21ο Annual Capital Link “Invest in Greece” Forum, συµπίπτει φέτος µε την επιστροφή της Ελλάδας σε
αναπτυξιακή πορεία, καθώς αφήνουµε πίσω µας σχεδόν 10 χρόνια βαθιάς οικονοµικής και κοινωνικής
αβεβαιότητας.

Η συµµετοχή του υπουργού Wilbur Ross, καθώς και µεγάλου αριθµού σηµαντικών µελών της αµερικανικής
οικονοµικής και επιχειρηµατικής ελίτ, αλλά και κορυφαίων εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης και του
ελληνικού επιχειρηµατικού οικοσυστήµατος, στέλνει ένα σαφές µήνυµα στην επενδυτική κοινότητα ότι η
Ελλάδα είναι σήµερα ελκυστικότερη από ποτέ για τους ξένους επενδυτές.

Η χώρα είναι έτοιµη να υποδεχτεί βιώσιµες ξένες επενδύσεις που θα στηρίξουν την ανάπτυξη της
ελληνικής οικονοµίας, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήµατα που µπορεί να προσφέρει η Ελλάδα ως επενδυτικός
προορισµός».

Στη συνέχεια ο Secretary of Commerce, κ. Wilbur Ross απηύθυνε τη κεντρική οµιλία του κατά τη διάρκεια
της οποίας τόνισε την εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης και
 απέδωσε εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει
υιοθετήσει συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας.

«Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη», είπε χαρακτηριστικά. Επιπλέον, σε άλλο σηµείο
της οµιλίας του ανέφερε ότι «η νέα κυβέρνηση βοήθησε στο να µετατραπεί η Ελλάδα από το ασχηµόπαπο
της Ευρώπης σε ένα όµορφο και λαµπερό κύκνο».

Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ  στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Η Ελλάδα  Διέψευσε τα  Προγνωστικά

Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος ρώτησε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας µας από τους
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας
ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», ανέφερε ο κ.
Ρος.
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Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός Υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµάτων.

Σχετικά µε την ανεργία, ο κ. Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης σε 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».

Ανάµεσα στα άλλα στοιχεία που αναφέρθηκε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση της του
δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.

Μια  Καλή Μέρα  για  τις Ελληνικές Τράπεζες

Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της επικείµενης ψήφισης του σχεδίου
«Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην εξυπηρετούµενων
δανείων, ο Αµερικάνος Υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν προσφέροντας
ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».

Το «Γεωπολιτικά  Κατευθυνόµενο Χρήµα»

Για δεύτερη φορά ο Αµερικανός Υπουργός συνέστησε προσοχή σχετικά µε τη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, 
 για τους κινδύνους που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα». Δεν δίστασε µάλιστα να το
παροµοιάσει µε έναν Δούρειο Ίππο, ενώ εξέφρασε και την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να
µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης. 

Παρόλα όµως αυτά, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωση της στην δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των
δύο χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των
κοινών αξιών και στις σχέσεις µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».

Paulson: Είµαι αισιόδοξος για  τις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα

Στην οµιλία που εκφώνησε παραλαµβάνοντας το «2019 Capital Link Hellenic Leadership Award», ο John
Paulson, President & Portfolio Manager – Paulson & Co. Inc., εξέφρασε τη χαρά του για τη τιµητική αυτή
διάκριση που συµπιπτει µε την επιστροφή της Ελλαδος στο διεθνές επενδυτικό στερέωµα.

Ο επιτυχηµένος Αµερικανός επενδυτής δήλωσε ότι αισθάνεται εξαιρετικά υπερήφανος που σχετίζεται
επιχειρηµατικά µε µια χώρα όπως η Ελλάδα.

Όπως οι περισσότεροι οµιλητές του συνεδρίου έτσι και ο ίδιος σχολίασε τον τίτλο του φετινού φόρουµ «Η
Ελλάδα επέστρεψε» ως τον πιο κατάλληλο και εξέφρασε τα συγχαρητήρια του προς  τη νέα ελληνική
κυβέρνηση και ιδιαίτερα προς τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με την αλλαγή στην κυβερνητική οικονοµική πολιτική, µε το βλέµµα στραµµένο στην ανάπτυξη, τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας, τους χαµηλότερους φόρους, τις άµεσες ξένες επενδύσεις χάρη στην
εξαιρετικά αποτελεσµατική νέα κυβέρνηση, ο John Paulson πιστεύει ακράδαντα ότι είµαστε στην αρχή µιας
µακροπρόθεσµης περιόδου ανάκαµψης και ευηµερίας για την Ελλάδα.

Ανεφερε ότι ήδη εχουµε δει τα θετικά αποτελέσµατα της νέας κυβέρνησης στη χρηµατιστηριακή αγορά,
στην ακίνητη περιουσία, στον τραπεζικό τοµέα και σε όλους τους χρηµατοπιστωτικούς τοµείς της χώρας.

Πιστεύει µαλιστα πως αυτή είναι µόνο η αρχή της διαδικασίας ανάκαµψης για την Ελλάδα στην οποία η
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ανάπτυξη όχι µόνο θα συνεχιστεί, αλλά και θα επιταχυνθεί. Θεωρεί πως η Ελλάδα τώρα ακολουθεί το
δροµο της ανάκαµψης όπως έκαναν και άλλες χώρες βγαίνοντας από την κρίση. Τονισε οτι ο συνδυασµός
των πολυ χαµηλών η αρνητικών επιτοκίων τραπεζικών καταθεσεων σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η
Ελλάδα βρίσκεται στο δροµο της ανάκαµψης σηµατοδοτούν τη κατάλληλη στιγµή για οποιοδήποτε είδος
επενδυσης σε µετοχές και  ακίνητη περιουσία.

Ο John Paulson ολοκλήρωσε την οµιλία του λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι πολύ τυχερή που έχει τον Κυριάκο
Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό, εκφράζοντας παράλληλα τον ενθουσιασµό του για ένα λαµπρό µέλλον στις
ελληνικές επενδύσεις : «Είµαι αισιόδοξος για το µέλλον της Ελλάδας και για τις επενδυτικές προοπτικές
στην Ελλάδα. Η Ελλάδα επέστρεψε!»
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Γ. Πλακιωτάκης: Θα κάνουµε ό,τι χρειαστεί για να φέρουµε επενδύσεις στην
Ελλάδα

Στις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης στον τοµέα της ναυτιλίας αναφέρθηκε χθες ο Υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης µιλώντας – ως κεντρικός οµιλητής – στο 21ο 
Ετήσιο Capital Link Forum “Invest in Greece” στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Πλακιωτάκης στην διάρκεια της οµιλίας του υπογράµµισε ότι «παρά τις δυσκολίες, η ελληνική
ναυτιλία κατάφερε να διατηρήσει την κορυφαία διεθνή θέση της, κάτι που οφείλεται τόσο στον
επαγγελµατισµό όσο και στην προσαρµοστικότητα των ανθρώπων της. 

Πρόκειται, τόνισε, για την παγκοσµίως γνωστή ναυτοσύνη των Ελλήνων, την τεχνογνωσία δηλαδή της
ναυτικής εργασίας η οποία ακολουθεί τους Έλληνες εδώ και αιώνες περνώντας από γενιά σε γενιά ως και
τις µέρες µας». 

Το Υπουργείο Ναυτιλίας, επισήµανε, θα κάνει ότι πρέπει ώστε όχι µόνο για να διατηρήσει η Ελλάδα αυτή
την τεχνογνωσία, αλλά και για την ενδυναµώσει, ενσωµατώνοντας την εκπαιδευτική και µετεκπαιδευτική
διαδικασία, κάθε χρήσιµη σύγχρονη γνώση γύρω από τη ναυτική τέχνη βελτιώνοντας και ενισχύοντας µε
τον τρόπο αυτό τις δεξιότητες των ανθρώπων της βιοµηχανίας, τόσο στο πλοίο, όσο και στο γραφείο. 

«Σε έναν ταχέως µεταβαλλόµενο κόσµο», συνέχισε, «η ελληνική ναυτιλία αποτελεί σταθερά έναν αξιόπιστο
παράγοντα στο παγκόσµιο εµπορικό δίκτυο µιας και καλύπτει ένα σηµαντικό µέρος των µεταφορικών
αναγκών στους κρίσιµους τοµείς της ενέργειας και των πρώτων υλών και διαδραµατίζοντας σηµαντικό
ρόλο. Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, η ναυτιλία των Ελλήνων ήταν ανέκαθεν και παραµένει σταθερά ένας
εξαιρετικός πρεσβευτής της χώρας µας σε όλα τα µεγάλα λιµάνια και τα εµπορικά κέντρα του κόσµου».

Στη συνέχεια ο κ. Υπουργός παρουσίασε τα βασικά µεγέθη της ναυτιλίας των Ελλήνων, καθώς επίσης και
την επίδρασή της στο ΑΕΠ της Ελλάδος, ενώ ιδιαίτερη και εκτενή αναφορά έκανε και στις νέες
επενδυτικές ευκαιρίες που διανοίγονται στην Ελλάδα, στον λιµενικό τοµέα, αλλά και στον θαλάσσιο
τουρισµό και συγκεκριµένα στο γιώτινγκ, ιδιαίτερα κατά αυτή την περίοδο µε τους βασικούς οικονοµικούς
δείκτες της χώρας διαρκώς βελτιούµενους. 

«Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη», είπε, «έχει εργαστεί και συνεχίζει να εργάζεται ώστε να
βελτιώνεται συνεχώς το επενδυτικό περιβάλλον. Θέλουµε επενδύσεις στην Ελλάδα και θα κάνουµε όσα
πρέπει για να τις φέρουµε, πάντα µέσα σε ένα πλαίσιο win-win».

Ειδικότερα, ο κ. Πλακιωτάκης, µεταξύ άλλων, ανέφερε και τα εξής:
«Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, είναι αυτονόητο ότι η
βιωσιµότητα της ναυτιλιακής επιχείρησης θεωρείται κορυφαία πολιτική προτεραιότητα. Μια παγκόσµια
βιοµηχανία δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο παρά µόνο µε
ενιαία παγκόσµια δράση. Πρέπει λοιπόν να έχουµε πίστη στο έργο του ΙΜΟ που µέχρι στιγµής έχει διεξαχθεί
τόσο ικανοποιητικά για έναν σχεδόν αιώνα, για την ανάπτυξη των συναινετικών κανόνων που θα
επιτρέψουν την ανάπτυξη µιας βιώσιµης ναυτιλίας τις επόµενες δεκαετίες».

Η ρεαλιστική εφαρµογή της πρωταρχικής στρατηγικής του ΙΜΟ για τη µείωση των εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου από τη ναυτιλία και η συνεπής και οµαλή εφαρµογή του νέου ορίου περιεκτικότητας σε θείο
0,5% από την 01.01.2020, εξασφαλίζοντας παγκόσµια διαθεσιµότητα ασφαλών συµµορφούµενων καυσίµων,
παραµένουν στην ατζέντα µας.

Τέλος, εστιάζουµε στην ενεργειακή οικονοµία και την γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις λιµένων και
ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, σε ένα σταθερό ρυθµιστικό πλαίσιο, καθώς και
στην εσωτερική εταιρική διακυβέρνηση και σε ένα φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Όλα τα ανωτέρω
αποτελούν λίγες µόνο τάσεις της παγκοσµιοποίησης στον τοµέα της ναυτιλίας, οι οποίες πρέπει να
τονιστούν και ταυτόχρονα να συγκροτούν ένα συγκεκριµένο ναυτιλιακό δίκτυο τόσο για τις τρέχουσες
όσο και για τις µελλοντικές προκλήσεις.

Από την πλευρά µας, ως ένθερµοι υποστηρικτές του ελεύθερου και δίκαιου ναυτιλιακού εµπορίου, θα
συνεχίσουµε να προωθούµε την περαιτέρω ελευθέρωση των διεθνών θαλάσσιων µεταφορών, τη
συµπερίληψη των εν λόγω υπηρεσιών στις ναυτιλιακές και ελεύθερες εµπορικές συναλλαγές µε
σηµαντικούς εµπορικούς εταίρους, και θα βάλουµε στο επίκεντρο την ανταγωνιστικότητα και τις
υπηρεσίες  που βασίζονται σε τεχνολογίες αιχµής για επιχειρήσεις και φορείς εκµετάλλευσης.

Είναι  προφανές ότι ζούµε σε ένα πραγµατικά παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον και πρέπει να αναγνωρίσουµε
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τις τάσεις και τις νέες προκλήσεις προκειµένου να µπορέσουµε να προσδιορίσουµε τα εµπορικά εµπόδια και
την κεφαλαιουχική κινητικότητα και να αξιοποιήσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την τεχνολογική
πρόοδο για τη µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας και τη µείωση του κόστους.

Σε αυτό το δυναµικό και ευµετάβλητο οικονοµικό περιβάλλον, εµείς, ως φορείς χάραξης πολιτικής, θα
πρέπει να µπορούµε να αποφασίζουµε και να ενεργούµε βάσει ενός στρατηγικού οράµατος που θα
εξετάζει την ανάπτυξη της ναυτιλίας, των λιµένων και των συναφών τοµέων βραχυπρόθεσµα,
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. Αυτό είναι απαραίτητο για όλους τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων
και για όσους διαµορφώνουν τις ναυτιλιακές πολιτικές τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Κυρίες και Κύριοι,

Σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την
ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη
σειρά τους θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη και την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας
βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε υπήρξε για αιώνες στην ναυτική µας ιστορία, ο κύριος
οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων επενδύσεων, ανάπτυξης και εξέλιξης.

Κλείνοντας, εκ µέρους του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αλλά και εκ µέρους της
ελληνικής εµπορικής και ναυτιλιακής κοινότητας στο σύνολό της, θα ήθελα και πάλι να εκφράσω την τιµή
να βρίσκοµαι και να απευθύνω χαιρετισµό σε αυτό το Φόρουµ. Είµαι πεπεισµένος ότι για µια ακόµη φορά
θα µας οδηγήσει σε σηµαντικά συµπεράσµατα και θα αποκαλύψει τις µεγάλες δυνατότητες της ελληνικής
ναυτιλιακής οικονοµίας.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Τετάρτη, 11 Δεκεµβρίου 2019

Τρίτη, 10 Δεκεµβρίου 2019

Τρίτη, 10 Δεκεµβρίου 2019

Ειδήσεις, άρθρα και αναλύσεις για την µεγάλη και παγκόσµια Ναυτιλιακή Βιοµηχανία
Αρχισυντάκτης, Επιµέλεια Ύλης: Παναγιώτης Δούκας
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Κρατικές εγγυήσεις ύψους 12 δισ. ευρώ στις τράπεζες
Το ποσό των 12 δισ. ευρώ είναι το αρχικό ύψος των κρατικών εγγυήσεων που µπορούν να χορηγηθούν στις
τράπεζες, στο πλαίσιο του σχεδίου «Ηρακλής», όπως προβλέπει το σχετικό νοµοσχέδιο που κατατέθηκε
χθες το βράδυ στη Βουλή. Νωρίτερα, το σχέδιο είχε αποσπάσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, ενώ ενσωµατώνει και τις παρατηρήσεις των θεσµών.
Ειδικότερα, µε το νοµοσχέδιο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής της εγγύησης του
Ελληνικού Δηµοσίου στις τιτλοποιήσεις απαιτήσεων των ελληνικών τραπεζών και ρυθµίζονται οι
αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του σχεδίου «Ηρακλής», το οποίο στηρίζεται στο ιταλικό
µοντέλο, προσαρµοσµένο στην ελληνική πραγµατικότητα.
Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, µε το σχέδιο νόµου υιοθετείται το πρόγραµµα παροχής εγγύησης του
Ελληνικού Δηµοσίου «Ηρακλής» σε τιτλοποιήσεις µη εξυπηρετούµενων δανείων (ΜΕΔ) των ελληνικών
τραπεζών.
Το πρόγραµµα έρχεται να εφαρµοστεί την ιδανική στιγµή καθώς υπάρχει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον
για τίτλους µε θετικές αποδόσεις, κάτι που έγινε αντιληπτό και από την τελευταία έκδοση του 10ετούς
οµολόγου. Αποτελεί µία καινοτοµία για την Ευρώπη, γιατί ενώ στηρίζεται στο ιταλικό µοντέλο
τιτλοποίησης δανείων µε εγγύηση του Δηµοσίου, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που επιχειρεί ένα τέτοιο
σχέδιο ενώ δεν βρίσκεται σε επενδυτική βαθµίδα.
Προστίθεται ότι το σχέδιο «Ηρακλής» δεν επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούµενο, ενώ προβλέπεται η
λήψη προµήθειας από το Δηµόσιο για την εγγύηση που παρέχει, τιµολογηµένη µε όρους αγοράς.

Παροχή κρατικής εγγύησης

Η διαδικασία παροχής της κρατικής εγγύησης ορίζεται από το άρθρο 6 του νοµοσχεδίου και το µέγιστο
ύψος της είναι το ποσό των 12 δισ. ευρώ, το οποίο όµως µπορεί να αυξηθεί στο µέλλον.
Ειδικότερα, το επίµαχο άρθρο αναφέρει:
1 Με απόφαση του υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το
Ελληνικό Δηµόσιο δύναται να παρέχει εγγύηση (η «πράξη παροχής εγγύησης»), έπειτα από σύµφωνη γνώµη
της Διυπουργικής Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), όπως ισχύει, προς τους
οµολογιούχους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και υπέρ του αποκτώντος, για τιτλοποιηµένες
απαιτήσεις του παρόντος νόµου. Η εγγύηση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή, µετά την προσκόµιση των
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 10, της σύµβασης εγγύησης σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
Παραρτήµατος Γ’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος νόµου (η «σύµβαση εγγύησης»). Το
ανώτατο συνολικό ποσό της δυνάµενης να χορηγηθεί εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου κατ’ εφαρµογή του
παρόντος νόµου ανέρχεται σε 12 δισ. ευρώ. Με απόφαση του υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται
κατόπιν σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ως άνω ποσό δύναται να αυξάνεται για το
µέλλον.
2 Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου συνίσταται στην ανάληψη υποχρέωσης πληρωµής των υποχρεώσεων
του αποκτώντος για την ολοσχερή εξόφληση απαιτήσεων από οµολογίες υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για αποπληρωµή του κεφαλαίου και των τόκων
για όλη τη διάρκεια των τίτλων. Η εξόφληση των απαιτήσεων διενεργείται κατά τόκους ή/και κεφάλαιο,
αναλόγως της δοµής και των συµβατικών όρων κάθε οµολογίας υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.
3 Το αίτηµα για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου υποβάλλεται αποκλειστικά εντός
χρονικής περιόδου 18 µηνών από τις 10/10/2019, ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης C (2019) 7309
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επί του προγράµµατος παροχής εγγυήσεων του παρόντος νόµου. Με απόφαση του
υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µπορεί να
παρατείνεται η περίοδος παροχής εγγύησης, καθώς επίσης να τροποποιούνται για το µέλλον οι όροι
παροχής αυτής.
4 Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου είναι ρητή, ανέκλητη, ανεπιφύλακτη και σε πρώτη ζήτηση, σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 213, 214 και 215 παρ. 1 του Κανονισµού (Ε.Ε.) 575/2013, ως εάν το Ελληνικό
Δηµόσιο ήταν πρωτοφειλέτης, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου και ερµηνεύεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις της από 10/10/2019 C (2019) 7309 Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και του
πρωτογενούς, παραγώγου και επικουρικού ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων.
5 Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου χορηγείται έως την καθορισµένη λήξη των οµολογιών υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας ή την πλήρη εξόφλησή τους.
6 Στην απόφαση της παρ. 1 αναφέρεται το ακριβές ποσό της εγγύησης, ο χρόνος διάρκειάς της, η
καταβλητέα στο Ελληνικό Δηµόσιο προµήθεια ασφαλείας και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η εγγύηση
παραµένει σε ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 15.

Οι προµήθειες

Το νοµοσχέδιο καθορίζει και τη διαδικασία επιβολής και καταβολής προµήθειας ασφαλείας. Σύµφωνα µε
τη σχετική διάταξη, η προµήθεια ασφαλείας καταβάλλεται από την ηµεροµηνία παροχής της εγγύησης και
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καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής, υπολογιζόµενη επί του εκάστοτε ανεξόφλητου εγγυηµένου υπολοίπου
οµολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Η προµήθεια ασφαλείας υπολογίζεται και καταβάλλεται
στην αρχή κάθε εκτοκιστικής περιόδου και θα αντικατοπτρίζει τους κινδύνους που αναλαµβάνει το
Δηµόσιο και θα είναι συνάρτηση των ηµεροµηνιών λήξης των οµολογιών υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας.
Η βασική προµήθεια είναι συνάρτηση του κατάλληλου δείκτη αναφοράς. Από ένα έως τρία έτη
χρησιµοποιείται το CDS τριετίας, για 4-5 έτη το CDS πενταετίας, για 6-7 το CDS 7ετίας και στη συνέχεια το
CDS 10ετίας.

Πότε τίθεται σε ισχύ

Η εγγύηση τίθεται σε ισχύ µόλις επιβεβαιωθεί ότι πληρούνται σωρευτικά συγκεκριµένες προϋποθέσεις και
ειδικότερα:
α) µόλις επέλθει η πώληση σε ιδιώτες επενδυτές ποσοστού 50%+1 των οµολογιών χαµηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας, καθώς και αρκετό ποσοστό οµολογιών χαµηλής και µέσης εξοφλητικής προτεραιότητας,
ώστε να επιτευχθεί η λογιστική απο-αναγνώριση,
β) υπάρχει αξιολόγηση των οµολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας που ανταποκρίνεται στην
ελάχιστη βαθµίδα που προβλέπει ο νόµος,
γ) η διαχείριση των τιτλοποιηµένων απαιτήσεων έχει ανατεθεί σε διαχειριστή που δεν ελέγχεται από το
µεταβιβάζον πιστωτικό ίδρυµα (είτε µε τη µορφή συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας
διαχείρισης, είτε µε τη µορφή δικαιώµατος διορισµού πλειοψηφίας των µελών του Δ.Σ. ή άλλως, όπως
προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα).
Βασική προϋπόθεση για την παροχή της εγγύησης είναι η προηγούµενη αξιολόγηση των οµολογιών υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας από αναγνωρισµένο οίκο αξιολόγησης (εξωτερικό οίκο πιστοληπτικής
αξιολόγησης) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Η ελάχιστη βαθµίδα που απαιτείται να λάβουν οι συγκεκριµένες οµολογίες προκειµένου να παρασχεθεί η
εγγύηση είναι η «ΒΒ-» (Standard & Poors), «Ba3» (Moody’s), «BB-» (Fitch), «BBL» (DBRS). Τυχόν δεύτερη
αξιολόγηση διενεργείται από αναγνωρισµένο οίκο αξιολόγησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού
(Ε.Κ.) αριθ. 1060/2009 (E.E. L 302). Στην περίπτωση δύο αξιολογήσεων και για την επιβεβαίωση της
πλήρωσης της ελάχιστης απαιτούµενης βαθµίδας προκειµένου να παρασχεθεί η εγγύηση, λαµβάνεται υπ’
όψιν η χαµηλότερη αξιολόγηση.

Κατάπτωση της εγγύησης

Το άρθρο 13 καθορίζει τη διαδικασία κατάπτωσης της εγγύησης. Το αίτηµα κατάπτωσης υποβάλλεται
µετά την παρέλευση 50 ηµερών από τη µη πληρωµή τυχόν υποχρέωσης του αποκτώντος από τις οµολογίες
υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και εντός εννέα µηνών από τη συµπλήρωση της ανωτέρω
προθεσµίας.
Το Ελληνικό Δηµόσιο καταβάλλει τα οφειλόµενα ποσά προς τους οµολογιούχους υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας εντός 30 ηµερών από την παραλαβή του αιτήµατος κατάπτωσης, το οποίο υποβάλλεται
προς τη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής
Πολιτικής του υπουργείου Οικονοµικών. Το Ελληνικό Δηµόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώµατα των
οµολογιούχων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

Ενηµέρωση σε ξένους επενδυτές

Τις βασικές πτυχές του σχεδίου «Ηρακλής», αλλά και το πρόγραµµα εκδόσεων ελληνικών οµολόγων είχαν
την ευκαιρία να παρουσιάσουν στους εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων τα µέλη του ελληνικού
οικονοµικού επιτελείου. Στο περιθώριο του επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «21 Annual
Capital Link Invest In Greece Forum», ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας είχε την ευκαιρία να
συναντηθεί µε στελέχη της PIMCO, της Goldman Sachs, της Citibank, της Blackrock, της Blue Crest, της
Morgan Stanley, της Helm, της Nomura και της Third Point. Ο στόχος διπλός: να ενηµερωθούν οι ξένοι
επενδυτές για το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του σχεδίου «Ηρακλής», µε το βάρος της σχετικής
ενηµέρωσης να πέφτει στον αρµόδιο υφυπουργό Οικονοµικών Γιώργο Ζαββό, ο οποίος επίσης βρίσκεται
στις ΗΠΑ, αλλά και να µάθουν από πρώτο χέρι τις βασικές προβλέψεις του προγραµµατισµού του ΟΔΔΗΧ
για την επόµενη χρονιά. Ειδικά το σχέδιο «Ηρακλής» αναµένεται να περάσει από τη Βουλή µε διαδικασίες
εξπρές, ώστε να σταλεί και το µήνυµα αποφασιστικότητας στις αγορές για την ταχύτατη µείωση των
«κόκκινων» δανείων, ένα από τα ζητήµατα που απασχολεί πάρα πολύ τους ξένους αναλυτές που
παρακολουθούν την υπόθεση «Ελλάδα».
Το οικονοµικό επιτελείο ποντάρει στη συµπεριφορά των αγορών µέσα στο 2020, καθώς και ο στόχος της
µείωσης των «κόκκινων» δανείων που βαραίνουν τους ισολογισµούς των τραπεζών, αλλά και η
υπερκάλυψη των ελληνικών εκδόσεων, όπως και η υλοποίηση των επόµενων κινήσεων αναδιάρθρωσης του
χρέους, εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις διαθέσεις των αγορών. Στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις του
υπουργού Οικονοµικών, οι οποίες ήταν δεκάδες, προβλήθηκε ξεκάθαρα το επιχείρηµα ότι η Ελλάδα έχει
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µπει σε τροχιά ανάπτυξης και πλέον συνιστά έναν από τους ασφαλέστερους επενδυτικούς προορισµούς,
δεδοµένου ότι εκτός από τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα διαθέτει κι ένα πολύ µεγάλο «µαξιλάρι
ασφαλείας» για το χρέος το οποίο «εγγυάται» την κάλυψη των δανειακών υποχρεώσεων όχι µόνο για το
2020, αλλά και για τα επόµενα 3-4 χρόνια. Το οικονοµικό επιτελείο προτάσσει στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις
ότι το 2020 θα είναι η χρονιά µε τον υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης της τελευταίας 15ετίας. Προβάλλει,
επίσης, το νέο ευνοϊκότερο περιβάλλον τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα που θα
θελήσουν να µεταφέρουν τη φορολογική έδρα τους στην Ελλάδα, προσβλέποντας σε προσέλκυση
κεφαλαίων ήδη από τις αρχές της επόµενης χρονιάς.

naftemporiki.gr
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Ηµέρα Ελλάδος–Αµερικής στη Wall Street: Σταϊκούρας και Τσάκος χτύπησαν το
καµπανάκι

Στo πλαίσιο του 21ου 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 – Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».

Συγκεκριµένα την Τρίτη 10 Δεκεµβρίου 2019, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ναυτιλιακών εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που
είναι εισηγµένες στο New York Stock Exchange 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 – Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την
παρουσία Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης,
καθώς και εταιριών που συµµετείχαν στο 21o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που
πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία  την προηγούµενη ηµέρα . To Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης – NYSE – υποδέχθηκε την Ελληνικη Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρίες στην «Ηµέρα
Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».

https://www.lykavitos.gr/imera-ellados-amerikis-sti-wall-street-staiko/
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Τα αποτελέσµατα του Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη
Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της Capital Link, η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος – Αµερικής στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία Υπουργών και στελεχών
ναυτιλιακών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και εταιριών που συµµετείχαν
στο 21o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία την
προηγούµενη ηµέρα. To Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης – NYSE – υποδέχθηκε την Ελληνικη
Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρίες στην «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».

Ο Yπουργός Οικονοµικών κος Χρήστος Σταϊκούρας και ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Πρόεδρος & CEO, Tsakos
Energy Navigation (NYSE: TNP); Chairman, INTERTANKO 2014-2018, χτύπησαν το “Closing Bell”, το καµπανάκι
της λήξης των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου 2019 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης
πλαισιωµένοι από τους κκ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χάρη Θεοχάρη,
Υπουργό Τουρισµού, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, Υπουργό Ναυτιλίας και Nησιωτικής Πολιτικής, καθώς και
εκπροσώπους από το ανώτατο management των ακόλουθων εταιριών που είναι εισηγµένες στο NYSE
LISTED : AMERESCO (Mr. George Sakellaris, CEO)- AVIS BUDGET GROUP(Mr. David Blaskey, Senior Vice
President)  - DIANA SHIPPING INC. (Ms Semiramis Paliou, Deputy CEO) - DORIAN LPG (Ms Marina Hadjipateras) -
MISTRAS GROUP, INC. (Mr. Dennis Bertolotti – CEO), NAVIOS GROUP (Mr. Ted Petrone, Vice Chairman)- NEW
YORK COMMUNITY BANK (parent of Atlantic Bank of New York) (Mr. Joseph Ficalora, CEO), τον κ. Νικόλαο
Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι και στελέχη εταιριών και φορέων που συµµετείχαν στο 21st

Annual Capital Link Invest in Greece Forum.  O Chris Taylor, VP of Listings, NYSE - The New York Stock Exchange,
καλωσόρισε την Ελληνική Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρείες και τόνισε τη µακροχρόνια σχέση
µεταξύ του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης και των Ελληνο-Αµερικανικών κοινοτήτων.

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.

Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ

https://www.reporter.gr/Eidhseis/Oikonomia/412870-Oloklhrwthhke-epitychws-to-21o-Capital-Link-Invest-in-Greece-Forum?utm_source=feedburner&utm_medium=Feed&utm_campaign=allnewsfeed
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Wall Street: Σταϊκούρας και Τσάκος χτύπησαν το καµπανάκι κλεισίµατος
Στo πλαίσιο του 21ου 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
- Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης". Συγκεκριµένα την Τρίτη 10 Δεκεµβρίου 2019, το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των
ναυτιλιακών εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο New York Stock Exchange 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 - Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και
εταιριών που συµµετείχαν στο 21o Annual Capital Link Invest in...
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Σχέδια για επέκταση της τουριστικής περιόδου το 2020

Τη στρατηγική σηµασία του τουριστικού τοµέα για την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης υπογράµµισε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης
Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.

«Ο τουρισµός έχει αναγνωριστεί ότι διαδραµατίζει βασικό ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα της
Ελλάδας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και ως πηγή εσόδων από εξαγωγές. Οι υψηλότερες
επενδύσεις θα ενισχύσουν την οικονοµική ανάπτυξη το επόµενο έτος, καθώς η χώρα ανακάµπτει από µια
δεκάχρονη κρίση χρέους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο κ. Θεοχάρης υπενθύµισε ότι ο τουριστικός τοµέας ήταν ένα βασικό αντίβαρο που
κατάφερε να µετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης. «Είναι ο πρωταθλητής της
Ελλάδας και ένας από τους λίγους κλάδους στην Ελλάδα, που κατάφερε να συνεχίσει να αναπτύσσεται»,
σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε έργα τουριστικών ακινήτων,
λέγοντας ότι «η Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαµβάνει
277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική
τους αξία όσο και από την φυσική τους οµορφιά».

Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για τη διαµόρφωση ενός
φίλο-επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο λειτουργεί ως εχέγγυο για ανθεκτικές µακροοικονοµικές και
επιχειρηµατικές επιδόσεις.

«Εκτός από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η κυβέρνησή µας θέλει να µειώσει τους φόρους για τις
επιχειρήσεις και να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες το επόµενο έτος. Οι πολιτικές που σχεδιάζουµε
ανέρχονται σε 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ και αυτό θα συµβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης και στην
επιτάχυνση της οικονοµικής δραστηριότητας… Το µέλλον της τουριστικής βιοµηχανίας φαίνεται πολύ
ελπιδοφόρo, αντανακλώντας τις µεγάλες δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας. Η αυξανόµενη τάση του
παγκόσµιου τουρισµού, σε συνδυασµό µε το συγκριτικό πλεονέκτηµα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος,
προσφέρει µια εξαιρετική ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη της βιοµηχανίας», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Τέλος, ο υπουργός Τουρισµού ανακοίνωσε ότι υπάρχει σχεδιασµός για επέκταση της τουριστικής περιόδου
το 2020 µέσω του ανοίγµατος σε νέες αγορές και της στρατηγικής διείσδυσης στον τοµέα του
αγροτουρισµού.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Wall Street: Σταϊκούρας και Τσάκος χτύπησαν το καµπανάκι κλεισίµατος

«Ηµέρα Ελλάδος - Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»: Το NYSE σε
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της
Ελλάδος

Στo πλαίσιο του 21ου 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 – Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».

Συγκεκριµένα την Τρίτη 10 Δεκεµβρίου 2019, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ναυτιλιακών εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που
είναι εισηγµένες στο New York Stock Exchange 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 – Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την
παρουσία Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης,
καθώς και εταιριών που συµµετείχαν στο 21o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που
πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία την προηγούµενη ηµέρα. To Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης – NYSE
– υποδέχθηκε την Ελληνικη Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρίες στην «Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr

https://www.protothema.gr/economy/article/954225/wall-street-staikouras-kai-tsakos-htupisan-to-kabanaki-kleisimatos/
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Επενδυτικά… εύσηµα για τον «Ηρακλή» που κατατέθηκε στη Βουλή
Το νοµοσχέδιο κατατέθηκε χθες και ψηφίζεται την Παρασκευή µε «προίκα» τους επαίνους του Αµερικανού
υπουργού Εµπορίου και του αντιπροέδρου της Citi - Θερµή υποδοχή των επενδυτών στο συνέδριο του
Capital Link - Τα επόµενα βήµατα της κυβέρνησης

Με τον «αέρα» των ενθουσιωδών σχολίων που αποκόµισε για το σχέδιο «Ηρακλής» από κορυφαίους
διεθνείς επενδυτές και τον Αµερικανό υπουργό Εµπορίου Ουίλµπουρ Ρος στη Νέα Υόρκη, το οικονοµικό
επιτελείο της κυβέρνησης προχώρησε χθες στην κατάθεση του σχετικού νοµοσχεδίου στη Βουλή.

Το νοµοσχέδιο για το πρόγραµµα παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου, έναντι προµήθειας, σε
τιτλοποιήσεις µη εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών θα συζητηθεί µε τη διαδικασία του
κατεπείγοντος, µε στόχο να ψηφιστεί την Παρασκευή και να σηµατοδοτήσει την αλλαγή σελίδας στο
εγχώριο τραπεζικό σύστηµα και συνολικά στην ελληνική οικονοµία λίγο πριν από την έλευση του νέου
έτους.

Θα ακολουθήσουν µεταρρυθµίσεις στην κεφαλαιαγορά και στο πτωχευτικό δίκαιο, ώστε να
αντιµετωπιστούν σηµαντικά προβλήµατα σε αυτά τα κοµβικά για την οικονοµία πεδία και η Ελλάδα να
εξελιχθεί σε χρηµατοοικονοµικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως φιλοδοξεί η κυβέρνηση. Τον
συγκεκριµένο στόχο ανέφερε προχθές στους περισσότερους από 1.000 συµµετάσχοντες στο 21ο Ετήσιο
Φόρουµ «Invest in Greece» του Capital Link ο υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός, στέλνοντας το
µήνυµα ότι η Ελλάδα άλλαξε σελίδα και προσφέρει µοναδικές ευκαιρίες για επενδύσεις.

«Η ηµέρα που η ελληνική κυβέρνηση θα καταθέσει στη Βουλή για ψήφιση το νοµοσχέδιο για τη µείωση
των κόκκινων δανείων θα είναι µια µεγάλη ηµέρα για την Ελλάδα. Ο νόµος θα δώσει τη δυνατότητα
στις τράπεζες να απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν,
προσφέροντας ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία», ήταν το µήνυµα του υπουργού Εµπορίου των ΗΠΑ
Ουίλµπουρ Ρος κατά το δείπνο του συνεδρίου του Capital Link στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Ο κ.
Ρος ήταν ιδιαιτέρως θερµός στην οµιλία του για όλο το εύρος των πρόσφατων κυβερνητικών
µεταρρυθµίσεων και των επιπτώσεων που θα έχουν στην προσέλκυση επενδύσεων.

Ισχυρό σήµα εµπιστοσύνης προς τον «Ηρακλή» έστειλε επίσης στο γεύµα του συνεδρίου εξ ονόµατος της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας ο αντιπρόεδρος της Citi Ρέι Κόλινς, ο οποίος τόνισε ότι στα 30 χρόνια
που παρακολουθεί κυβερνητικές µεταρρυθµίσεις διαφόρων κρατών είναι η πρώτη φορά που ένα
πρωτοφανές εγχείρηµα, όπως το σχέδιο µείωσης των κόκκινων δανείων στις ελληνικές τράπεζες,
χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή ταχύτητα και αποφασιστικότητα τόσο στη σύλληψη όσο και στη
διαπραγµάτευση και εφαρµογή του.

Οι προοπτικές συστηµικής µείωσης των κόκκινων δανείων µε το σχέδιο «Ηρακλής» βρέθηκαν στο επίκεντρο
των συζητήσεων στα διάφορα εξειδικευµένα πάνελ του συνεδρίου του Capital Link, όπου τοποθετήθηκαν ο
κ. Ζαββός, οι επικεφαλής των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών, ξένοι τραπεζίτες και επενδυτές και ο
επικεφαλής των τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για την Ελλάδα Φραντσέσκο
Ντρούντι. Κοινός παρονοµαστής των οµιλητών ήταν ότι µε όχηµα το νοµοσχέδιο που κατατέθηκε χθες
στη Βουλή η χώρα  µας µπορεί πλέον να  προσεγγίσει πιο συστηµατικά  τους µεγάλους
επενδυτές για  την άντληση κεφαλαίων, καθώς δροµολογείται η δραστική µείωση των µη
εξυπηρετούµενων δανείων, τα οποία αποτελούν ένα από τα βασικότερα προβλήµατα της ελληνικής
οικονοµίας σύµφωνα µε επενδυτές και οίκους αξιολόγησης.

Με τον «Ηρακλή» το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης προσδοκά να επιτευχθεί µείωση των
κόκκινων δανείων κατά  30-35 δισ. ευρώ ή 40% και άνω, ώστε να ανοίξει ο δρόµος για τη χορήγηση
ρευστότητας στην αγορά και την πραγµατική οικονοµία και η Ελλάδα να πετύχει υψηλότερους ρυθµούς
ανάπτυξης. Όπως τονίζει το υπουργείο Οικονοµικών, «το σχέδιο βασίζεται στους επενδυτές και δεν
επιβαρύνει τον φορολογούµενο», ενώ το Δηµόσιο αναµένεται να  αντλεί έσοδα  200 εκατ. ευρώ σε
ετήσια  βάση από τις προµήθειες που θα  εισπράττει για  την παροχή εγγυήσεων.

Όπως σηµείωσε ο υφυπουργός Οικονοµικών, ο «Ηρακλής» θα  είναι το µόνο συστηµικό σχέδιο
αναφορικά  µε τον τραπεζικό τοµέα  στο οποίο θα  επικεντρωθεί η κυβέρνηση για  τους
επόµενους 8-10 µήνες.

Γιατί ο «Ηρακλής» προσελκύει τους επενδυτές

Σύµφωνα µε πηγές του υπουργείου Οικονοµικών, οι επενδυτές δείχνουν µεγάλο ενδιαφέρον για τον
«Ηρακλή» για δύο λόγους:
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1. Το υπουργείο, σε συνεργασία µε τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς, την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), τις
τράπεζες και το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ετοίµασε ένα σχέδιο που
ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες τόσο των τραπεζών όσο κι των επενδυτών. Στο
πλαίσιο αυτό, το νοµοσχέδιο διαµορφώνει ένα σύστηµα κινήτρων και κυρώσεων για τους διαχειριστές των
εταιριών ειδικού σκοπού (SPV) που θα κάνουν τις τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων, ενώ παράλληλα
προβλέπει να δηµιουργηθούν βάσεις δεδοµένων και πληροφοριών που θα βοηθούν τον επενδυτή να κάνει
την επιλογή που ταιριάζει στο επενδυτικό προφίλ του, προκειµένου να υπάρχει διαφάνεια.

2. Αποτιµούν θετικά  το φιλοεπενδυτικό προφίλ της κυβέρνησης, την πολιτική σταθερότητα
στη χώρα  µας και τις προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας µε ρυθµούς διπλάσιους σε σύγκριση µε
τον µέσο όρο της ευρωζώνης.

Ο κ. Ζαββός επισήµανε ότι η προσέλκυση επενδυτών στον «Ηρακλή» έχει διπλή σηµασία, καθώς, πέρα από
το ότι θα συµβάλει στην επιτυχή εφαρµογή του σχεδίου, θα  επιτρέψει στους επενδυτές να
γνωρίσουν καλύτερα  τον τραπεζικό τοµέα  και την ελληνική οικονοµία  και να  συµβάλουν
στην ανάπτυξή τους.
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Με τις «ευλογίες» των διεθνών επενδυτών η κατάθεση του «Ηρακλή» στη
Βουλή

Με τον «αέρα» των ενθουσιωδών σχολίων που αποκόµισε για το σχέδιο «Ηρακλής» από κορυφαίους
διεθνείς επενδυτές και τον Αµερικανό υπουργό Εµπορίου Ουίλµπουρ Ρος στη Νέα Υόρκη, το οικονοµικό
επιτελείο της κυβέρνησης προχώρησε χθες στην κατάθεση του σχετικού νοµοσχεδίου στη Βουλή.
Το νοµοσχέδιο για το πρόγραµµα παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου, έναντι προµήθειας, σε
τιτλοποιήσεις µη εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών θα συζητηθεί µε τη διαδικασία του
κατεπείγοντος, µε στόχο να ψηφιστεί την Παρασκευή και να σηµατοδοτήσει την αλλαγή σελίδας στο
εγχώριο τραπεζικό σύστηµα και συνολικά στην ελληνική οικονοµία λίγο πριν από την έλευση του νέου
έτους.
Θα ακολουθήσουν µεταρρυθµίσεις στην κεφαλαιαγορά και στο πτωχευτικό δίκαιο, ώστε να
αντιµετωπιστούν σηµαντικά προβλήµατα σε αυτά τα κοµβικά για την οικονοµία πεδία και η Ελλάδα να
εξελιχθεί σε χρηµατοοικονοµικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως φιλοδοξεί η κυβέρνηση. Τον
συγκεκριµένο στόχο ανέφερε προχθές στους περισσότερους από 1.000 συµµετάσχοντες στο 21ο Ετήσιο
Φόρουµ «Invest in Greece» του Capital Link ο υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός, στέλνοντας το
µήνυµα ότι η Ελλάδα άλλαξε σελίδα και προσφέρει µοναδικές ευκαιρίες για επενδύσεις.
«Η ηµέρα που η ελληνική κυβέρνηση θα καταθέσει στη Βουλή για ψήφιση το νοµοσχέδιο για τη µείωση των
κόκκινων δανείων θα είναι µια µεγάλη ηµέρα για την Ελλάδα. Ο νόµος θα δώσει τη δυνατότητα στις
τράπεζες να απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν,
προσφέροντας ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία», ήταν το µήνυµα του υπουργού Εµπορίου των ΗΠΑ
Ουίλµπουρ Ρος κατά το δείπνο του συνεδρίου του Capital Link στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Ο κ.
Ρος ήταν ιδιαιτέρως θερµός στην οµιλία του για όλο το εύρος των πρόσφατων κυβερνητικών
µεταρρυθµίσεων και των επιπτώσεων που θα έχουν στην προσέλκυση επενδύσεων.
Ισχυρό σήµα εµπιστοσύνης προς τον «Ηρακλή» έστειλε επίσης στο γεύµα του συνεδρίου εξ ονόµατος της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας ο αντιπρόεδρος της Citi Ρέι Κόλινς, ο οποίος τόνισε ότι στα 30 χρόνια
που παρακολουθεί κυβερνητικές µεταρρυθµίσεις διαφόρων κρατών είναι η πρώτη φορά που ένα
πρωτοφανές εγχείρηµα, όπως το σχέδιο µείωσης των κόκκινων δανείων στις ελληνικές τράπεζες,
χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή ταχύτητα και αποφασιστικότητα τόσο στη σύλληψη όσο και στη
διαπραγµάτευση και εφαρµογή του.
Οι προοπτικές συστηµικής µείωσης των κόκκινων δανείων µε το σχέδιο «Ηρακλής» βρέθηκαν στο επίκεντρο
των συζητήσεων στα διάφορα εξειδικευµένα πάνελ του συνεδρίου του Capital Link, όπου τοποθετήθηκαν ο
κ. Ζαββός, οι επικεφαλής των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών, ξένοι τραπεζίτες και επενδυτές και ο
επικεφαλής των τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για την Ελλάδα Φραντσέσκο
Ντρούντι. Κοινός παρονοµαστής των οµιλητών ήταν ότι µε όχηµα το νοµοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη
Βουλή η χώρα µας µπορεί πλέον να προσεγγίσει πιο συστηµατικά τους µεγάλους επενδυτές για την
άντληση κεφαλαίων, καθώς δροµολογείται η δραστική µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, τα
οποία αποτελούν ένα από τα βασικότερα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας σύµφωνα µε επενδυτές και
οίκους αξιολόγησης.
Με τον «Ηρακλή» το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης προσδοκά να επιτευχθεί µείωση των κόκκινων
δανείων κατά 30-35 δισ. ευρώ ή 40% και άνω, ώστε να ανοίξει ο δρόµος για τη χορήγηση ρευστότητας
στην αγορά και την πραγµατική οικονοµία και η Ελλάδα να πετύχει υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης.
Όπως τονίζει το υπουργείο Οικονοµικών, «το σχέδιο βασίζεται στους επενδυτές και δεν επιβαρύνει τον
φορολογούµενο», ενώ το Δηµόσιο αναµένεται να αντλεί έσοδα 200 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση από τις
προµήθειες που θα εισπράττει για την παροχή εγγυήσεων.
Όπως σηµείωσε ο υφυπουργός Οικονοµικών, ο «Ηρακλής» θα είναι το µόνο συστηµικό σχέδιο αναφορικά µε
τον τραπεζικό τοµέα στο οποίο θα επικεντρωθεί η κυβέρνηση για τους επόµενους 8-10 µήνες.Γιατί ο
«Ηρακλής» προσελκύει τους επενδυτές
Σύµφωνα µε πηγές του υπουργείου Οικονοµικών, οι επενδυτές δείχνουν µεγάλο ενδιαφέρον για τον
«Ηρακλή» για δύο λόγους:
1. Το υπουργείο, σε συνεργασία µε τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς, την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), τις
τράπεζες και το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ετοίµασε ένα σχέδιο που ανταποκρίνεται
πλήρως στις ανάγκες τόσο των τραπεζών όσο κι των επενδυτών. Στο πλαίσιο αυτό, το νοµοσχέδιο
διαµορφώνει ένα σύστηµα κινήτρων και κυρώσεων για τους διαχειριστές των εταιριών ειδικού σκοπού
(SPV) που θα κάνουν τις τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων, ενώ παράλληλα προβλέπει να δηµιουργηθούν
βάσεις δεδοµένων και πληροφοριών που θα βοηθούν τον επενδυτή να κάνει την επιλογή που ταιριάζει στο
επενδυτικό προφίλ του, προκειµένου να υπάρχει διαφάνεια.
2. Αποτιµούν θετικά το φιλοεπενδυτικό προφίλ της κυβέρνησης, την πολιτική σταθερότητα στη χώρα µας
και τις προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας µε ρυθµούς διπλάσιους σε σύγκριση µε τον µέσο όρο της
ευρωζώνης.
Ο κ. Ζαββός επισήµανε ότι η προσέλκυση επενδυτών στον «Ηρακλή» έχει διπλή σηµασία, καθώς, πέρα από
το ότι θα συµβάλει στην επιτυχή εφαρµογή του σχεδίου, θα επιτρέψει στους επενδυτές να γνωρίσουν
καλύτερα τον τραπεζικό τοµέα και την ελληνική οικονοµία και να συµβάλουν στην ανάπτυξή τους.
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καλύτερα τον τραπεζικό τοµέα και την ελληνική οικονοµία και να συµβάλουν στην ανάπτυξή τους.

http://banksnews.gr/%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b5%cf%85%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%84/


https://www.newmoney.gr/

 Publication date: 11/12/2019 07:51

 Alexa ranking (Greece): 201

 https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/oikonomia/staikouras-ke-tsako...

Σταϊκούρας και Τσάκος χτύπησαν το καµπανάκι κλεισίµατος στη Wall Street

«Ηµέρα Ελλάδος - Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»: Το NYSE σε συνεργασία µε την Capital
Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος

Στo πλαίσιο του 21ου 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 – Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».

Συγκεκριµένα την Τρίτη 10 Δεκεµβρίου 2019, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ναυτιλιακών εταιρειών Ελληνικών
συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο New York Stock Exchange 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 – Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την
παρουσία Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης,
καθώς και εταιριών που συµµετείχαν στο 21o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που
πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία την προηγούµενη ηµέρα. To Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης – NYSE
– υποδέχθηκε την Ελληνικη Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρίες στην «Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».

Ο Yπουργός Οικονοµικών κος Χρήστος Σταϊκούρας και ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Πρόεδρος & CEO, Tsakos
Energy Navigation, Chairman, INTERTANKO 2014-2018, χτύπησαν το “Closing Bell”, το καµπανάκι της λήξης των
εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου 2019 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωµένοι από τους κκ.
Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό
Τουρισµού, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, Υπουργό Ναυτιλίας και Nησιωτικής Πολιτικής, καθώς και
εκπροσώπους από το ανώτατο management των ακόλουθων εταιριών που είναι εισηγµένες
στο NYSE LISTED: AMERESCO (Mr. David Anderson, Executive VP & Board Member)- CITI (Mr. Emilios Kyriacou,
Managing Director, Country Corporate Officer, Greece, Cyprus & Malta), DIANA SHIPPING INC. (Ms Semiramis
Paliou, Deputy CEO) – DORIAN LPG (Ms Marina Hadjipateras) – MISTRAS GROUP, INC. (Mr. Dennis Bertolotti –
CEO), NAVIOS GROUP (Mr. Ted Petrone, Vice Chairman)- NEW YORK COMMUNITY BANK (parent of Atlantic Bank
of New York) (Mr. Joseph Ficalora, CEO), τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία
Όλγα  Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι και στελέχη εταιριών και φορέων που συµµετείχαν στο 21st
Annual Capital Link Invest in Greece Forum.

O Chris Taylor, VP of Listings, NYSE – The New York Stock Exchange, καλωσόρισε την Ελληνική
Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρείες και τόνισε τη µακροχρόνια σχέση µεταξύ του Χρηµατιστηρίου
της Νέας Υόρκης και των Ελληνο-Αµερικανικών κοινοτήτων.

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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Επενδυτικά… εύσηµα για τον «Ηρακλή» που κατατέθηκε στη Βουλή
Το νοµοσχέδιο κατατέθηκε χθες και ψηφίζεται την Παρασκευή µε «προίκα» τους επαίνους του Αµερικανού
υπουργού Εµπορίου και του αντιπροέδρου της Citi - Θερµή υποδοχή των επενδυτών στο συνέδριο
του Capital Link - Τα επόµενα βήµατα της κυβέρνησης

Με τον «αέρα» των ενθουσιωδών σχολίων που αποκόµισε για το σχέδιο «Ηρακλής» από κορυφαίους
διεθνείς επενδυτές και τον Αµερικανό υπουργό Εµπορίου Ουίλµπουρ Ρος στη Νέα Υόρκη, το οικονοµικό
επιτελείο της κυβέρνησης προχώρησε χθες στην κατάθεση του σχετικού νοµοσχεδίου στη Βουλή.

Το νοµοσχέδιο για το πρόγραµµα παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου, έναντι προµήθειας, σε
τιτλοποιήσεις µη εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών θα συζητηθεί µε τη διαδικασία του
κατεπείγοντος, µε στόχο να ψηφιστεί την Παρασκευή και να σηµατοδοτήσει την αλλαγή σελίδας στο
εγχώριο τραπεζικό σύστηµα και συνολικά στην ελληνική οικονοµία λίγο πριν από την έλευση του νέου
έτους.

Θα ακολουθήσουν µεταρρυθµίσεις στην κεφαλαιαγορά και στο πτωχευτικό δίκαιο, ώστε να
αντιµετωπιστούν σηµαντικά προβλήµατα σε αυτά τα κοµβικά για την οικονοµία πεδία και η Ελλάδα να
εξελιχθεί σε χρηµατοοικονοµικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως φιλοδοξεί η κυβέρνηση. Τον
συγκεκριµένο στόχο ανέφερε προχθές στους περισσότερους από 1.000 συµµετάσχοντες στο 21ο Ετήσιο
Φόρουµ «Invest in Greece» του Capital Link ο υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός, στέλνοντας το
µήνυµα ότι η Ελλάδα άλλαξε σελίδα και προσφέρει µοναδικές ευκαιρίες για επενδύσεις.

«Η ηµέρα που η ελληνική κυβέρνηση θα καταθέσει στη Βουλή για ψήφιση το νοµοσχέδιο για τη µείωση
των κόκκινων δανείων θα είναι µια µεγάλη ηµέρα για την Ελλάδα. Ο νόµος θα δώσει τη δυνατότητα
στις τράπεζες να απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν,
προσφέροντας ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία», ήταν το µήνυµα του υπουργού Εµπορίου των ΗΠΑ
Ουίλµπουρ Ρος κατά το δείπνο του συνεδρίου του Capital Link στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Ο κ.
Ρος ήταν ιδιαιτέρως θερµός στην οµιλία του για όλο το εύρος των πρόσφατων κυβερνητικών
µεταρρυθµίσεων και των επιπτώσεων που θα έχουν στην προσέλκυση επενδύσεων.

Ισχυρό σήµα εµπιστοσύνης προς τον «Ηρακλή» έστειλε επίσης στο γεύµα του συνεδρίου εξ ονόµατος της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας ο αντιπρόεδρος της Citi Ρέι Κόλινς, ο οποίος τόνισε ότι στα 30 χρόνια
που παρακολουθεί κυβερνητικές µεταρρυθµίσεις διαφόρων κρατών είναι η πρώτη φορά που ένα
πρωτοφανές εγχείρηµα, όπως το σχέδιο µείωσης των κόκκινων δανείων στις ελληνικές τράπεζες,
χαρακτηρίζεται από  εντυπωσιακή ταχύτητα και αποφασιστικότητα τόσο στη σύλληψη όσο και στη
διαπραγµάτευση και εφαρµογή του.

Οι προοπτικές συστηµικής µείωσης των κόκκινων δανείων µε το σχέδιο «Ηρακλής» βρέθηκαν στο επίκεντρο
των συζητήσεων στα διάφορα εξειδικευµένα πάνελ του συνεδρίου του Capital Link, όπου τοποθετήθηκαν ο
κ. Ζαββός, οι επικεφαλής των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών, ξένοι τραπεζίτες και επενδυτές και ο
επικεφαλής των τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για την Ελλάδα Φραντσέσκο
Ντρούντι. Κοινός παρονοµαστής των οµιλητών ήταν ότι µε όχηµα το νοµοσχέδιο που κατατέθηκε χθες
στη Βουλή η χώρα  µας µπορεί πλέον να  προσεγγίσει πιο συστηµατικά  τους µεγάλους
επενδυτές  για  την άντληση κεφαλαίων, καθώς δροµολογείται η δραστική µείωση των µη
εξυπηρετούµενων δανείων, τα οποία αποτελούν ένα από τα βασικότερα προβλήµατα της ελληνικής
οικονοµίας σύµφωνα µε επενδυτές και οίκους αξιολόγησης.

Με τον «Ηρακλή» το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης προσδοκά να επιτευχθεί µείωση των
κόκκινων δανείων κατά  30-35 δισ. ευρώ ή 40% και άνω, ώστε να ανοίξει ο δρόµος για τη χορήγηση
ρευστότητας στην αγορά και την πραγµατική οικονοµία και η Ελλάδα να πετύχει υψηλότερους ρυθµούς
ανάπτυξης. Όπως τονίζει το υπουργείο Οικονοµικών, «το σχέδιο βασίζεται στους επενδυτές και δεν
επιβαρύνει τον φορολογούµενο», ενώ το Δηµόσιο αναµένεται να  αντλεί έσοδα  200 εκατ. ευρώ σε
ετήσια  βάση από τις προµήθειες που θα  εισπράττει για  την παροχή εγγυήσεων.

Όπως σηµείωσε ο υφυπουργός Οικονοµικών, ο «Ηρακλής» θα  είναι το µόνο συστηµικό σχέδιο
αναφορικά  µε τον τραπεζικό τοµέα  στο οποίο θα  επικεντρωθεί η κυβέρνηση για  τους
επόµενους 8-10 µήνες.

Γιατί ο «Ηρακλής» προσελκύει τους επενδυτές

Σύµφωνα µε πηγές του υπουργείου Οικονοµικών, οι επενδυτές δείχνουν µεγάλο ενδιαφέρον για τον
«Ηρακλή» για δύο λόγους:
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1. Το υπουργείο, σε συνεργασία µε τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς, την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), τις
τράπεζες και το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ετοίµασε ένα σχέδιο που
ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες τόσο των τραπεζών όσο κι των επενδυτών. Στο
πλαίσιο αυτό, το νοµοσχέδιο διαµορφώνει ένα σύστηµα κινήτρων και κυρώσεων για τους διαχειριστές των
εταιριών ειδικού σκοπού (SPV) που θα κάνουν τις τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων, ενώ παράλληλα
προβλέπει να δηµιουργηθούν βάσεις δεδοµένων και πληροφοριών που θα βοηθούν τον επενδυτή να κάνει
την επιλογή που ταιριάζει στο επενδυτικό προφίλ του, προκειµένου να υπάρχει διαφάνεια.

2.  Αποτιµούν θετικά  το φιλοεπενδυτικό προφίλ της κυβέρνησης, την πολιτική σταθερότητα
στη χώρα  µας και τις προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας µε ρυθµούς διπλάσιους σε σύγκριση µε
τον µέσο όρο της ευρωζώνης.

Ο κ. Ζαββός επισήµανε ότι η προσέλκυση επενδυτών στον «Ηρακλή» έχει διπλή σηµασία, καθώς, πέρα από
το ότι θα συµβάλει στην επιτυχή εφαρµογή του σχεδίου, θα  επιτρέψει στους επενδυτές να
γνωρίσουν καλύτερα  τον τραπεζικό τοµέα  και την ελληνική οικονοµία  και να  συµβάλουν
στην ανάπτυξή τους.
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Κρατικές εγγυήσεις ύψους 12 δισ. ευρώ στις τράπεζες
Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο για  τον «Ηρακλή»

Από την έντυπη έκδοση

Το ποσό των 12 δισ. ευρώ είναι το αρχικό ύψος των κρατικών εγγυήσεων που µπορούν να χορηγηθούν στις
τράπεζες, στο πλαίσιο του σχεδίου «Ηρακλής», όπως προβλέπει το σχετικό νοµοσχέδιο που κατατέθηκε
χθες το βράδυ στη Βουλή. Νωρίτερα, το σχέδιο είχε αποσπάσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, ενώ ενσωµατώνει και τις παρατηρήσεις των θεσµών.

Ειδικότερα, µε το νοµοσχέδιο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής της εγγύησης του
Ελληνικού Δηµοσίου στις τιτλοποιήσεις απαιτήσεων των ελληνικών τραπεζών και ρυθµίζονται οι
αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του σχεδίου «Ηρακλής», το οποίο στηρίζεται στο ιταλικό
µοντέλο, προσαρµοσµένο στην ελληνική πραγµατικότητα.

Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, µε το σχέδιο νόµου υιοθετείται το πρόγραµµα παροχής εγγύησης του
Ελληνικού Δηµοσίου «Ηρακλής» σε τιτλοποιήσεις µη εξυπηρετούµενων δανείων (ΜΕΔ) των ελληνικών
τραπεζών.

Το πρόγραµµα έρχεται να εφαρµοστεί την ιδανική στιγµή καθώς υπάρχει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον
για τίτλους µε θετικές αποδόσεις, κάτι που έγινε αντιληπτό και από την τελευταία έκδοση του 10ετούς
οµολόγου. Αποτελεί µία καινοτοµία για την Ευρώπη, γιατί ενώ στηρίζεται στο ιταλικό µοντέλο
τιτλοποίησης δανείων µε εγγύηση του Δηµοσίου, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που επιχειρεί ένα τέτοιο
σχέδιο ενώ δεν βρίσκεται σε επενδυτική βαθµίδα.

Προστίθεται ότι το σχέδιο «Ηρακλής» δεν επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούµενο, ενώ προβλέπεται η
λήψη προµήθειας από το Δηµόσιο για την εγγύηση που παρέχει, τιµολογηµένη µε όρους αγοράς.

Παροχή κρατικής εγγύησης

Η διαδικασία παροχής της κρατικής εγγύησης ορίζεται από το άρθρο 6 του νοµοσχεδίου και το µέγιστο
ύψος της είναι το ποσό των 12 δισ. ευρώ, το οποίο όµως µπορεί να αυξηθεί στο µέλλον.

Ειδικότερα, το επίµαχο άρθρο αναφέρει:

1 Με απόφαση του υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το
Ελληνικό Δηµόσιο δύναται να παρέχει εγγύηση (η «πράξη παροχής εγγύησης»), έπειτα από σύµφωνη γνώµη
της Διυπουργικής Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), όπως ισχύει, προς τους
οµολογιούχους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και υπέρ του αποκτώντος, για τιτλοποιηµένες
απαιτήσεις του παρόντος νόµου. Η εγγύηση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή, µετά την προσκόµιση των
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 10, της σύµβασης εγγύησης σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
Παραρτήµατος Γ’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος νόµου (η «σύµβαση εγγύησης»). Το
ανώτατο συνολικό ποσό της δυνάµενης να χορηγηθεί εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου κατ’ εφαρµογή του
παρόντος νόµου ανέρχεται σε 12 δισ. ευρώ. Με απόφαση του υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται
κατόπιν σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ως άνω ποσό δύναται να αυξάνεται για το
µέλλον.

2 Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου συνίσταται στην ανάληψη υποχρέωσης πληρωµής των υποχρεώσεων
του αποκτώντος για την ολοσχερή εξόφληση απαιτήσεων από οµολογίες υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για αποπληρωµή του κεφαλαίου και των τόκων
για όλη τη διάρκεια των τίτλων. Η εξόφληση των απαιτήσεων διενεργείται κατά τόκους ή/και κεφάλαιο,
αναλόγως της δοµής και των συµβατικών όρων κάθε οµολογίας υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

3 Το αίτηµα για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου υποβάλλεται αποκλειστικά εντός
χρονικής περιόδου 18 µηνών από τις 10/10/2019, ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης C (2019) 7309
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επί του προγράµµατος παροχής εγγυήσεων του παρόντος νόµου. Με απόφαση του
υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µπορεί να
παρατείνεται η περίοδος παροχής εγγύησης, καθώς επίσης να τροποποιούνται για το µέλλον οι όροι
παροχής αυτής.

4 Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου είναι ρητή, ανέκλητη, ανεπιφύλακτη και σε πρώτη ζήτηση, σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 213, 214 και 215 παρ. 1 του Κανονισµού (Ε.Ε.) 575/2013, ως εάν το Ελληνικό
Δηµόσιο ήταν πρωτοφειλέτης, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου και ερµηνεύεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις της από 10/10/2019 C (2019) 7309 Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και του
πρωτογενούς, παραγώγου και επικουρικού ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων.
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5 Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου χορηγείται έως την καθορισµένη λήξη των οµολογιών υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας ή την πλήρη εξόφλησή τους.

6 Στην απόφαση της παρ. 1 αναφέρεται το ακριβές ποσό της εγγύησης, ο χρόνος διάρκειάς της, η
καταβλητέα στο Ελληνικό Δηµόσιο προµήθεια ασφαλείας και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η εγγύηση
παραµένει σε ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 15.

Οι προµήθειες

Το νοµοσχέδιο καθορίζει και τη διαδικασία επιβολής και καταβολής προµήθειας ασφαλείας. Σύµφωνα µε
τη σχετική διάταξη, η προµήθεια ασφαλείας καταβάλλεται από την ηµεροµηνία παροχής της εγγύησης και
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής, υπολογιζόµενη επί του εκάστοτε ανεξόφλητου εγγυηµένου υπολοίπου
οµολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Η προµήθεια ασφαλείας υπολογίζεται και καταβάλλεται
στην αρχή κάθε εκτοκιστικής περιόδου και θα αντικατοπτρίζει τους κινδύνους που αναλαµβάνει το
Δηµόσιο και θα είναι συνάρτηση των ηµεροµηνιών λήξης των οµολογιών υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας.

Η βασική προµήθεια είναι συνάρτηση του κατάλληλου δείκτη αναφοράς. Από ένα έως τρία έτη
χρησιµοποιείται το CDS τριετίας, για 4-5 έτη το CDS πενταετίας, για 6-7 το CDS 7ετίας και στη συνέχεια το
CDS 10ετίας.

Πότε τίθεται σε ισχύ

Η εγγύηση τίθεται σε ισχύ µόλις επιβεβαιωθεί ότι πληρούνται σωρευτικά συγκεκριµένες προϋποθέσεις και
ειδικότερα:

α) µόλις επέλθει η πώληση σε ιδιώτες επενδυτές ποσοστού 50%+1 των οµολογιών χαµηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας, καθώς και αρκετό ποσοστό οµολογιών χαµηλής και µέσης εξοφλητικής προτεραιότητας,
ώστε να επιτευχθεί η λογιστική απο-αναγνώριση,

β) υπάρχει αξιολόγηση των οµολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας που ανταποκρίνεται στην
ελάχιστη βαθµίδα που προβλέπει ο νόµος,

γ) η διαχείριση των τιτλοποιηµένων απαιτήσεων έχει ανατεθεί σε διαχειριστή που δεν ελέγχεται από το
µεταβιβάζον πιστωτικό ίδρυµα (είτε µε τη µορφή συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας
διαχείρισης, είτε µε τη µορφή δικαιώµατος διορισµού πλειοψηφίας των µελών του Δ.Σ. ή άλλως, όπως
προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα).

Βασική προϋπόθεση για την παροχή της εγγύησης είναι η προηγούµενη αξιολόγηση των οµολογιών υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας από αναγνωρισµένο οίκο αξιολόγησης (εξωτερικό οίκο πιστοληπτικής
αξιολόγησης) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η ελάχιστη βαθµίδα που απαιτείται να λάβουν οι συγκεκριµένες οµολογίες προκειµένου να παρασχεθεί η
εγγύηση είναι η «ΒΒ-» (Standard & Poors), «Ba3» (Moody’s), «BB-» (Fitch), «BBL» (DBRS). Τυχόν δεύτερη
αξιολόγηση διενεργείται από αναγνωρισµένο οίκο αξιολόγησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού
(Ε.Κ.) αριθ. 1060/2009 (E.E. L 302). Στην περίπτωση δύο αξιολογήσεων και για την επιβεβαίωση της
πλήρωσης της ελάχιστης απαιτούµενης βαθµίδας προκειµένου να παρασχεθεί η εγγύηση, λαµβάνεται υπ’
όψιν η χαµηλότερη αξιολόγηση.

Κατάπτωση της εγγύησης

Το άρθρο 13 καθορίζει τη διαδικασία κατάπτωσης της εγγύησης. Το αίτηµα κατάπτωσης υποβάλλεται
µετά την παρέλευση 50 ηµερών από τη µη πληρωµή τυχόν υποχρέωσης του αποκτώντος από τις οµολογίες
υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και εντός εννέα µηνών από τη συµπλήρωση της ανωτέρω
προθεσµίας.

Το Ελληνικό Δηµόσιο καταβάλλει τα οφειλόµενα ποσά προς τους οµολογιούχους υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας εντός 30 ηµερών από την παραλαβή του αιτήµατος κατάπτωσης, το οποίο υποβάλλεται
προς τη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής
Πολιτικής του υπουργείου Οικονοµικών. Το Ελληνικό Δηµόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώµατα των
οµολογιούχων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.  

Ενηµέρωση σε ξένους επενδυτές

Τις βασικές πτυχές του σχεδίου «Ηρακλής», αλλά και το πρόγραµµα εκδόσεων ελληνικών οµολόγων είχαν
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την ευκαιρία να παρουσιάσουν στους εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων τα µέλη του ελληνικού
οικονοµικού επιτελείου. Στο περιθώριο του επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «21 Annual
Capital Link Invest In Greece Forum», ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας είχε την ευκαιρία να
συναντηθεί µε στελέχη της PIMCO, της Goldman Sachs, της Citibank, της Blackrock, της Blue Crest, της
Morgan Stanley, της Helm, της Nomura και της Third Point. Ο στόχος διπλός: να ενηµερωθούν οι ξένοι
επενδυτές για το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του σχεδίου «Ηρακλής», µε το βάρος της σχετικής
ενηµέρωσης να πέφτει στον αρµόδιο υφυπουργό Οικονοµικών Γιώργο Ζαββό, ο οποίος επίσης βρίσκεται
στις ΗΠΑ, αλλά και να µάθουν από πρώτο χέρι τις βασικές προβλέψεις του προγραµµατισµού του ΟΔΔΗΧ
για την επόµενη χρονιά. Ειδικά το σχέδιο «Ηρακλής» αναµένεται να περάσει από τη Βουλή µε διαδικασίες
εξπρές, ώστε να σταλεί και το µήνυµα αποφασιστικότητας στις αγορές για την ταχύτατη µείωση των
«κόκκινων» δανείων, ένα από τα ζητήµατα που απασχολεί πάρα πολύ τους ξένους αναλυτές που
παρακολουθούν την υπόθεση «Ελλάδα».

Το οικονοµικό επιτελείο ποντάρει στη συµπεριφορά των αγορών µέσα στο 2020, καθώς και ο στόχος της
µείωσης των «κόκκινων» δανείων που βαραίνουν τους ισολογισµούς των τραπεζών, αλλά και η
υπερκάλυψη των ελληνικών εκδόσεων, όπως και η υλοποίηση των επόµενων κινήσεων αναδιάρθρωσης του
χρέους, εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις διαθέσεις των αγορών. Στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις του
υπουργού Οικονοµικών, οι οποίες ήταν δεκάδες, προβλήθηκε ξεκάθαρα το επιχείρηµα ότι η Ελλάδα έχει
µπει σε τροχιά ανάπτυξης και πλέον συνιστά έναν από τους ασφαλέστερους επενδυτικούς προορισµούς,
δεδοµένου ότι εκτός από τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα διαθέτει κι ένα πολύ µεγάλο «µαξιλάρι
ασφαλείας» για το χρέος το οποίο «εγγυάται» την κάλυψη των δανειακών υποχρεώσεων όχι µόνο για το
2020, αλλά και για τα επόµενα 3-4 χρόνια. Το οικονοµικό επιτελείο προτάσσει στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις
ότι το 2020 θα είναι η χρονιά µε τον υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης της τελευταίας 15ετίας. Προβάλλει,
επίσης, το νέο ευνοϊκότερο περιβάλλον τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα που θα
θελήσουν να µεταφέρουν τη φορολογική έδρα τους στην Ελλάδα, προσβλέποντας σε προσέλκυση
κεφαλαίων ήδη από τις αρχές της επόµενης χρονιάς.  

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα  τη δουλειά  που σας ταιριάζει!
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Με τις «ευλογίες» των διεθνών επενδυτών η κατάθεση του «Ηρακλή» στη
Βουλή

Το νοµοσχέδιο κατατέθηκε χθες και ψηφίζεται την Παρασκευή µε «προίκα»
τους επαίνους του Αµερικανού υπουργού Εµπορίου και του αντιπροέδρου της
Citi και τη θερµή υποδοχή των επενδυτών στο συνέδριο του Capital Link – Τα
επόµενα βήµατα της κυβέρνησης

Με τον «αέρα» των ενθουσιωδών σχολίων που αποκόµισε για το σχέδιο «Ηρακλής» από κορυφαίους
διεθνείς επενδυτές και τον Αµερικανό υπουργό Εµπορίου Ουίλµπουρ Ρος στη Νέα Υόρκη, το οικονοµικό
επιτελείο της κυβέρνησης προχώρησε χθες στην κατάθεση του σχετικού νοµοσχεδίου στη Βουλή.

Το νοµοσχέδιο για το πρόγραµµα παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου, έναντι προµήθειας, σε
τιτλοποιήσεις µη εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών θα συζητηθεί µε τη διαδικασία του
κατεπείγοντος, µε στόχο να ψηφιστεί την Παρασκευή και να σηµατοδοτήσει την αλλαγή σελίδας στο
εγχώριο τραπεζικό σύστηµα και συνολικά στην ελληνική οικονοµία λίγο πριν από την έλευση του νέου
έτους.

Θα ακολουθήσουν µεταρρυθµίσεις στην κεφαλαιαγορά και στο πτωχευτικό δίκαιο, ώστε να
αντιµετωπιστούν σηµαντικά προβλήµατα σε αυτά τα κοµβικά για την οικονοµία πεδία και η Ελλάδα να
εξελιχθεί σε χρηµατοοικονοµικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως φιλοδοξεί η κυβέρνηση. Τον
συγκεκριµένο στόχο ανέφερε προχθές στους περισσότερους από 1.000 συµµετάσχοντες στο 21ο Ετήσιο
Φόρουµ «Invest in Greece» του Capital Link ο υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός, στέλνοντας το
µήνυµα ότι η Ελλάδα άλλαξε σελίδα και προσφέρει µοναδικές ευκαιρίες για επενδύσεις.

«Η ηµέρα που η ελληνική κυβέρνηση θα καταθέσει στη Βουλή για ψήφιση το νοµοσχέδιο για τη µείωση των
κόκκινων δανείων θα είναι µια µεγάλη ηµέρα για την Ελλάδα. Ο νόµος θα δώσει τη δυνατότητα στις
τράπεζες να απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν,
προσφέροντας ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία», ήταν το µήνυµα του υπουργού Εµπορίου των ΗΠΑ
Ουίλµπουρ Ρος κατά το δείπνο του συνεδρίου του Capital Link στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Ο κ.
Ρος ήταν ιδιαιτέρως θερµός στην οµιλία του για όλο το εύρος των πρόσφατων κυβερνητικών
µεταρρυθµίσεων και των επιπτώσεων που θα έχουν στην προσέλκυση επενδύσεων.

Ισχυρό σήµα εµπιστοσύνης προς τον «Ηρακλή» έστειλε επίσης στο γεύµα του συνεδρίου εξ ονόµατος της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας ο αντιπρόεδρος της Citi Ρέι Κόλινς, ο οποίος τόνισε ότι στα 30 χρόνια
που παρακολουθεί κυβερνητικές µεταρρυθµίσεις διαφόρων κρατών είναι η πρώτη φορά που ένα
πρωτοφανές εγχείρηµα, όπως το σχέδιο µείωσης των κόκκινων δανείων στις ελληνικές τράπεζες,
χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή ταχύτητα και αποφασιστικότητα τόσο στη σύλληψη όσο και στη
διαπραγµάτευση και εφαρµογή του.

Οι προοπτικές συστηµικής µείωσης των κόκκινων δανείων µε το σχέδιο «Ηρακλής» βρέθηκαν στο επίκεντρο
των συζητήσεων στα διάφορα εξειδικευµένα πάνελ του συνεδρίου του Capital Link, όπου τοποθετήθηκαν ο
κ. Ζαββός, οι επικεφαλής των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών, ξένοι τραπεζίτες και επενδυτές και ο
επικεφαλής των τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για την Ελλάδα Φραντσέσκο
Ντρούντι. Κοινός παρονοµαστής των οµιλητών ήταν ότι µε όχηµα το νοµοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη
Βουλή η χώρα µας µπορεί πλέον να προσεγγίσει πιο συστηµατικά τους µεγάλους επενδυτές για την
άντληση κεφαλαίων, καθώς δροµολογείται η δραστική µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, τα
οποία αποτελούν ένα από τα βασικότερα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας σύµφωνα µε επενδυτές και
οίκους αξιολόγησης.

Με τον «Ηρακλή» το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης προσδοκά να επιτευχθεί µείωση των κόκκινων
δανείων κατά 30-35 δισ. ευρώ ή 40% και άνω, ώστε να ανοίξει ο δρόµος για τη χορήγηση ρευστότητας
στην αγορά και την πραγµατική οικονοµία και η Ελλάδα να πετύχει υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης.
Όπως τονίζει το υπουργείο Οικονοµικών, «το σχέδιο βασίζεται στους επενδυτές και δεν επιβαρύνει τον
φορολογούµενο», ενώ το Δηµόσιο αναµένεται να αντλεί έσοδα 200 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση από τις
προµήθειες που θα εισπράττει για την παροχή εγγυήσεων.

Όπως σηµείωσε ο υφυπουργός Οικονοµικών, ο «Ηρακλής» θα είναι το µόνο συστηµικό σχέδιο αναφορικά µε
τον τραπεζικό τοµέα στο οποίο θα επικεντρωθεί η κυβέρνηση για τους επόµενους 8-10 µήνες.

Γιατί ο «Ηρακλής» προσελκύει τους επενδυτές
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Σύµφωνα µε πηγές του υπουργείου Οικονοµικών, οι επενδυτές δείχνουν µεγάλο ενδιαφέρον για τον
«Ηρακλή» για δύο λόγους:

1. Το υπουργείο, σε συνεργασία µε τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς, την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), τις
τράπεζες και το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ετοίµασε ένα σχέδιο που ανταποκρίνεται
πλήρως στις ανάγκες τόσο των τραπεζών όσο κι των επενδυτών. Στο πλαίσιο αυτό, το νοµοσχέδιο
διαµορφώνει ένα σύστηµα κινήτρων και κυρώσεων για τους διαχειριστές των εταιριών ειδικού σκοπού
(SPV) που θα κάνουν τις τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων, ενώ παράλληλα προβλέπει να δηµιουργηθούν
βάσεις δεδοµένων και πληροφοριών που θα βοηθούν τον επενδυτή να κάνει την επιλογή που ταιριάζει στο
επενδυτικό προφίλ του, προκειµένου να υπάρχει διαφάνεια.

2. Αποτιµούν θετικά το φιλοεπενδυτικό προφίλ της κυβέρνησης, την πολιτική σταθερότητα στη χώρα µας
και τις προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας µε ρυθµούς διπλάσιους σε σύγκριση µε τον µέσο όρο της
ευρωζώνης.

Ο κ. Ζαββός επισήµανε ότι η προσέλκυση επενδυτών στον «Ηρακλή» έχει διπλή σηµασία, καθώς, πέρα από
το ότι θα συµβάλει στην επιτυχή εφαρµογή του σχεδίου, θα επιτρέψει στους επενδυτές να γνωρίσουν
καλύτερα τον τραπεζικό τοµέα και την ελληνική οικονοµία και να συµβάλουν στην ανάπτυξή τους.
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Ανταπόκριση από Ν. Υόρκη: Ο σούπερ χαρούµενος Πόλσον και οι υπουργοί
που έλαµψαν

Εντυπωσιακή είναι η αλλαγή κλίµατος στη Νέα  Υόρκη, όπως διαπιστώνουν από πρώτο χέρι
τα επιτελικά στελέχη τραπεζών, επιχειρήσεων και πολιτικοοικονοµικοί παράγοντες, που
παρακολουθούν χρόνια τώρα την ετήσια εκδήλωση της Capital Link στην αµερικανική
χρηµατοοικονοµική πρωτεύουσα.
Αξιοσηµείωτη είναι πολυπληθής παρουσία  κυβερνητικών στελεχών, που κερδίζουν τις
εντυπώσεις στις επαφές τους µε τους ξένους. Ξέρουν για πιο θέµα µιλάνε (επενδύσεις), σε ποιους
µιλάνε (επενδυτές) και πώς πρέπει να τοποθετηθούν σε ένα τέτοιο κοινό. Όπως µου µεταφέρουν, τα
στελέχη της κυβέρνησης εκπέµπουν αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση, κερδίζοντας την εµπιστοσύνη
των ξένων.
Την παράσταση, µέχρι στιγµής, κλέβουν ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο
υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, οι οποίοι τόσο στις πιο ανοιχτές όσο και πιο κλειστές
συναντήσεις που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της εκδήλωσης ήταν εξαιρετικοί, ο καθένας
φυσικά µε το στυλ του.
Αυτός, όµως, που δεν µπορούσε να  κρύψει τη χαρά  του από τις εξελίξεις στην Ελλάδα
ήταν ο Τζον Πόλσον. Στην εκδήλωση βράβευσής του, ο δισεκατοµµυριούχος επενδυτής και εκ
των βασικών µετόχων της Τρ. Πειραιώς µάλλον πετούσε από τη χαρά του, όχι φυσικά για το
βραβείο, αλλά για το γεγονός ότι φαίνεται ότι του βγαίνει το παράτολµο trade στην Ελλάδα! Σε ό,τι
αφορά την Τράπεζα Πειραιώς, της οποίας ελέγχει περίπου 10%, ο κ. Πόλσον δεν έκρυψε πόσο στενά
παρακολουθεί τα τεκταινόµενα στην τράπεζα και πόσο σηµαντική πρόοδος έχει γίνει τα τελευταία
χρόνια, µε την ενεργή συµµετοχή του.
Πώς να µην χαίρεται ο Πόλσον, όταν η µετοχή της Τράπεζας Πειραιώς, από 0,60 ευρώ που ήταν
τέτοιες ηµέρες πέρυσι, σήµερα φιγουράρει στα 3 ευρώ σηµειώνοντας άνοδο κατά 400%; 
Ο τοµέας που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι η ενέργεια . Το
«πράσινο στόρι» της κυβέρνησης Μητσοτάκη φαίνεται ότι πουλάει στην Αµερική και οι συζητήσεις
είναι πολλές για την ΔΕΗ, τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, την αγορά φυσικού αερίου αλλά και τον
εξορυκτικό τοµέα. Αν όλα αυτά θα µετουσιωθούν σε επενδύσεις είναι δύσκολο να προεξοφληθεί,
γεγονός είναι, όµως, ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει status στους αµερικανικούς σχεδιασµούς για την
ενέργεια: µετατρέπεται σε µια από τις σηµαντικότερες πύλες εισόδου του αµερικανικού
υγροποιηµένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ενώ δεν θα αργήσει η στιγµή, όπου θα δούµε σε
ελληνικές θάλασσες το πλωτό γεωτρύπανο της Exxon Mobil...
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Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα σε συνέδριο στη Ν. Υόρκη

Με κεντρικό θέµα «Η Ελλάδα επιστρέφει» πραγµατοποιήθηκε χθες το συνέδριο Capital Link Invest in Greece
Forum, στη Νέα Υόρκη, προσελκύοντας περισσότερους από 1.000 συµµετέχοντες, µε το ενδιαφέρον των
ξένων funds για την Ελλάδα να είναι ιδιαίτερα ισχυρό. Οι διεθνείς επενδυτές είχαν την ευκαιρία να
ενηµερωθούν για τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία, καθώς και για το εθνικό
αναπτυξιακό σχέδιο που στοχεύει στην παροχή κινήτρων και στη δοµική βελτίωση του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος. To «παρών» έδωσαν µεγάλοι επενδυτές, επιχειρήσεις, διεθνείς τράπεζες, εκπρόσωποι των
θεσµών και των οίκων αξιολόγησης, αλλά και πολλοί υπουργοί της κυβέρνησης. Μεταξύ των ελληνικών
επιχειρήσεων που βρέθηκαν στη Νέα Υόρκη, ήταν οι συστηµικές τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Εθνική
Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς, καθώς και οι Aegean Airlines, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΠΕ, Lamda Development,
Μυτιληναίος, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Prodea Investments, TEMES S.A. και Titan Cement Group, ενώ έγιναν περισσότερες
από 100 κατ’ ιδίαν συναντήσεις των εταιρειών και των µελών της κυβέρνησης µε επενδυτές. Παράλληλα,
διοργανώθηκαν δύο οµάδες συναντήσεων µε τον υπουργό Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον
υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνι Γεωργιάδη.

Στα funds που συµµετείχαν στις συναντήσεις ήταν οι Athanor Capital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest
Capital, Brookfield Asset Management, Consilience Capital, Eaton Vance, Fir Tree Partners, Goldman Sachs Asset
Management, Helm, Morgan Stanley, MSK Capital Partners, Nomura, Third Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS,
Monarch, Knighthead, Stonehill, Olympus Peak, Citi, Aberdeen, Helm, East Rock, Centerbridge, Beachpoint και
Weterwheel.

Ο κ. Σταϊκούρας µίλησε για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας, τονίζοντας πως η
κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήµα προς
βήµα, την οικονοµική κανονικότητα στη χώρα. Οπως είπε, οι αγορές είναι αισιόδοξες για τις δυνατότητες
της ελληνικής οικονοµίας και αυτό αντανακλάται στην 4η βελτιωµένη έκθεση επιτήρησης, στις επιτυχείς
εξόδους στις αγορές, στις αναβαθµίσεις των οίκων αξιολόγησης και στη σηµαντική βελτίωση του δείκτη
οικονοµικού κλίµατος και του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτή. Παράλληλα, σκιαγράφησε τα επόµενα
βήµατα, λέγοντας ότι αποτελούν βασικές πολιτικές προτεραιότητες τα εξής: η επιτυχία των
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συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων, η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος, η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία, η προώθηση του σχεδίου
ανάπτυξης περιουσιακών στοιχείων και η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού
χρέους.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός αναφέρθηκε στο νέο σχέδιο «Ηρακλής»,
το οποίο αποτελεί µια καινοτόµο και συστηµική λύση η οποία, µέσω της χρήσης κρατικών εγγυήσεων, θα
βοηθήσει τις ελληνικές τράπεζες να µειώσουν το βουνό των κόκκινων δανείων κατά 40%, να αυξήσουν
την κεφαλαιακή τους βάση και να βελτιώσουν την κερδοφορία τους. «Αυτή είναι η ιδανική στιγµή για
επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία γίνεται το νέο “παιδί θαύµα” της Ευρωζώνης και το σχέδιο “Ηρακλής”
προσφέρει ένα ελκυστικό οµόλογο υψηλών αποδόσεων σε ένα περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων και
αποδόσεων», τόνισε.

Ο κ. Αδωνις Γεωργιάδης διεµήνυσε στους Αµερικανούς επενδυτές πως τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. «Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν της δυνατότητας ανάπτυξης και των µοναδικών
ευκαιριών που παρουσιάζονται στη χώρα µας και οι οποίοι πρώτοι θα ανταµειφθούν µε τα µεγαλύτερα
κέρδη», σηµείωσε.

kathimerini.gr
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Γεωργιάδης προς Αµερικανούς επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε
Για την «αρχή µιας νέας εποχής» για την Ελλάδα έκανε λόγο ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, τονίζοντας
παράλληλα πως «η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονοµική κρίση κατάφερε να
µεταµορφωθεί σε µια από τις πιο φιλικές... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο https://www.cnn.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.

https://news.makedonias.gr/2019/12/551923/


http://dhmak-elta.blogspot.com/

 Publication date: 11/12/2019 02:27

 Alexa ranking (Greece): 0

 http://dhmak-elta.blogspot.com/2019/12/blog-post_24.html

Και ξαφνικά... η «χρεοκοπηµένη» ΔΕΗ έγινε µηχανή κερδών
Λειτουργικά κέρδη 1 δισ . ευρώ το 2021 υπόσχεται ο Γιώργος Στάσσης.
Τράπεζες και ενεργειακοί όµιλοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον για το νέο
οµόλογο και τις «πράσινες» συνεργασίες. 

Μέχρι πρόσφατα η κυβέρνηση παρουσίαζε τη ΔΕΗ ως "χάρτινο πύργο"
έτοιµο να καταρρεύσει και οι κινδυνολογικές κορώνες αξιοποιήθηκαν
στην πολιτική/εκλογική µάχη αλλά και για χρηµατιστηριακή
κερδοσκοπία. Την άκρατη κινδυνολογία διαδέχονται τώρα οι αισιόδοξες
εκτιµήσεις/προβλέψεις για την πορεία του εθνικού ενεργειακού φορέα, ο
οποίος οδηγείται σε ιδιωτικοποίηση.

Μιλώντας σε επενδυτές στην Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της εταιρείας Γιώργος Στάσσης, είπε περίπου ότι η ΔΕΗ
γίνεται.. µηχανή κερδών, που από το 2021 θα εµφανίσει λειτουργική
κερδοφορία (EBITDA) της τάξεως του 1 δισ . ευρώ.

Κυβέρνηση και διοίκηση της ΔΕΗ καλλιεργούν τώρα µεγάλες προσδοκίες
σε όλους τους ενδιαφερόµενους για την επιχείρηση και τις επιµέρους
δραστηριότητές της, ποντάροντας στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο, που
θα παρουσιαστεί επίσηµα την επόµενη Δευτέρα, ενώ τις βασικές
παραµέτρους του σκιάγραφησε ο Γ. Στάσσης, µιλώντας σε επενδυτές,
στο 21ο Συνέδριο της Capital Link, στην Νέα Υόρκη.

Μεγαλύτερη εντύπωση προκάλεσαν στο ακροατήριο, σύµφωνα µε
πληροφορίες, οι εκτιµήσεις του κ. Στάσση, που προφανώς προέρχονται
από το νέο επιχειρησιακό σχέδιο, για λειτουργική κερδοφορία της ΔΕΗ
800 εκατ. ευρώ από τον πρώτο χρόνο εφαρµογής του σχεδίου, η οποία θα
αυξηθεί σε 1 δισ . ευρώ, το 2021. 
Οι επόµενες κινήσεις 

Οι προσδοκίες που καλλιεργούνται για το µετασχηµατισµό της ΔΕΗ σε
κερδοφόρα εταιρεία που θα βασίζεται στην πράσινη ενέργεια, ενισχύουν
το ενδιαφέρον διεθνών τραπεζικών – επενδυτικών κύκλων και µεγάλων
ενεργειακών οµίλων για δύο σηµαντικά project που θα υλοποιήσει η ΔΕΗ
στο προσεχές µέλλον: Η έκδοση ευρωοµολόγου, από το οποίο υπάρχει η
προσδοκία ότι η ΔΕΗ µπορεί να αντλήσει ακόµη και 400 εκατ. ευρώ,
προγραµµατίζεται τον Ιανουάριο και ήδη συγκεντρώνει επενδυτικό
ενδιαφέρον, αφού θα είναι ένας τίτλος µε σπάνια υψηλή απόδοση και µε
την άτυπη εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου. Οι προβλέψεις για υψηλά
EBITDA ήδη από το 2020, όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, ενισχύουν
τις προσδοκίες ότι η ΔΕΗ θα µπορέσει να εξυπηρετήσει χωρίς
προβλήµατα το νέο δανεισµό µε ευρωοµόλογο. Η έκδοση ευρωοµολόγου,
από το οποίο υπάρχει η προσδοκία ότι η ΔΕΗ µπορεί να αντλήσει ακόµη
και 400 εκατ. ευρώ, προγραµµατίζεται τον Ιανουάριο και ήδη
συγκεντρώνει επενδυτικό ενδιαφέρον, αφού θα είναι ένας τίτλος µε
σπάνια υψηλή απόδοση και µε την άτυπη εγγύηση του Ελληνικού
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σπάνια υψηλή απόδοση και µε την άτυπη εγγύηση του Ελληνικού
Δηµοσίου. Οι προβλέψεις για υψηλά EBITDA ήδη από το 2020, όπως
αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, ενισχύουν τις προσδοκίες ότι η ΔΕΗ θα
µπορέσει να εξυπηρετήσει χωρίς προβλήµατα το νέο δανεισµό µε
ευρωοµόλογο. 

Ο µετασχηµατισµός της ΔΕΗ, µε τη στροφή στις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας και το σταδιακό κλείσιµο των λιγνιτικών µονάδων προκαλεί
έντονη κινητικότητα µεγάλων ενεργειακών εταιρειών, αλλά και
επενδυτικών χαρτοφυλακίων, που προσβλέπουν σε συνεργασίες µε τη
ΔΕΗ για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και τη χρηµατοδότηση νέων σχεδίων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότερες ερωτήσεις που δέχθηκε ο κ.
Στάσσης στην Νέα Υόρκη αφορούν την «πράσινη» στροφή της
εταιρείας, καθώς µάλιστα αναµένεται να δοθεί, µέσω του επιχειρησιακού
σχεδίου, ένας εξαιρετικά φιλόδοξος στόχος, για αύξηση της
εγκατεστηµένης ισχύος από ΑΠΕ σε 1GW µέσα στην επόµενη πενταετία. Ο
µετασχηµατισµός της ΔΕΗ, µε τη στροφή στις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας και το σταδιακό κλείσιµο των λιγνιτικών µονάδων προκαλεί
έντονη κινητικότητα µεγάλων ενεργειακών εταιρειών, αλλά και
επενδυτικών χαρτοφυλακίων, που προσβλέπουν σε συνεργασίες µε τη
ΔΕΗ για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και τη χρηµατοδότηση νέων σχεδίων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότερες ερωτήσεις που δέχθηκε ο κ.
Στάσσης στην Νέα Υόρκη αφορούν την «πράσινη» στροφή της
εταιρείας, καθώς µάλιστα αναµένεται να δοθεί, µέσω του επιχειρησιακού
σχεδίου, ένας εξαιρετικά φιλόδοξος στόχος, για αύξηση της
εγκατεστηµένης ισχύος από ΑΠΕ σε 1GW µέσα στην επόµενη πενταετία.
Την Παρασκευή, το διοικητικό συµβούλιο της ΔΕΗ αναµένεται να
εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο, για να δοθεί στη δηµοσιότητα την
Δευτέρα. Το σχέδιο, που επεξεργάσθηκε η McKinsey, έχει ως βασικό άξονα
το κλείσιµο των λιγνιτικών σταθµών παραγωγής µε στόχο την πλήρη
απολιγνιτοποίηση έως το 2028. 
Χωρίς λιγνίτη και.. εργαζόµενους 

Με το επιχειρησιακό σχέδιο θα δοθεί και το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα
για κλείσιµο 14 µονάδων λιγνίτη. Πάντως, ως το 2022 θα βγουν εκτός
λειτουργίας µονάδες ισχύος µόλις 1 GW σε σύνολο 3,9 GW, ενώ oι
υπόλοιπες θα κλείσουν αργότερα. Επίσης, ο στόχος για το µερίδιο των
ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας από 32% σε 35% έως το 2030.

Το σχέδιο θα προβλέπει µείωση του µισθολογικού κόστους µε εθελουσία
έξοδο 5.000 εργαζοµένων, αντιµετώπιση ληξιπρόθεσµων οφειλών και
καθιέρωση νέας, εξατοµικευµένης για τους πελάτες, εµπορικής
πολιτικής.

sofokleousin 

Με το επιχειρησιακό σχέδιο θα δοθεί και το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα
για κλείσιµο 14 µονάδων λιγνίτη. Πάντως, ως το 2022 θα βγουν εκτός
λειτουργίας µονάδες ισχύος µόλις 1 GW σε σύνολο 3,9 GW, ενώ oι
υπόλοιπες θα κλείσουν αργότερα. Επίσης, ο στόχος για το µερίδιο των
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υπόλοιπες θα κλείσουν αργότερα. Επίσης, ο στόχος για το µερίδιο των
ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας από 32% σε 35% έως το 2030. Το
σχέδιο θα προβλέπει µείωση του µισθολογικού κόστους µε εθελουσία
έξοδο 5.000 εργαζοµένων, αντιµετώπιση ληξιπρόθεσµων οφειλών και
καθιέρωση νέας, εξατοµικευµένης για τους πελάτες, εµπορικής
πολιτικής. sofokleousin
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Οικονοµικός πυλώνας η ναυτιλία είπε ο Πλακιωτάκης σε Αµερικανούς
επενδυτές - [Hellasjournal.com]

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς επενδυτές στη
Νέα Υόρκη. Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της
Capital Link, ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική
ναυτιλία, τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία.
"Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση", τόνισε χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης
κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας
ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από κρίσιµα θέµατα, όπως η
κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της...

Hellasjournal.com   ·    πριν από  42 λεπτά  ·    

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η λιµενική βιοµηχανία της Ελλάδας, παρουσίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε Αµερικανούς επενδυτές στη
Νέα Υόρκη. Κατά τη διάρκεια της οµιλίας που πραγµατοποίησε στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της
Capital Link, ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη δυναµική και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική
ναυτιλία, τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά της στο παγκόσµιο εµπόριο και στη παγκόσµια οικονοµία.
"Παρά τις δυσκολίες, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία
κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση", τόνισε χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα, ο κ. Πλακιωτάκης
κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας
ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσµιων λύσεων σε µια σειρά από κρίσιµα θέµατα, όπως η
κλιµατική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της...
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Φιλελεύθερος: Ενωµένοι στα δύσκολα
Με τίτλο κεντρικού θέµατος “Ενωµένοι στα δύσκολα-Σύµπνοια και θετικό κλίµα στο Εθνικό Συµβούλιο
Εξωτερικής Πολιτικής” κυκλοφορεί σήµερα ο Φιλελεύθερος.

Με επιστολές στα Ηνωµένα Εθνη η Αθήνα κατεδαφίζει τις φαιδρότητες της Άγκυρας και την άκυρη
συµφωνία µε τη Λιβύη ενώ κλιµακώνεται η διπλωµατική εκστρατεία που εκθέτει την Τουρκία. Την ίδια
στιγµή επιβεβαιώθηκε το αρραγές εσωτερικό µέτωπο κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Συµβουλίου
Εξωτερικής Πολιτικής όπου όλα τα κόµµατα ενέκριναν και στήριξαν την εθνική γραµµή

- Καταδίκη της Άγκυρας από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

Ισχυρό µήνυµα από την ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επισηµαίνει ότι το Μνηµόνιο Κατανόησης Τουρκίας-
Λιβύης  για την οριοθέτηση Θαλασσίων δικαιοδοσιών  στην Μεσόγειο  καταπατά τα κυριαρχικά
δικαιώµατα  Τρίτων κρατών ,δεν συµβαδίζει µε τo Δίκαιο της Θάλασσας και δεν µπορεί να παράξει 
καµία νοµική συνέπεια για Τρίτα κράτη. Επανεπιβεβαιώνει απερίφραστα την αλληλεγγύη του µε την
Ελλάδα και την Κύπρο  σχετικά µε αυτές τις ενέργειες της Τουρκίας»

-Ιταλική φρεγάτα στην Κύπρο µε ισχυρό συµβολισµό
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Διαβάστε ακόµη:

-Έγκληµα  διαρκείας από Ρασπούτιν και Τουλουπάκη

Καταπέλτης ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Αγγελής στην Προανακριτική

-Λίστα  υποψηφίων από τη Γεννηµατά!

Σηµίτη, Παπανδρέου και Βενιζέλο πρότεινε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, υποστηρίζοντας ότι «και οι τρεις
πρώην πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ έβαλαν πλάτη στα δύσκολα για τη χώρα»

-Ευρωβαρόµετρο: Ανεργία  και κοινωνικός αποκλεισµός οι µεγάλες ανησυχίες των Ελλήνων

Σε επίπεδο ευρωπαϊκών αξιών θέτουν ως προτεραιότητες την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
και την αλληλεγγύη µεταξύ χωρών της Ε.Ε., ενώ η κλιµατική αλλαγή χαρακτηρίζεται από όλους ως το
µείζον περιβαλλοντικό ζήτηµα

-Στις δικαστικές αίθουσες θα  κριθεί τελική η «µάχη» του AirBnB

Tα δικαστήρια λαµβάνουν αποφάσεις που η µία αντικρούει την άλλη και όλα πλέον συγκλίνουν στην
εκτίµηση ότι µόνο όταν κάποια από αυτές τις αποφάσεις γίνει τελεσίδικη, τότε και µόνο τότε θα µπορούµε
να πούµε πως υπάρχει µία κατεύθυνση. Ενώ την περασµένη εβδοµάδα το Μονοµελές Πρωτοδικείο
Ναυπλίου δικαίωσε ιδιοκτήτες πολυκατοικίας και απαγόρευσε σε ιδιοκτήτρια διαµερίσµατος να µισθώνει
το ακίνητό της µέσω του Airbnb, χθες, έγινε γνωστό ότι µία νέα απόφαση από το Πρωτοδικείο Αθηνών
κινείται προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση.

-Τραπεζικοί λογαριασµοί: Πώς θα  χτίζεται το νέο ακατάσχετο όριο

Ενεργοποιείται από το νέο έτος η ήδη ψηφισµένη αλλά «ανενεργή» διάταξη που επιτρέπει τη σταδιακή
αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασµούς. Θα συνδυαστεί µε τη νέα πάγια
ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών η οποία, ναι µεν είναι ευνοϊκότερη από την υφιστάµενη πάγια ρύθµιση
αλλά δεν προστατεύει όποιον ενταχθεί από τη δέσµευση του τραπεζικού του λογαριασµού, όπως
συνέβαινε µε τη ρύθµιση των 120 δόσεων.

-Η Ελλάδα… επέστρεψε

Ο τίτλος του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη «Η Ελλάδα επέστρεψε» αντικατοπτρίζει απόλυτα το
κλίµα που διαµορφώνεται για την Ελλάδα, καθώς η χώρα µας µπαίνει ολοένα περισσότερο στα ραντάρ
των µεγάλων θεσµικών επενδυτών. Όσοι βρέθηκαν στην αµερικανική µητρόπολη του χρήµατος είχαν µία
πρώτης τάξεως ευκαιρία να παρουσιάσουν τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και οι αντιδράσεις
ορισµένων εκ των µεγαλύτερων επενδυτών στον κόσµο ήταν κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικές, αφού
συνειδητοποιούν ότι η Ελλάδα αλλάζει σελίδα και παρουσιάζει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες.

-Ποιος ακούει το αραβικό #ΜeeToo;

Οι γυναίκες υψώνουν τη φωνή τους εναντίον των σεξουαλικών επιθέσεων που, όπως αποκαλύπτουν,
συµβαίνουν παντού. Σε χώρους εργασίας, σε µέσα µεταφοράς, ακόµη και σε τεµένη.

-Μαχαιρώµατα  λίγο πριν από την κάλπη στη Μεγάλη Βρετανία

Οι ηγέτες Συντηρητικών και Εργατικών ολοκληρώνουν την προεκλογική τους εκστρατεία παραβιάζοντας
το fair play, ενώ οι δηµοσκοπήσεις προβλέπουν ευρεία επικράτηση των πρώτων, µε πιθανή απόλυτη
πλειοψηφία στη νέα Βουλή

-«Εχει βάλει τον εαυτό του πάνω από τη χώρα»

Βαριές κατηγορίες για κατάχρηση εξουσίας και παρεµπόδιση του Κογκρέσου εναντίον του Ντ. Τραµπ

-Σανα  Μάριν: Μια  34χρονη πρωθυπουργός στη... χώρα  των γυναικών

Στη Φινλανδία οι γυναίκες κατέχουν τις περισσότερες ηγετικές θέσεις στα πολιτικά κόµµατα, καθιστώντας
τη χώρα µια φωτεινή εξαίρεση. Παρ' όλα αυτά, η νέα πρωθυπουργός δηλώνει πως αυτό που µετρά και την
ενδιαφέρει δεν είναι η ηλικία ή το φύλο, αλλά η άσκηση πολιτικής.

https://www.liberal.gr/news/fileleutheros-enomenoi-sta-duskola/277742
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-Όλα  για  όλα  ο Ολυµπιακός κόντρα  στον... αδελφό του

Ο Πέδρο Μαρτίνς έδωσε σύνθηµα πρόκρισης στον τελικό µε τον Ερυθρό Αστέρα.

-Οι δύο πιο ακριβοπληρωµένοι προπονητές σε νευρική κρίση

Η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Μάντσεστερ Σίτι δεν τα πηγαίνουν καλά αυτή τη σεζόν. Σιµεόνε και
Γκουαρδιόλα δέχονται σκληρή κριτική και αµφισβητείται η παρουσία τους την επόµενη σεζόν.

- Πετερ Χαντκε: Δεν αποποιούµαι καµία  λέξη που έγραψα  για  τη Γιουγκοσλαβία

Έως και πορεία διαµαρτυρίας έγινε χθες στην ήρεµη Στοκχόλµη για την απονοµή του Νόµπελ στον
συγγραφέα, ο οποίος προκάλεσε καταιγισµό αντιδράσεων µε την ανακοίνωση της βράβευσής του.

-Λεωνίδας Καβάκος: Οι πολίτες θέλουν να  βοηθήσουν µε χορηγίες

Ο βιολονίστας και αρχιµουσικός µιλάει για τη λόγια µουσική, τη συνεργασία του µε την Κρατική Ορχήστρα
Αθηνών, αλλά και για τον πολιτισµό στη χώρα µας.

-Χάρτινο ταξίδι στις γειτονιές του κόσµου

Φραντς Κάφκα, Μπρούνο Σουλτς,  Αντρέ Μαλρό, Ζιλιέν Γκρακ, Μέριλιν Ρόµπινσον... Βιβλία από
αγαπηµένους συγγραφείς που αποτελούν ιδανικό δώρο για τα Χριστούγεννα.

-Μαρί Φρέντρικσον: Σίγησε η βελούδινη φωνή των Roxette

Η τραγουδίστρια του συγκροτήµατος που µεσουράνησε τις δεκαετίες του '80 και '90 έφυγε από τη ζωή στα
61 της.

https://www.liberal.gr/news/fileleutheros-enomenoi-sta-duskola/277742
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• ΗΡΑΚΛΗΣ

Το σχέδιο νόμου που θα αφαιρέσει
το 40 των κόκκινων δανείων

Συζητείται σήμερα στην αρμόδια επιτροπή

της Βουλής και αύριο στην ολομέλεια
ώστε να ψηφιστεί με τη διαδικασία του

κατεπείγοντος το νομοσχέδιο νια τον Ηρακλή

τη συστημική λύση που θα επιτρέψει
στις τράπεζες να αφαιρέσουν από τους
ισολογισμούς τους το 40 των κόκκινων
δανείων να αυξήσουν την κεφαλαιακή
τους βάση και να βελτιώσουν την κερδοφορία

τους
ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ

Το νομοσχέδιο επρόκειτο να κατατεθεί
μέχρι χθες τα μεσάνυχτα χωρίς εκπλήξεις

και ενώ ο αρμόδιος υφυπουργός Οικονομικών

Γιώργος Ζαββός είχε σειρά
επαφών και συζητήσεων με επενδυτές
στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο στου συνεδρίου

Capital Link με βασικό θέμα το

σχέδιο Ηρακλής μέσω του οποίου θαπτ
λοποπιηθούν δάνεια συνολικού ύψους
άνω των 30 δω ευρώ με τους senior τίτλους

να έχουν την εγγύηση του ελληνικού

δημοσίου Υπενθυμίζεται ότι βάσει
του σχεδίου το ύψος των εγγυήσεων είναι

12 δισ ευρώ
Το σχέδιο Ηρακλής που θα γίνει σε λίγα εικοσιτετράωρα

νόμος του κράτος είναι το

μόνο συστημικό σχέδιο αναφορικά με τον

τραπεζικό τομέα στο οποίο θα επικεντρωθεί

η κυβέρνηση για τους επόμενους 8-10

μήνες και έρχεται σε μια περίοδο μηδενικών

ή και αρνητικών επιτοκίων κατά την
οποία οι επενδυτές αναζητούν θετικές
αποδόσεις

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ NPLs

Στα εξειδικευμένα πάνελ του συνεδρίου
Capital Link συζητήθηκαν διεξοδικά οι
προοπτικές που ανοίγονται για το ελληνικό

τραπεζικό σύστημα ιδιαίτερα με την
προοπτική της συστημικής μείωσης των Ν

PLs με το σχέδιο Ηρακλής
Μάλιστα ο Ray Collins της Citi είπε ότι παρακολουθώντας

επι τριάντα χρόνια κυβερνητικές

μεταρρυθμίσεις διαφόρων κρατών

είναι η πρώτη φορά που βλέπει στο

σχέδιο Ηρακλής για την μείωση των NPLs

ένα πρωτοψανές εγχείρημα το οποίο
χαρακτηρίζεται

από εντυπωσιακή ταχύτητα
και αποψασιστικότητα τόσο για την σύλληψη

όσο και για τη διαπραγμάτευση και

την εψαρμογή του
ΤΟ ΠΑΙΔΙ-ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

Ο Γ Ζαββός υπογράμμισε ότι αυτή είναι η

ιδανική στιγμή για επενδύσεις στην Ελλάδα

η οποία γίνεται το νέο παιδί θαύμα
της Ευρωζώνης και το σχέδιο Ηρακλής
προσφέρει ένα ελκυστικό ομόλογο υψηλών

αποδόσεων υποστηριζόμενο από το

ελληνικό κράτος σε ένα περιβάλλον αρνητικών

επιτοκίων και αποδόσεων
Οι επενδυτές δείχνουν έντονο ενδιαφέρον
για το ελληνικό σχέδιο όχι μόνο λόγω των
αποδόσεων που υπόσχεται αλλά και λόγω
της διαφάνειας στον τρόπο λειτουργίας που

βοηθούν τον επενδυτή να κάνει την επιλογή
η οποία ταιριάζει στο επενδυτικό προφίλ
του Βασικός στόχος εξάλλου του νομοσχεδίου

είναι η σωστή και αποτελεσματική λειτουργία

των διαχειριστών του SPV μέσω
ενός συστήματος κινήτρων και κυρώσεων

DATA
TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

σε δισ ευρώ
Alpha Bank 12

Eurobank 7,5

Εθνική 8

Πειραιώς 4-6

Άρτεμις Σπηλιώτη
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EDITORIAL

Άκουσα με πολλή προοοχή τα όσα
είπαν στο φετινό Capital Link στη
Νέα Υόρκη οι Έλληνες και ξένοι
διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων

Και ξέρετε μπορεί κάποια από
αυτά να ακούγονται συνηθισμένα
είναι όμως απόλυτα σωστά και
ουσιαστικά για να προχωρήσει
ταχύτερα η διαδικασία συνεννόησης
και η επίτευξη συμφωνιών τόσο σε
καθαρά ιδιωτικό επίπεδο όσο και
μεταξύ κυβέρνησης και επενδυτών

Διότι οι ιδιωτικές συναντήσεις που

έγιναν ήταν ουκ ολίγες και όπως
πληροφορούμαι το κλίμα ήταν κάτι
παραπάνω από θετικό

Κρατάω λοιπόν τα πέντε βασικά
βήματα που σύμφωνα με τους
ίδιους πρέπει να ακολουθήσει η
Ελλάδα για να ανακάμψει η οικονομία

και να δημιουργηθεί ένα
φιλο-επενδυτικό πλαίσιο

Εμβάθυνση και ενίσχυση των

μεταρρυθμίσεων

Εξυγίανση των προβλημάτων του

τραπεζικού τομέα

Εφαρμογή μιας φιλικής προς την
ανάπτυξη δημοσιονομικής πολιτικής

Άνοιγμα του ανταγωνισμού στην
αγορά ενέργειας
Εκσυγχρονισμός της δημόσιας
διοίκησης
Όσο για τους τομείς που φαίνεται
να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των
επενδυτών αυτοί είναι τα μη
εξυπηρετούμενα ανοίγματα NPEs
ο κλάδος των ξενοδοχείων και των

υπηρεσιών φιλοξενίας της υγείας
των ακινήτων της ασφάλισης των

έργων υποδομής της ενέργειας
των κατασκευών της εστίασης των

φαρμακευτικών προϊόντων και της
εξόρυξης
Απλά πράγματα

Νεκτάριος Β Νώτης
nectarios@notice.gr
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NY forum confirms strong interest
Foreign investment funds interest
in Greece once again proved particularly

strong at the 21st Annual
Capital Link Invest in Greece Forum

inNewYorkyesterday which
attracted over 1 000 participants

International investors had the
opportunity to be informed about
recent developments and reforms
in the Greek economy as well as
the national plan for growth that
aims to provide incentives and
foresees the structural improvement

ofthe business environment
Speaking at the event Finance

Minister Christos Staikouras referred

to the dynamic restart of
the Greek economy stressing that
the government is following a cohesive

plan aimed at gradually

Finance Minister Christos
Staikouras referred at the forum to
the dynamic restart of the economy

restoring economic normality in
the country He said the markets
are optimistic about the Greek
economy's potential adding that
this has been reflected in the
fourth enhanced surveillance report

in successful market forays
credit rating upgrades and the
considerable improvement in the
economic sentiment and consumer

confidence indexes
His deputy Giorgos Zawos explained

the state-subsidized asset
protection program titled Hercules

stressing that this is the
ideal moment to invest in Greece
which is evolving into the prodigy
of the eurozone while Hercules
offers an attractive high-yield
bond
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ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΑΥΡΙΟ Η ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΑ 1 2 ΔΙΣ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

AOflos του
Ηρακλή
η μείωση
écos 30 δισ
Μέχρι

αύριο αναμένεται
να ψηφιστεί στη Βουλή
το νομοσχέδιο για τη θεσμοθέτηση

και εφαρμογή του σχεδίου

Ηρακλής που στόχο έχει τπ

μείωση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων έως και 30 δισ ευρώ μέχρι
και το 2021

Η εφαρμογή του σχεδίου μοιάζει
σε πολλά σημεία με το αντίστοιχο
σχέδιο που εφήρμοσε η Ιταλία και
αναμένεται να βοηθήσει τις τράπεζες

να εξυγιάνουν το ενεργητικό
τους να αποκτήσουν αξιοπιστία και
ρευστότητα και να επικεντρωθούν
στον πραγματικό τους ρόλο που είναι

η χρηματοδότηση τπς πραγματικής

οικονομίας των επιχειρήσεων
και των νοικοκυριών καθώς και η
ώθησπ τπς ανάπτυξης

0 Ηρακλής βασίζεται στο μοντέλο

των κρατικών εγγυήσεων
GACs που υιοθετήθηκε στην Ιταλία

ωστόσο είναι διαφορετικός
καθώς έδωσε λύση στο θέμα της
έλλειψης επενδυτικής βαθμίδας
των ελληνικών ομολόγων Σε αντίθεση

με το ιταλικό μοντέλο όπου
υπήρχε η επενδυτική βαθμίδα οι πιο

ασφαλείς τίτλοι senior των τιτλο
ποιήσεων NPLs του Ηρακλή θα
φέρουν αξιολόγηση ΒΒ δηλαδή
τρεις βαθμίδες χαμηλότερα από την
επενδυτική βαθμίδα

Εγγύηση
Το Ελληνικό Δημόσιο θα παρέχει
την εγγύησή του για το ασφαλέστερο

κατά τους οίκους αξιολόγησης

τμήμα του τιτλοποιημένου
χαρτοφυλακίου senior έναντι
προμήθειας υπέρ του αποτιμημένη
σε όρους αγοράς Το ύψος των κρατικών

εγγυήσεων διαμορφώνεται
στα 1 2 δισ ευρώ

Η παροχή της εγγύησης δεν θα
επιβαρύνει τον Ελληνα φορολογούμενο

καθώς δεν έχει κανέναν δημοσιονομικό

αντίκτυπο δεν επιβαρύνει

τον κρατικό προϋπολογισμό
δεν έχει επίδραση στο χρέος ή στο
έλλειμμα και σε καμία περίπτωση
δεν αγγίζει το buffer

Με τη μεταβίβασή τους στο SPV
του Ηρακλή τα κόκκινα δάνεια
θα τιτλοποιούνται σε τρεις κατηγο

Q
ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
tdasopoulos@e-typos.com

ρίες υψηλής διασφάλισης senior
μεσαίας mezzanine και χαμηλής
junior Η εγγύηση του Δημοσίου
θα συνοδεύει το senior κομμάτι της
τιτλοποίησης

Αντιθέτως θα αποφέρει ετησίως
έσοδα στο κράτος ύψους 200

εκατ ευρώ από τπν είσπραξη των
προμηθειών που θα καταβάλλουν
οι τράπεζες και οι οποίες θα υπολογίζονται

με βάσπ τα ασφάλιστρα
κινδύνου έναντι χρεοκοπίας Credit
Default Swaps

Ενδιαφέρον
από επενδυτές
Το σχέδιο Ηρακλής η αναδιάρθρωση

της ΔΕΗ και υπόλοιπες
επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργούνται

στην Ελλάδα βρέθηκαν
στην ατζέντα των συναντήσεων που
είχαν τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας

στο πλαίσιο του επενδυτικού

συνεδρίου Capital Link στη
Νέα Υόρκη

Οπως και τα προηγούμενα χρόνια
το Συνέδριο παρείχε στους

ξένους επενδυτές μια μοναδική
δυνατότητα δικτύωσης μέσα από
περισσότερα από 1 00 one-to-one
meetings με θεσμικούς επενδυτές
που εκπροσωπούν μεγάλα ξένα
funds με επενδυτικό ενδιαφέρον

► ► MOODY'S

To σχέδιο Ηρακλής π αναδιάρθρωση της ΔΕΗ και οι υπόλοιπες επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα βρέθηκαν
στην ατζέντα των συναντήσεων που είχαν τα μέλη τπς ελληνικής αντιπροσωπείας στο πλαίσιο του επενδυτικού
συνεδρίου Capital Link στη Νέα Υόρκη

θα αποφέρει ετησία
έσοδα uipous 200 εκατ

από την είσπραξη
προμηθειών που

θα καταβάλλουν οι
τράπεζεε και οι onoiss
θα υπολογίζονται με
βάση τα ασφάλιστρα

κινδύνου έναντι
χρεοκοπία s

για τπν Ελλάδα με εισπγμένες και
μη εισπγμένες εταιρίες καθώς και
με μέλη της αντιπροσωπείας της
ελληνικής κυβέρνησης

Σε συνεργασία με τις επενδυτικές
τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο

διοργανώθηκαν δύο group
sessions για τον υπουργό Οικονομικών

Χρήστο Σταϊκούρα και τον
υπουργό Ανάπτυξης Επενδύσεων
Αδωνη Γεωργιάδη Ο καθένας αναφέρθηκε

σε θέματα του χαρτοφυλακίου

του και του ενδιαφέροντος
των επενδυτών

Επιπλέον ο υφυπουργός Ανάπτυξης

Επενδύσεων Γιάννης
Τσακίρης ο υπουργός Ναυτιλίας

Νησιωτικής Πολιτικής Ιωάννης
Πλακιωτάκπς και ο υπουργός Τουρισμού

Χάρης Οεοχάρης πραγματοποίησαν

μια σειρά από one-to-one
meetings με επενδυτές και υψηλόβαθμα

στελέχη της αγοράς
Ενδεικτικά funds που συμμετείχαν

είναι τα εξής Athanor Capital
Bienville Capital BlackRock
BlueCrest Capital Brookfield
Asset management Consilience
Capital Eaton Vance Fir Tree

Τα δύο στοιχήματα για την αναβάθμιση
ΤΟΥΣ δύο λόγους που κρατούν την αξιολόγηση της
Ελλάδας σε χαμηλά επίπεδα και μακριά από την
επενδυτική βαθμίδα εξήγησε εμμέσως πλην σαφώς
η Moody's διαμηνύοντας έτσι πως περιμένει απτά
αποτελέσματα σε αυτά τα μέτωπα προτού κρίνει ότι
η ελληνική οικονομία μπορεί να βρεθεί στο κατώφλι
του γκρουπ των χωρών με υψηλές αξιολογήσεις

Σύμφωνα λοιπόν με τον οίκο οι προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι

1 Στο μέτωπο της βιωσιμότητας της ανάπτυξης

2 Στον τραπεζικό της κλάδο
Οπως πάντως τονίζει η Moody's μετά τις εκλογές

του Ιουλίου η Ελλάδα έχει ένα πιο σταθερό πολιτικό
περιβάλλον καθώς για πρώτη φορά από το 2009
κατάφερε ένα κόμμα να αποκτήσει αυτοδυναμία
Ωστόσο το μακροοικονομικό προφίλ της Ελλάδας
παραμένει αδύναμο καθώς αντανακλά τη βελτίωση
της εμπιστοσύνης των καταθετών μετά το μηδενισμό
του ELA και την πλήρη άρση των capital controls
ωστόσο αντανακλά επίσης τις πολύ αδύναμες πιστωτικές

συνθήκες που συνεχίζουν να υπάρχουν
στην οικονομία και οι οποίες χαρακτηρίζονται από
το ακόμα υψηλό επίπεδο των προβληματικών δανείων

των τραπεζών τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν

τη μεγαλύτερη πρόκληση για τον κλάδο

Partners Goldman Sachs Asset
Management Helm Morgan
Stanley MSK Capital Partners
Nomura Third Point Pimco
Evermore Psaros KPS Monarch
Knighthead Stonehill Olympus
Peak Citi Aberdeen Helm East
Rock Centerbridge Beachpoint
Weterwheel

Στο πλαίσιο των συναντήσεων
της ελληνικής πλευράς εντάσσονται

και αυτές του υφυπουργού
Οικονομικών Γιώργου Ζαββού με
επενδυτικές τράπεζες και οίκους για
το σχέδιο Ηρακλής

0 κ Ζαββός επικεντρώθηκε στις
καλές αποδόσεις των ομολόγων
που θα εκδοθούν έναντι της δυναμικής

διαχείρισης δανείων μέσω
του σχεδίου που θα έχουν μηδενικές

απώλειες λόγων των κρατικών
εγγυήσεων Υποσχέθηκε επίσης
ριζικές αλλαγές στην ελληνική κεφαλαιαγορά

με νομοσχέδιο που θα
κατατεθεί στην αρχή του επόμενου
χρόνου

Παράλληλα ο πρόεδρος και διευθύνων

σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος
Στάσσης μιλώντας στο Capital Link
Invest in Greece Forum με τίτλο
Greece is Back παρουσίασε τις

τρεις βασικές προτεραιότητες της
στρατηγικής της επιχείρησης πέραν
του κεντρικού στόχου για απολιγνι
τοποίησπ

Οπως τόνισε στους επενδυτές
ο κ Στάσσης το σχέδιο που έχει
επεξεργαστεί η ΔΕΗ και το οποίο
σύντομα θα ανακοινωθεί θα περιλαμβάνει

εκτός από τη σταδιακή
απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων
τρεις ακόμη κεντρικούς άξονες που
είναι
► Η μετεξέλιξή τπς ΔΕΗ από ουραγό

σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

► Η ψηφιοποίηση των δικτύων
► Η εμπορική πολιτική με επίκεντρο
τον πελάτη
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Υπεραισιόδοξα τα στελέχη ms Ν.Δ. που βρίσκονται σιην Αμερική

«Οι επενδύσει από ΗΠΑ...
πάντα στον Ατλαντικό»βυθίζονται

Με ενθουσιασμό και
αισιοδοξία, μιλούν οι
κυβερνώντεβ που έχουν
πάει στην Αμερική, npos
αναζήτηση επενδυτών.

Το συνέδριο της Capital Link ήταν μια
ακόμα ευκαιρία και η ελληνική πλευρά φρόντισε 

να μην την αφήσει αναξιοποίητη.
Μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες, έγιναν περισσότερα 

από 1 00 one-to-one meetings με
Θεσμικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν μεγάλα 

ξένα funds με επενδυτικό ενδιαφέρον
για την Ελλάδα, με εισηγμένες και μη εισηγ-
μένες εταιρείες.

Μεγάλα λόγια, υποσχέσεις και στο τέλος τι;
Η εφημερίδα των Ομογενών το «Καλάμι» έχει
αναφερθεί στις περιβόητες αυτές επενδύσεις:

«Όσοι έδωσαν προσοχή στην Ελλάδα στις
"βαρυσήμαντες" -κατά άλλους "ιστορικές",
κατά άλλους "υστερικές"- δηλώσεις του
υπουργού Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, που

έγιναν στη Νέα Υόρκη ("έρχονται πολλές
επενδύσεις από τις ΗΠΑ"), αλλά και στην κάλυψη 

της επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου 

(Κούλη) Μητσοτάκη και τους "διθυράμβους" 

ασοβάρευτων MME Αθήνας, αι-

«Το μήνυμα μου, Λοιπόν, προς τους
Αμερικανούς επενδυτές είναι το
εξής: τώρα είναι η ώρα να
επενδύσουν οτην ίππάδα», είπε ο
Άδωνις Γεωργιάδης. Στρώατε τα
χαπιά....

σθάνονται ότι η Ελλάδα θα (ξανα)βουλιάξει
από τις "μεγάλες επενδύσεις" που "έρχονται".
Όσοι ασχολούμεθα στις ΗΠΑ, καταλαβαίνουμε, 

πάλι, ότι και αυτοί εξαπατούν συνειδητά 

τον ελληνικό λαό, μοιράζοντας "σανό>>
και "ελπίδες". Και αυτό θα αποδειχτεί στην
πορεία.

Οι "συναντήσεις" με λεφτάδες ή με "τσέο"
μεγάλων εταιρειών στη Νέα Υόρκη, με τις
"αναμνηστικές φωτογραφίες" για εντυπωσια¬

σμό αφελών στην Ελλάδα, δεν σημαίνουν ότι
θα γίνουν και μεγάλες επενδύσεις. Χρειάζονται 

μόνο για να πουλήσουν εκδούλευση
στους ψηφοφόρους τους, οι'Ελληνες πρωθυπουργοί 

και υπουργοί. Ούτε τις συχνές δηλώσεις 

του "ανθύπατου" στην Αθήνα, του γραφικού 

"παπατζή" πρέσβη Πάιατ, ότι "έρχονται
μεγάλες επενδύσεις από ΗΠΑ", μπορεί να τις
λάβει κάποιος σοβαρά υπ' όψιν.

Τα αποτελέσματα έχουν την αξία: Ούτε μία
πρωτογενής επένδυση από ΗΠΑ στα χρόνια
της κρίσης, από 2010. Φυσικό και αναμενόμενο 

με την υπερφορολόγπσπ και το σά-
πιο-διεφθαρμένο κράτος στην Ελλάδα. Ποιοι
σοβαροί επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα; 

Βασιζόμενοι σε δηλώσεις... πολιτικών;
Σε ένα σάπιο κράτος που έχει αποδείξει ότι
δεν είναι φιλικό στις επενδύσεις; Μόνο "κοράκια" 

μπορεί να προσελκύσει το ψευτοκρά-
τος των Αθηνών.

Αλλά στις δηλώσεις ΟΛΩΝ των πρωθυπουργών 

και υπουργών Ελλάδας που επισκέφθηκαν 

τις ΗΠΑ από μέσα 2010 και μετά, οι
"μεγάλες επενδύσεις" έρχονται, ήταν δηλαδή
ήδη στον "δρόμο". Για την ακρίβεια στον Ατλαντικό. 

Αλλά φαίνεται ότι τα καράβια με τις
επενδύσεις "βούλιαξαν", επειδή αυτές ουδέποτε 

έφτασαν στην Ελλάδα».
Έχουν κάπου άδικο οι Ομογενείς;



6. ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΤΠ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ...

Μέσο: . . . . . . . . .ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .11/12/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .11/12/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 12

Χρήστος ΣταΪΜούοας και Αόωνις ΓεωργιάΑης στη Βουλή

Υπουργικό κάλεσμα από
τη Νέα Υόρκη για διεθνείς
επενδύσεις στην Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ από 100 καχ' ιδίαν συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν 

στο Metropolitan Qub μεταξύ επιχειρηματιών
της αμερικανικής και της διεθνούς αγοράς κεφαλαίου και
εκπροσώπων ελληνικών εταιριών, ενώ οι υπουργοί Οικονομικών 

Χρήστος Στα'ίκούρας και Ανάπτυξης Αδωνις Γε-
ωργιάδης είχαν δύο ομαδικές συναντήσεις με επενδυτές.
Αυτά, βέβαια, έγιναν την πρώτη ημέρα στο ταξίδι των επτά
μελών της κυβέρνησης στη χριστουγεννιάτικη Νέα Υόρκη.
Το ταξίδι αναψυχής για τους υπουργούς συνεχίζεται... σε
διάφορα αξιοθέατα, τα οποία θα επισκεφτούν στο περιθώριο 

των επιχειρηματικών συναντήσεων που διαφημίζονται
στα κυβερνητικά δελπ'α Τύπου.

Αντίστοιχες κατ ιδίαν ενημερώσεις για θέματα της αρ-
μοδιότητάς τους έκαναν και τα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής 

κυβερνητικής αποστολής: οι υπουργοί Τουρισμού
Χάρης θεοχάρης (που σπάνια βρίσκεται στην Ελλάδα) και
Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης και οι υφυπουργοί Οικονομικών 

Γιώργος Ζαββός, Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης
και Περιβάλλοντος Γεράσιμος Θωμάς.

Το συνέδριο του Capital Link άρχισε με μαγνητοσκοπημένο 

μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, 
ο οποίος κάλεσε την επιχειρηματική κοινότητα να εντάξει 

τη χώρα μας στα επενδυτικά σχέδιά της
Τη διαβεβαίωση όπ η κυβέρνηση θα συνεχίσει ης μεταρρυθμίσεις 

με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνισπκότητας
της ελληνικής οικονομίας έδωσε στην ομιλία του ο υπουργός 

Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Μεταμόρφωση
Για μεταμόρφωση της Ελλάδας σε νέο hot spot για τους
επενδυτές και μία από πς mo φιλικές προς την επιχειρηματικότητα 

οικονομίες παγκοσμίως έκανε λόγο ο υπουργός
Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης, που χαρακτήρισε «πολλά 

υποσχόμενους τομείς της ελληνικής οικονομίας» την
αγορά ακινήτων, τον τουρισμό, την ενέργεια, τα logistics,
πς υποδομές, τη βιοτεχνολογία, τη φαρμακοβιομηχανία,
την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες, την έρευνα και
την ανάπτυξη, τα τρόφιμα αλλά και τη βαριά βιομηχανία.

Μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων που είχαν παρουσία 

στο φετινό συνέδριο του Capital Link περιλαμβάνονται 
οι: Aegean Airlines, ΕΥΔΑΠ, Avis Ελλάς, Eldorado

Gold, ΕΥ, Grant Thornton, ΕΑΠΕ., Lamda Development,
McKinsey ft Company, Ομιλος Μυτιληναίος, NN Hellas,
0ΠΑΠ, Prodea Investments, ΔΕΗ, Reed Smith, Shaner
Hotel Group, TE ΜΕΣ, The Wall Street Journal, TITAN,
Värde Global Real Estate, Zeus Group, Diana Shipping,
Eurodry, Euroseas, Tsakos Energy Navigation, Performance
Shipping.

Χθες η ελληνική κυβερνητική αποστολή χτύπησε το
καμπανάκι της λήξης των εργασιών της συνεδρίασης στο
πλαίσιο της Ημέρας της Ελλάδας, στο χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης (Greek Day at NYSE).
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ΔΕΗ:

Τη Δευτέρα τα αποκαλυπτήρια
για το νέο business plan

Αντίστροφα 
μετρά για την ΔΕΗ η ανακοίνωση του στρατηγικού της σχεδιασμού

πάνω στον οποίο θα χαραχθεί η πορεία της επόμενης μέρας που θα θέσει ισχυρά
θεμέλια ώστε η επιχείρηση να γυρίσει οριστικά σελίδα και να βγει από το βαθύ

τούνελ των ζημιών.

Την προσεχή Παρασκευή αναμένεται να εγκριθεί από το
διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ το business plan της επιχείρησης 

που κατήρτισε η McKinsey, το οποίο αναμένεται
να αποκαλυφθεί επισήμως από τον πρόεδρο και διευθύνοντα 

σύμβουλο κ. Γιώργο Στάσση, την επόμενη Δευτέρα.
Θα ακολουθήσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων
προκειμένου να εγκρίνει τις μεγάλες αλλαγές στον τομέα
των προσλήψεων και της στελέχωσης της εταιρείας που
έφερε πρόσφατα ο νόμος που ψηφίστηκε από την βουλή.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε πρώτη φάση ο επικεφαλής
της ΔΕΗ έχει επιλέξει να παρουσιάσει τις στρατηγικές
προτεραιότητες της εταιρείας καθώς το σχέδιο θα αναλυθεί 

με κάθε λεπτομέρεια στους αναλυτές περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Για την περίοδο αυτή προγραμματίζεται ένα «Investor
day», το οποίο θα αποτελέσει ένα πρώτο βήμα προετοιμασίας 

για την προσέλκυση ξένων επενδυτών αλλά και
για τη μεγάλη έξοδο στις αγορές που προετοιμάζεται για
αργότερα με την έκδοση ομολογιακού δανείου.
Στόχος της νέας διοίκησης είναι να πείσει τους επενδυτές
για τις μεγάλες αλλαγές στην λειτουργία της εταιρείας
αλλά και να άρει τις αβεβαιότητες που κρατούσαν μακριά
από την Επιχείρηση και την μετοχή της τα μεγάλα θεσμικά
χαρτοφυλάκια, αποκτώντας όλα εκείνα τα εργαλεία που

θα την βοηθήσουν να αναπτυχθεί με ένα υγιή τρόπο και
να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις τους ιδιώτες προμηθευτές.
Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link στην Ν. Υόρκη
ο κ. Στάσσης επισήμανε ότι η ΔΕΗ έχει επεξεργαστεί ένα
σχέδιο, το οποίο θα ανακοινώσει σύντομα και το οποίο έχει
τέσσερις βασικούς άξονες:
-	την απολιγνιτοποίηση της εταιρείας, η οποία θα κινηθεί
στις κυβερνητικές εξαγγελίες για οριστική απεξάρτηση
από το λιγνίτη έως το 2028 αλλά θα περιλαμβάνει αναλυτικό 

και πλήρες χρονοδιάγραμμα απόσυρσης των 14
μονάδων της ΔΕΗ.
-	την μετεξέλιξη της Επιχείρησης από ουραγό σε πρωταγωνιστή 

στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
ΑΠΕ, σχέδιο το οποίο η ΔΕΗ θα υπηρετήσει μέσα από
την ανάπτυξη νέων πρότζεκτ αλλά και με στρατηγικές
συμμαχίες με έλληνες και διεθνείς παίκτες.
-	την ψηφιοποίηση του δικτύου διανομής, το οποίο θα υλοποιηθεί 

με την πώληση (εκτός απρόοπτου πλειοψηφικού
πακέτου μετοχών) του ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την άντληση
σημαντικών εσόδων για την ΔΕΗ.
-	την αντεπίθεση της εταιρείας στην αγορά ενέργειας
με νέα εμπορική πολιτική που θα έχει ως βάση της τον
πελάτη και θα δίνει επιλογές με βάση την κατανάλωση
στα πρότυπα των προγραμμάτων της κινητής τηλεφωνίας.



8. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ 277 ΔΗΜΟΣΙΑ...
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ΘΕΟΧΛΡΗΣ
ΠΡΟΣ ΕΠΕΝΛΥΤΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ 277 ΔΗΜΟΣΙΑ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

y

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν
στον τουριστικό κλάδο αλλά και στις προοπτικές

του ελληνικού τουριστικού προϊόντος
αναφέρθηκε μιλώντας στο 2ΐο ετήσιο Capital
Link Forum το οποίο πραγματοποιείται στη
Νέα Υόρκη απευθυνόμενος σε εκπροσώπους
επενδυτικών κεφαλαίων ο Υπουργός Τουρισμού

κ Χάρης Θεοχάρης
Ο υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε στα 14

έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο

της πράσινης ανάπτυξης έργα που εκτελούνται

από τον ιδιωτικό τομέα και τα οποία στοχεύουν

σε κύριους προορισμούς Επιπλέον
12 τουριστικά έργα έχουν συμπεριληφθεί στη
διαδικασία Fast Track ενώ η Εταιρεία Ακίνητων

του Δημοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο

ακινήτων το οποίο περιλαμβάνει
277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα
που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική
και πολιτιστική τους αξία όσο και από την
φυσική τους ομορφιά Αυτό περιλαμβάνει 27

μεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εμπορική
χρήση 7 Μαρίνες 31 εμβληματικά ξενοδοχεία

Ξενία 2θ εγκαταστάσεις ιαματικών
πηγών μεταξύ των οποίων και τις ιαματικές
πηγές Καϊάφα
Ο κ Θεοχάρης απηύθυνε πρόσκληση προς
τους ξένους επενδυτές που συμμετέχουν
στο Capital Link Forum να επωφεληθούν
από τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν
στην Ελλάδα
Αναφερόμενος στον σχεδιασμό της επόμενης

χρονιάς για τον ελληνικό τουρισμό ο

υπουργός Τουρισμού σημείωσε
Για το 2020 σχεδιάζουμε την επέκταση της

τουριστικής περιόδου ενώ στοχεύουμε στην

ανάδειξη της ποιοτικής υπεροχής του εγχώριου

τουριστικού προϊόντος Παράλληλα οι
πολιτικές μας στοχεύουν στο άνοιγμα νέων

αγορών στην ενίσχυση του μεριδίου μας
και στην ανάπτυξη και στην προώθηση των
εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως
City Breaks Silver Tourism ιατρικό

τουρισμό αναρριχητικό τουρισμό και τουρισμό

ευεξίας
Ο κ Θεοχάρης αναφερόμενος στη συμβολή
του κλάδου στην εθνική οικονομία είπε Ο

τουρισμός όπως επιβεβαιώνεται και από τα
στατιστικά στοιχεία συμβάλλει καθοριστικά
στο Ακαθάριστο Προϊόν της Ελλάδας στη

δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην εισροή

συναλλάγματος στη δημιουργία προστιθέμενης

αξίας και στην προσέλκυση σημαντικών

επενδύσεων Στοιχεία που επιβεβαιώνουν
ότι ο τουρισμός αποτελεί στρατηγικό τομέα
τον οποίον η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να

ενισχύσει περαιτέρω



9. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟ 40 % ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
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0 Hptwanç ρυθμίζει ίο 40
ίων κόκκινων δανείων
Κατατέθηκε x6es ίο απόγευμα στη Βουλή
το Σχέδιο Νόμου για τον Ηρακλή που
έχει os στόχο την απομείωση των
συσσωρευμένων κόκκινων δανείων
oris τράπεζεβ προκειμένου να συζητηθεί
και να ψηφιστεί με τη διαδικασία του
κατεπείγοντοδ αύριο Πέμπτη
ή το αργότερο την Παρασκευή

Σύμφωνα
με το οικονομικό επιτελείο το συγκεκριμένο

σχέδιο νόμου εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει
στη ρύθμιση κόκκινων δανείων ύψουε 30 δισεκατομμυρίων

ευρώ σε σύνολο 75 δισ και σε επίπεδο ποσοστού

να μειώσει στο τέλοβ του érous άνω του 40 του συσσωρευμένου

αποθέματόβ tous
Κατά πληροφορία η Κομισιόν έχει ανάψει το πράσινο

cpcos στο σχέδιο Ηρακλήε αποφαινόμενη ότι οι κρατικέ5
εγγυήσεΐΞ θα παρέχονται έναντι αμοιβή5 με öpous tos αγο
pàs ανάλογα με τον κίνδυνο που αναλαμβάνεται δηλαδή
ônu)s θα ήταν αποδεκτό για έναν ιδιώτη επιχειρηματία υπό
tous ôpous tos aYopâs X08S το απόγευμα αναρτήθηκε και

στον ιστότοπο tos Ε KT η έκθεση γνώμη5 του θεσμού για το
νομοσχέδιο αλλά φαίνεται ότι ήδη όποιεε αλλαγέ έχουν
συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου

Την ψήφιση του σχεδίου Ηρακλή3 θα ακολουθήσει η

συζήτηση και ψήφιση του κρατικού Προϋπολογισμού του
201 8 στην Ολομέλεια ojs το τελευταίο παραδοσιακά νομοσχέδιο

πριν το κλείσιμο tos Βουλή3 για tis ôiaKonés των
Χριστουγέννων Η μάχη του Προϋπολογισμού θα ξεκινήσει

στην Ολομέλεια το Σάββατο 1 4 Δεκεμβρίου και θα ψηφιστεί

την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του δείπνου

που έλαβε χώρα στο συνέδριο Capital Link 21 στη Νέα
Υόρκη ο ομιλητή5 unoupYÔs Εμπορίου κ Γουίλμπουρ Pos
μίλησε με εξαιρετικά ευνοϊκά σχόλια για όλο το εύροε των
πρόσφατων κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων και των επιπτώσεων

που θα έχουν για την προσέλκυση των επενδυτών

Να αναφέρουμε ακόμα ότι στα διάφορα πάνελ του εν
λόγω συνεδρίου συζητήθηκε το θέμα με ξένουε και'Ελλη
V8S τραπεζίτεε αλλά και άλλου3 διεθνει επενδυτέε που
είχαν σχεδόν όλοι ευνοϊκά σχόλια για το σχέδιο Ηρα
κλή5 το οποίο σηματοδοτεί πλέον τη νέα περίοδο αυτοπε
noi'Onons και Kupicos προσέλκυση των επενδυτών για το
τραπεζικό σύστημα
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Η Ελλάδα επέστοειυε ο tîtâoc του 21ου Φόοουυ Tnc Capital Link

Ν.Υόρκη χτυπά η καρδιά της οικονομίας

Κάλεσμα
προς την επενδυτική κοινότητα απευθύνει το οικονομικό

επιτελείο της κυβέρνησης στο πλαίσιο του 21ου
Ετήσιου Forum Invest in Greece του Capital Link

Οι υπουργοί Οικονομικών Ανάπτυξης Τουρισμού και Ναυτιλίας

και οι υφυπουργοί Οικονομικών Γιώργος Ζαββός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης και Περιβάλλοντος Γεράσιμος
Θωμάς θα αναπτύξουν σε περισσότερα από 1.000 κορυφαία στελέχη

επιχειρήσεων επενδυτικών οίκων και τραπεζών τις κεντρικές

προτεραιότητες της κυβέρνησης Επιπλέον τόσο η κυβερνητική

αποστολή όσο και τα κορυφαία στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων

θα έχουν κατ ιδίαν συναντήσεις με σημαντικούς εκπροσώπους

της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας προκειμένου να τους
αποδείξουν ότι η Ελλάδα επέστρεψε Greece is back όπως
είναι ο τίτλος του συνεδρίου

Το 21ο ετήσιο Φόρουμ του Capital Link πραγματοποιείται σε συνεργασία

με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης



11. ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
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Πώς θα έρθουν
επενδύσεις
Ευκαιρίες και κίνδυνοι για την
ελληνική οικονομία Αυτός θα
μπορούσε να ήταν ο τίτλος της
ομιλίας του πρώην προέδρου της
Eurobank και νυν προέδρου της
Grant Thornton στην Ελλάδα δρος
Νικόλαου Καραμούζη στο 21ο
Ετήσιο Συνέδριο Capital Link που
πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη
Ο Καραμούζης τοποθετήθηκε στο
θέμα των επενδυτικών ευκαιριών
στην Ελλάδα σης προοπτικές
των εγχώριων επενδυτών και στις
δυνατότητες των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων Αναφερόμενος
στα ισχυρά σημεία της ελληνικής
οικονομίας τα οποία μπορούν να
βοηθήσουν στην προσέλκυση
νέων επενδύσεων ο Καραμούζης
τόνισε πως η χώρα μας έχει τη
δυνατότητα να αποτελέσει μια
ιδιαίτερα ελκυστική αγορά για ιδιωτικές

και ξένες επενδύσεις μέσα
από την εφαρμογή ουσιαστικών
μεταρρυθμίσεων Στον αντίποδα
σχολιάζοντας τις αδυναμίες της ελληνικής

οικονομίας ο Καραμούζης
υπογράμμισε πως η πρακτική της
κεντρικώς σχεδιασμένης οικονομίας

που κυριάρχησε τις προηγούμενες
δεκαετίες σε συνδυασμό με

την πολυσχιδή χρηματοπιστωτική
κρίση δημιούργησε μια σειρά
προκλήσεων και προβλημάτων τα
οποία εξακολουθούν να υφίστανται

μέχρι σήμερα
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12 διακρατικές
εγγυήσεις
στις τράπεζες
Τι προβλέπει το ν/σχ για τον «Ηρακλή»
Το ποσό των 12 δισ. ευρώ rivai το αρχικό ύψος
των κρατικών εγγυήσεων που μπορούν να χορηγηθούν 

στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, στο πλαίσιο 

του σχεδίου «Ηρακλης», όπως πραβλέπει το
σχετικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες τη νύχτα
στη Βουλη από το ΥΠΟΓΚ Νωρίτερα το σχέδιο είχε
αποσπάσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικός
Τράπεζας, ενώ ενσωματώνει και τις παρατηρήσεις
των θεσμών, σελ. 5
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Τετάρτη 1 1 Δεκεμβρίου 2019

Κρατικές εγγυήσεις
ήψσυς 12 δισ ευρω
στιςτράπεζες
Τι Προβλέπει το νομοσχέδιο για τον Ηρακλή

Ενημέρωση
σε ξένους επενδυτές
▼ Τις βασικές πτυχές του σχεδίου Ηρακλής αλλά και το
πρόγραμμα εκδόσεων ελληνικών ομολόγων είχαν την ευκαιρία

να παρουσιάσουν στους εκπροσώπους μεγάλων
επενδυτικώνφορέων τα μέλη του ελληνικού οικονομικού
επιτελείου Στο περιθώριο του επενδυτικού συνεδρίου της
Capital link με τίτλο 21 Annual Capital Link Invest In
Greece Forum ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Στάί
κούρος είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με στελέχη της
PI MC Χ τηςGoldman Sachs τηςCitibank της Blackrock της
Blue Crest της Morgan Stanley της Helm της Nomura και
τηςThird Point Ο στόχος διπλός να ενημερωθούνοι ξένοι
επενδυτέςγια το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδίου

Ηρακλής με το βάροςτηςσχετικής ενημέρωσηςνα πέφτει

στον αρμόδιο υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Ζαβ
βό ο οποίος επίσης βρίσκεταιστις ΗIIA αλλάκαιναμάθουν
από πρώτο χέρι τις βασικές προβλέψεις του προγραμματισμού

του ΟΔΔΗΧ για την επόμενη χρονιά Ειδικά το σχέδιο

Ηρακλής αναμένεταινα περάσει από τη Βουλή με διαδικασίες

εξπρές ώστε να σταλεί και το μήνυμα αποφασιστικότητας

στιςαγορέςγια τηνταχύτατημείωση των κόκκινων

δανείων ένα από τα ζητήματα που απασχολεί πάρα

πολύ τους ξένους αναλυτές που παρακολουθούν την
υπόθεση Ελλάδα
Το οικονομικό επιτελείο ποντάρει στη συμπεριφορά των
αγορών μέσαστο 2020 καθώςκαι ο στόχος τηςμείωσης των
κόκκινων δανείων που βαραίνουντους ισολογισμούς των

τραπεζών αλλά και η υπερκάλυψα των ελληνικών εκδόσεων

όπως και η υλοποίηση των επόμενων κινήσεων αναδιάρθρωσης

του χρέους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από
τις διαθέσεις των αγορών Στις κατ ιδίαν συναντήσεις του
υπουργού Οικονομικών οι οποίες ήταν δεκάδες πραβλή
θηκε ξεκάθαρα το επιχείρημα ότι η Ελλάδα έχει μπει σε
τραχιά ανάπτυξης και πλέονσυνιστά έναν από τους ασφαλέστερους

επενδυτικούς προορισμούς δεδομένου ότι εκτός
από τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα διαθέτει κι ένα πολύ

μεγάλο μαξιλάρι ασφαλείας για το χρέος το οποίο
εγγυάται

την κάλυψη των δανειακών υποχρεώσεων όχι μόνο

για το 2020 αλλά και για τα επόμενα 3-4 χρόνια Το οικονομικό

επιτελείο προτάσσει στις κατ ιδίανσυναντήσεις
ότι το 2020 θα είναι η χρονιάμε τονυψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης

της τελευταίας 15ετίας Προβάλλει επίσης το νέο
ευνοϊκότερο περιβάλλον τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και
για τα φυσικά πρόσωπα που θα θελήσουννα μεταφέρουν
τη φορολογική έδρα τους στηνΕλλάδα προσβλέποντας σε
προσέλκυση κεφαλαίων ήδη από τις αρχές της επόμενης
χρονιάς

IS1D:13217286

Το
ποσό των 12 δισ ευρώ

είναι το αρχικό ύψος των
κρατικών εγγυήσεων που

μπορούν να χορηγηθούν στις
τράπεζες στο πλαίσιο του σχεδίου

Ηρακλης όπως προβλέ
πει το σχετικό νομοσχέδιο που
κατατέθηκε χθες το βράδυ στη
Βουλή Νωρίτερα το σχέδιο είχε

αποσπάσει την έγκριση της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

ενώ ενσωματώνει και τις
παρατηρήσεις των θεσμών

Ειδικότερα με το νομοσχέδιο
καθορίζονται οι όραι και οι

προϋποθέσεις παροχής της εγγύησης

του Ελληνικού Δημοσίου

στις τιτλοποιήσεις απαιτήσεων

των ελληνικών τραπεζών
και ρυθμίζονται οι αναγκαίες

λεπτομέρειες για την
εφαρμογή του σχεδίου Ηρακλής

το οποίο στηρίζεται στο
ιταλικό μοντέλο προσαρμοσμένο

στην ελληνική πραγματικότητα

Σύμφωνα με την αιτιολογική
έκθεση με το σχέδιο νόμου

υιοθετείται το πρόγραμμα παροχής

εγγύησης του Ελληνικού
Δημοσίου Ηρακλής σε τιτλοποιήσεις

μη εξυπηρετουμένων
δανείων ΜΕΔ των ελληνικών
τραπεζών

Το πρόγραμμα έρχεται να
εφορμοστεί την ιδανική στιγμή
καθώς υπάρχει ισχυρό επενδυτικό

ενδιαφέρον για τίτλους
με θετικές αποδόσεις κάτι που
έγινε αντιληπτό και από την τελευταία

έκδοση του 1 θετούς
ομολόγου Αποτελεί μία καινοτομία

για την Ευρώπη γιατί ενώ
στηρίζεται στο ιταλικό μοντέλο
τιτλοποίησης δανείων με εγγύηση

του Δημοσίου η Ελλάδα

είναι η πρώτη χώρα που επιχειρεί

ένα τέτοιο σχέδιο ενώ δεν
βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα

Προστίθεται ότι το σχέδιο
Ηρακλής δεν επιβαρύνει τον

Έλληνα φορολογούμενο ενώ
προβλέπεται η λήψη προμήθειας

από το Δημόσιο για την
εγγύηση που παρέχει τιμολσ
γημενη με όρους αγοράς

Ποραχη κρατικής εγγύησης
Η διαδικασία παροχής της κρατικής

εγγύησης ορίζεται από το
άρθρο 6 του νομοσχεδίου και
το μέγιστο υψος της είναι το πο¬

σό των 12 δισ ευρώ το οποίο
όμως μπορεί να αυξηθεί στο
μέλλον

Ειδικότερα το επίμαχο άρθρο

αναφέρει

ΙΜε απόφοση του υπουργού
Οικονομικών που δημοσιεύεται

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

το Ελληνικό Δημόσιο
δύναται να παρέχει εγγύηση
π πράξη παροχής εγγύησης

έπειτα από σύμφωνη γνώμη

της Διυπουργικής Επιτρο
πής της παρ 1 του άρθρου 96
του ν 4549/2018 Α 105 όπως
ισχύει προς τους ομολογιούχους

υψηλης εξοφλητικής προ
τεραιότητας και υπέρ του αποκτώντος

για τιτλοποιημένες
απαιτήσεις του παρόντος νόμου

Η εγγύηση τι'θεται σε ισχύ
με την υπογραφή μετά την προ
σκόμιση των δικαιολογητικών
της παρ 2 του άρθρου 10 της
σύμβασης εγγύησης σύμφωνα
με το υπόδειγμα του Παραρτήματος

Γ το οποίο αποτελεί ανα
πόσηαστο μέρος του παρόντος
νόμου η σύμβαση εγγύησης
Το ανώτατο σηνολικό ποσό της
δυνάμενης να χορηγηθεί εγγύηση

του Ελληνικού Δημοσίου
κατ εφαρμογή του παρόντος

νόμου ανέρχεται σε 12 δισ
ευρώ Με απόφοση του υπουργού

Οικονομικών που εκδίδεται
κατόπιν σχετικής απόφοσης

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το
ως άνω ποσό δύναται να αυξάνεται

για το μέλλον

2 Η εγγύηση του Ελληνικού
Δημοσίου συνίσταται στην

ανάληψη υποχρέωσης πληρωμής
των υποχρεώσεων του απο

Το σχέδιο Ηρακλής
αποτελεί μία καινοτομία
για την Ευρώπη
γιατί ενώ στηρίζεται
στο ιταλικό μοντέλο
τιτλοποίησης δανείων
με εγγύηση
του Δημοσίου η Ελλάδα
είναι η πρώτη χώρα
που επιχειρεί ένα τέτοιο
σχέδιο ενώ δεν βρίσκεται
σε επενδυτική βαθμίδα

κτώντος για την ολοσχερή εξόφληση

απαιτήσεων από ομολογίες

υψηλης εξοφλητικής προ
τεραιότητας συμπεριλαμβανομένων

των απαιτήσεων για απο
πληρωμή του κεφαλαίου και
των τόκων για όλη τη διάρκεια
των τίτλων Η εξόφληση των
απαιτήσεων διενεργείται κατά
τόκους ή/και κεφάλαιο αναλόγως

της δομής και των συμβατικών

όρων κάθε ομολογίας υψηλης

εξοφλητικής προτεραιότητας

3 To αίτημα για την παροχή
της εγγύησης του Ελληνικού

Δημοσίου υποβάλλεται αποκλειστικά

εντός χρονικής περιόδου

18 μηνών από τις
10/10/2019 ημερομηνία δημοσίευσης

της απόφοσης C 2019
7309 Ευρωπαϊκής Επιτραπής
επί του προγράμματος παροχής

εγγυήσεων του παρόντος
νόμου Με απόφοση του υπουργού

Οικονομικών που εκδίδεται
κατόπιν σχετικής απόφοσης

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
μπορεί να παρατείνεται η περίοδος

παραχής εγγύησης καθώς

επίσης να τραποποιούνται
για το μέλλον οι όροι παροχής
αυτής

4Η εγγύηση του Ελληνικού
Δημοσίου είναι ρητή ανέ

κλητη ανεπιφύλακτη Kat σε
πρώτη ζήτηση σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 21 3 214
και 21 5 παρ 1 του Κανονισμού
Ε.Ε 575/201 3 ως εάν το Ελληνικό

Δημόσιο ήταν πρωτοφει
λέτης διέπεται από τις διατάξεις

του παρόντος νόμου και
ερμηνεύεται

σύμφωνα με τις διατάξεις

της από 10/10/2019 C
2019 7309 Απόφοσης της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής καθώς
και του πρωτογενούς παραγώγου

και επικουρικού ενωσια
κού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων

5 Η εγγύηση του Ελληνικού
Δημοσίου χορηγείται έως

την καθορισμένη ληξη των ομολογιών

υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας ή την πλήρη
εξόφλησή τους

6 Στην απόφαση της παρ 1

αναφέρεται το ακριβές ποσό

της εγγύησης ο χρόνος διάρκειας

της η καταβλητέα στο Ελληνικό

Δημόσιο προμήθεια
ασφαλείας και οι προϋποθέσεις

υπό τις οποίες η εγγύηση παραμένει

σε ισχύ σύμφωνα με το
άρθρο 15

Οι προμήθειες
Το νομοσχέδιο καθορίζει και τη
διαδικασία επιβολης και κατα
βολης προμήθειας ασφαλείας
Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη

η προμήθεια ασφαλείας καταβάλλεται

από την ημερομηνία
παροχής της εγγύησης και

καθ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής

υπολογιζόμενη επί του εκάστοτε

ανεξόφλητου εγγυημένου
υπολοίπου ομολογιών υψηλης
εξοφλητικής προτεραιότητας
Η προμήθεια ασφαλείας υπολογίζεται

και καταβάλλεται στην
αρχή κάθε εκτοκιστικής περιόδου

και θα αντικατοπτρίζει
τους κινδύνους που αναλαμβάνει

το Δημόσιο και θα είναι συ¬

νάρτηση των ημερομηνιών λήξης

των ομολογιών υψηλης εξοφλητικής

προτεραιότητας
Η βασική προμήθεια είναι

συνάρτηση του κατάλληλου δείκτη

αναφοράς Από ένα έως τρία
έτη χρησιμοποιείται το CDS τριετίας

για 4-5 έτη το CDS πενταετίας

για 6-7 το CDS 7ετίας και
στη σηνέχεια το CDS ΙΟετίας

Πότε τίθεται σε ισχύ
Η εγγύηση τι'θεται σε ισχύ μόλις

επιβεβαιωθει ότι πληρούνται
σωρευτικά συγκεκριμένες προ
υποθέσεις και ειδικότερα
α μόλις επέλθει η πώληση σε
ιδιώτες επενδυτές ποσοστού
50%+1 των ομολογιών χαμηλης
εξοφλητικής προτεραιότητας
καθώς και αρκετό ποσοστό ομολογιών

χαμηλης και μέσης εξοφλητικής

προτεραιότητας ώστε

να επιτευχθεί η λογιστική απο
αναγνώριση
β υπάρχει αξιολόγηση των ομσ
λογιών υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας που ανταποκρίνεται

στην ελάχιστη βαθμί
δα που προβλέπει ο νόμος
γ η διαχείριση των τιτλοποι
ημενων απαιτήσεων έχει ανατεθεί

σε διαχειριστή που δεν
ελέγχεται από το μεταβιβάζον
πιστωτικό ίδρυμα είτε με τη
μορφή συμμετοχής στο μετοχικό

κεφάλαιο της εταιρείας
διαχείρισης είτε με τη μορφή
δικαιώματος διορισμού πλειοψηφίας

των μελών του Δ.Σ ή
άλλως όπως προβλέπει η κείμενη

νομοθεσία και τα διεθνή
λογιστικά πρότυπα

Βασική προϋπόθεση για την
παροχή της εγγύησης είναι η
προηγούμενη αξιολόγηση των
ομολογιών υψηλής εξοφλητικής

προτεραιότητας από αναγνωρισμένο

οίκο αξιολόγησης
εξωτερικό οίκο πιστοληπτικής
αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή

Κεντρική Τράπεζα
Η ελάχιστη βαθμίδα που

απαιτείται να λάβουν οι συγκεκριμένες

ομολογίες προκειμένου
να παρασχεθεί η εγγύηση

είναι η ΒΒ Standard Poors
Ba3 Moody's BB Fitch
BBL DBRS Τυχόν δεύτερη

αξιολόγηση διενεργείται από
αναγνωρισμένο οίκο αξιολόγησης

σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κανονισμού Ε.Κ αριθ
1060/2009 EE L 302 Στηνπε
ρίπτωση δύο αξιολογήσεων και
για την επιβεβαίωση της πλήρωσης

της ελάχιστης απαιτούμενης

βαθμίδας προκειμένου
να παρασχεθεί η εγγύηση λαμβάνεται

υπ όψιν η χαμηλότερη
αξιολόγηση

Κατάπτωση της εγγύησης
Το άρθρο 13 καθορίζει τη διαδικασία

κατάπτωσης της εγγύησης

Το αίτημα κατάπτωσης

υποβάλλεται μετά την παρέλευση

50 ημερών από τη μη
πληρωμή τυχόν υποχρέωσης
του αποκτώντος από τις ομολογίες

υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας και εντός εννέα

μηνών από τη συμπληρω
ση της ανωτέρω προθεσμίας

Το Ελληνικό Δημόσιο κα
ταβάλλει τα οφειλόμενα ποσά
προς τους ομολογιούχους υψηλής

εξοφλητικής προτεραιότητας

εντός 30 ημερών από
την παραλαβή του αιτήματος
κατάπτωσης το οποίο υποβάλλεται

προς τη Διεύθυνση
Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης

Κεφαλαίων της Γενικής
Γραμματείας Δημοσιονομικής
Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών

Το Ελληνικό Δημόσιο

υποκαθίσταται στα δικαιώματα

των ομολογιούχων
υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας

ISID:132177181
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Γύρισαν με υποσχέσεις
► Του ΜΑΡΙΟΥ ΧΡΙΙΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ συμφωνίες
στις βαλίτσες της παρά μόνο με υποσχέσεις

από τα μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια
και τους ισχυρούς παίκτες της διεθνούς

αγοράς για μελλοντικές επενδύσεις
στην Ελλάδα επιστρέφει η ελληνική αποστολή

από το Μανχάταν της Νέας Υόρκης
Είχε προηγηθεί ένα διήμερο εντατικών διερευνητικών

επαφών των υπουργών της
κυβέρνησης με περισσότερους από 1 00
επιχειρηματίες της διεθνούς κοινότητας
οι οποίοι πήγαν στο Metropolitan Club
όπου έγινε το συνέδριο του Capital Link
για έναν και μόνο λόγο να ακούσουν τις
επενδυτικές προτάσεις της Αθήνας

Μέχρι εκεί όμως Ενθουσιασμός υπήρξε
μόνο από τη μια πλευρά με τους Αμερικανούς

επενδυτές να κρατούν κλειστά τα
χαρτιά τους εκτιμώντας ότι αν δεν υπάρξουν

πραγματικές ευκαιρίες δεν πρόκειται
να προχωρήσουν σε νέες τοποθετήσεις
των κεφαλαίων τους πέρα από τις υφιστάμενες

επενδύσεις χαρτοφυλακίου
αγορές κρατικών ομολόγων εντόκων

γραμματίων Αξιολογούν ότι δεν πρέπει
να υπάρξει βιασύνη από τη στιγμή που
οι επενδυτικοί προορισμοί παραμένουν
ακόμη περιορισμένοι Για παράδειγμα ο
χώρος του real estate δηλαδή οι επενδύσεις

σε ακίνητα είναι ένας τομέας που παρουσιάζει

κάποιο ενδιαφέρον πλην όμως
όπως υποστηρίζουν αφορά περιορισμένο
αριθμό επενδυτών funds

Επίσης η Ελλάδα έχει μηδενικές χρη¬

ματοδοτικές ανάγκες για το 2020 μόλις
3 με 5 δια ευρώ που σημαίνει ότι για να
κρατηθεί ζεστή αυτή π αγορά θα πρέπει ο

Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους
να προχωρήσει σε περισσότερες ομολογιακές

εκδόσεις μολονότι δεν έχει ανάγκη
αυτή τη ρευστότητα δεδομένου και του
ποσού των 36 δισ ευρώ που έχει στο μαξιλάρι

Ενας ακόμη παράγοντας που κάνει
τα funds διστακτικά για επενδύσεις στη
χώρα μας είναι το δυσμενές διεθνές περιβάλλον

το οποίο έχει ξεκινήσει να φορτίζεται
με πρόσθετες γεωπολιτικές εντάσεις και

αβεβαιότητες Αυτές αφορούν ιδιαίτερα το
ζήτημα των σχέσεων Τουρκίας Ευρωπαϊκής

Ενωσης για τη διαχείριση του προσφυγικού

μεταναστευτικού ζητήματος καθώς
και την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων
υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή
κυπριακής δικαιοδοσίας

Ανησυχίες
Σοβαρή πηγή ανησυχίας για τους ξένους

θεσμικούς εξακολουθούν να αποτελούν

τα κόκκινα δάνεια Στο συνέδριο

του Capital Link το ενδιαφέρον των
επενδυτών ήταν ιδιαίτερα έντονο για τις
εξελίξεις στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα
Πέρα δηλαδή από το σχέδιο Ηρακλής
οι Αμερικανοί είχαν στηθεί και ζητούσαν
λεπτομέρειες για τις επόμενες κινήσεις
που θα γίνουν με στόχο την περαιτέρω
μείωση των κόκκινων δανείων και ακολούθως

την απελευθέρωση κεφαλαίων
για την ενίσχυση της οικονομίας Οι τράπεζες

έχουν ακόμη πολύ δρόμο ώστε να

ολοκληρώσουν την εξυγίανσή τους
Εν κατακλείδι για τους μεγάλους επιχειρηματικούς

παίκτες δεν διαμορφώνεται
κάποιο ισχυρό momentum για επενδύσεις

στην Ελλάδα οι οποίοι εστιάζουν
στην πορεία του ΑΕΠ ο στόχος για την
ανάπτυξη του 2020 είναι για 2,8 και
όχι τόσο στα θηριώδη πλεονάσματα
Στην περίπτωση δε που επιβεβαιωθούν
οι ανησυχίες των αναλυτών για σοβαρή
διόρθωση στις αγορές τότε αυτή δεν

θα πλήξει μόνο τις ώριμες αλλά και τις
αναδυόμενες όπως είναι η Ελλάδα

Να σημειωθεί ότι τα περισσότερα ραντεβού

των μελών της ελληνικής αποστολής

με τους εκπροσώπους της αγοράς
ήταν προσωπικά και πραγματοποιήθηκαν
μέσα σε ένα πυκνό πρόγραμμα συναντήσεων

λόγω και των υπολοίπων δραστηριοτήτων

που έπρεπε να χωρέσουν στην
ίδια ατζέντα Πρόκειται για τα δύο group
sessions που έστησαν για τους υπουργούς

Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και
Ανάπτυξης Αδωνι Γεωργιάδη οι διοργανώτριες

επενδυτικές τράπεζες σε συνεργασία

με εισηγμένες και μη εταιρείες
Μάλιστα το πρόγραμμα του Χρήστου

Σταϊκούρα περιελάμβανε και κάποιες
επιπλέον επαφές με αξιωματούχους των
θεσμών όπως με τον συντονιστή των
κλιμακίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την Ελλάδα Πολ Κούτος και με τον
επικεφαλής των τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής

Κεντρικής Τράπεζας για τη χώρα
μας Φραντσέσκο Ντρούντι οι οποίες
όμως πέρασαν σε δεύτερη μοίρα
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ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ MAPIΟΛΗ

Τελικά

ο τίτλος του συνεδρίου

της Capital Link
στη Νέα Υόρκη Η Ελλάδα

επέστρεψε αντικατοπτρίζει

απόλυτα το
κλίμα που διαμορφώνεται
για την Ελλάδα καθώς η
χώρα μας μπαίνει ολοένα

περισσότερο στα ραντάρ των μεγάλων θεσμικών
επενδυτών Οσοι βρέθηκαν στην αμερικανική

μητρόπολη του χρήματος είχαν μία
πρώτης τάξεως ευκαιρία να παρουσιάσουν τις
προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και οι
αντιδράσεις ορισμένων εκ των μεγαλύτερων
επενδυτών στον κόσμο ήταν κάτι παραπάνω
από ενθαρρυντικές αφού συνειδητοποιούν
ότι η Ελλάδα αλλάζει σελίδα και παρουσιάζει

σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες Δεν
είναι τυχαίο ότι ο Τζέι Κόλινς υψηλόβαθμο
στέλεχος της επενδυτικής τράπεζας Citi είπε
ότι είναι η πρώτη φορά τα τελευταία τριάντα
χρόνια που παρακολουθεί κυβερνητικές
μεταρρυθμίσεις που βλέπει τέτοια ταχύτητα
και αποφασιστικότητα στην εφαρμογή ενός
σχεδίου όπως αυτή που παρατηρείται στο
project Ηρακλής Ανάλογη εικόνα έχουν
και οι διευθύνοντες σύμβουλοι και πρόεδροι
των συστημικών τραπεζών που έλαβαν μέρος
στο συνέδριο Το ενδιαφέρον όλων ήταν
εστιασμένο στις προσπάθειες των τραπεζών
να μειώσουν σε μονοψήφιο ποσοστό τα μη
εξυπηρετούμενα ανοίγματα NPEs

Στο δείπνο που παρετέθη μετά το
πέρας του συνεδρίου ο υπουργός Εμπορίου

των ΗΠΑ Γουίλμπουρ Ρος μίλησε με
εξαιρετικά κολακευτικά λόγια για το σύνολο
των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών της
κυβέρνησης και των επιπτώσεων που αυτές
θα έχουν στην προσέλκυση επενδύσεων
Χαρακτήρισε μάλιστα μεγάλη μέρα τη
χθεσινή οπότε κατατέθηκε στη Βουλή για
ψήφιση ο νόμος που θα δώσει στις τράπεζες

τη δυνατότητα να απελευθερωθούν
από το βάρος των κόκκινων δανείων και
στη συνέχεια θα προσφέρουν ρευστότητα
στην οικονομία Αυτό που προκύπτει από τις
επαφές που έγιναν στη Νέα Υόρκη είναι ότι ο
Ηρακλής αποτελεί πλέον το ορόσημο για

την Ελλάδα και σηματοδοτεί μια νέα περίοδο
στις σχέσεις της ελληνικής οικονομίας με τη
διεθνή οικονομική κοινότητα

Την ίδια ώρα με ένα εντυπωσιακό
κρεσέντο που διαρκεί ήδη μία εβδομάδα
τα ελληνικά ομόλογα αντέδρασαν και επανήλθαν

σε πτωτική τροχιά με αποτέλεσμα
η απόδοση του ελληνικού 1 θετούς να υποχωρήσει

κάτω από του αντίστοιχου ιταλικού
αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά ότι η
Ελλάδα επέστρεψε Η απόδοση του ελληνικού

1 θετούς είχε ανέλθει έως το 1,57 για
να υποχωρήσει στις συναλλαγές της Τρίτης
στο 1,35 όταν το ιταλικό 1 θετές έφτασε
έως το 1 40

Οι αποδόσεις των ελληνικών τίτλων
έχουν σημειώσει συνολική πτώση της τάξης
του 1 2 μέσα στον Δεκέμβριο ακολουθώντας

εντελώς αντίθετη πορεία από το Χρηματιστήριο

της Αθήνας Στη Λεωφόρο Αθηνών
το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου χαρακτηρίζεται

από νευρικότητα και φόβο Εξι
πτωτικές συνεδριάσεις στις συνολικά 7 με
τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες
4,4 και τον τραπεζικό δείκτη να υποχωρεί
σε ποσοστό 8,4 Χθες ο δείκτης των τραπεζών

κατάφερε να παραμείνει σε θετικό

rnprr 52.8^06

Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ
Η απόδοση του ελληνικού 1 θετούς υποχώρησε κάτω από του αντίστοιχου
ιταλικού αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά τις προοπτικές της οικονομίας

έδαφος με τη μετοχή της Εθνικής Τράπεζας
να ενισχύεται 1 39 τον τίτλο της Eurobank
να κερδίζει 0,35 και της Πειραιώς 0,27
ενώ η Alpha Bank σημείωσε οριακή πτώση
0,11

Γ ΖΑΒΒΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
Η ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΝΑ ΕΥΡΟΠΗΣ
Ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζαβ
βός σημείωσε ότι οι επενδυτές δείχνουν
μεγάλο ενδιαφέρον για τον Ηρακλή γιατί
το υπουργείο σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς
οργανισμούς την ΤτΕ τις τράπεζες και το
ΤΧΣ ετοίμασε ένα σχέδιο που ανταποκρίνεται
πλήρως στις ανάγκες τόσο των τραπεζών
όσο και των επενδυτών Τόνισε ότι στόχος
της κυβέρνησης είναι να γίνει η Ελλάδα το
χρηματοοικονομικό κέντρο της Νοτιοανατολικής

Ευρώπης και ο Ηρακλής είναι
το πρώτο σημαντικό βήμα προς αυτή την
κατεύθυνση

Ενας βασικός στόχος του νομοσχεδίου
είναι η σωστή και αποτελεσματική λειτουργία

των διαχειριστών του SPV μέσω
ενός συστήματος κινήτρων και κυρώσεων

Ο δεύτερος βασικός στόχος είναι να
υπάρχει διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας
του Ηρακλή αλλά και βάσεις δεδομένων
και πληροφοριών που θα βοηθούν τον επενδυτή

να κάνει την επιλογή που ταιριάζει στο
επενδυτικό προφίλ του

MOODY'S 01 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
OA ΦΕΡΟΥΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ AND ΤΟΥ 2,5
Η Ελλάδα θα μπορούσε ήδη να βρίσκεται σε
επενδυτική βαθμίδα αν είχε αντιμετωπίσει
συγκεκριμένες αδυναμίες της οικονομίας της
καθώς σε επίπεδο κατά κεφαλήν εισοδήματος
δεν έχει καμία σχέση με τις υπόλοιπες χώρες
που αξιολογούνται 4 σκαλοπάτια χαμηλότερα
από την επενδυτική βαθμίδα Οπως αναφέρει

σε έκθεσή της η Moody's το αδύναμο

μακροοικονομικό προφίλ της Ελλάδας στην
ουσία αντισταθμίζει τα συγκριτικά υψηλά
επίπεδα πλούτου με το μέτριο μέγεθος και
την-περιορισμένη διαφοροποίηση της οικονομίας

Ο οίκος εκτιμά ότι οι αναπτυξιακές
προοπτικές της Ελλάδας θα βελτιωθούν
μέσα στα επόμενα δύο χρόνια ωστόσο τα
σοβαρά εμπόδια για την επίτευξη βιώσιμης
ανάπτυξης θα διατηρηθούν όπως τα χαμηλά

επίπεδα αποταμίευσης και επενδύσεων
Προβλέπει ότι η μεγέθυνση του ΑΕΠ θα
διαμορφωθεί γύρω στο 2,5 στα επόμενα
χρόνια και θα είναι ισχυρότερη απ ό,τι το
20 1 8 και το 20 1 9 Η επίτευξη ακόμη υψηλότερων

ρυθμών ανάπτυξης είναι εφικτή
αλλά θα εξαρτηθεί από την αύξηση των επενδύσεων

οι οποίες δεν έχουν ακολουθήσει
την ανάκαμψη μέχρι στιγμής σημειώνει η
Moody's Οπως τονίζει ο οίκος το κατά κεφαλήν

εισόδημα των 29 1 23 δολαρίων που
εμφανίζουν οι Ελληνες πολίτες σε όρους
αγοραστικής δύναμης είναι πολύ υψηλό
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ΠΩΣ ΘΑ ΧΤΙΖΕΤΑΙ
ΤΟ ΝΕΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΟΡΙΟ

ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ Π ΑΠΑΔΗ

Ενεργοποιείται

από το νέο έτος η ήδη
ψηφισμένη αλλά ανενεργή διάταξη
που επιτρέπει τη σταδιακή αύξηση
του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς

λογαριασμούς Θα συνδυαστεί με τη
νέα πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών η
οποία ναι μεν είναι ευνοϊκότερη από την υφιστάμενη

πάγια ρύθμιση αλλά δεν προστατεύει όποιον
ενταχθεί από τη δέσμευση του τραπεζικού του
λογαριασμού όπως συνέβαινε με τη ρύθμιση των
1 20 δόσεων Ετσι όποιος χρωστάει στην εφορία
και δεν καλύπτεται από το μαξιλάρι του ακατάσχετου

ορίου 1 250 ευρώ από μισθούς ή συντάξεις
κ.λπ θα πρέπει να επιδεικνύει μεγάλη συνέπεια
στην καταβολή των μηνιαίων δόσεων καθώς κάθε
μήνα θα προστίθεται και ένα πρόσθετο ποσό στο
ακατάσχετο όριο Το μέτρο για την προστασία
του τραπεζικού λογαριασμού δίνει κίνητρο στον
οφειλέτη να τακτοποιεί σε λιγότερες δόσεις το
χρέος του Ετσι ενώ θεωρητικά οι οφειλέτες έχουν
από την 1/1/2020 το δικαίωμα να αξιοποιήσουν
διπλάσιο αριθμό δόσεων έως και 24 για οφειλές
από ΦΠΑ φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ στην
πραγματικότητα ωθούνται στο να εξοφλήσουν
ταχύτερα τα χρέη τους καθώς και το επιτόκιο είναι
μεγαλύτερο αν οι δόσεις ξεπεράσουν τις 1 2 και ο
βηματισμός αύξησης του ακατάσχετου ορίου του
τραπεζικού λογαριασμού βραδύτερος

Η νέα ρύθμιση είναι έντοκη και το επιτόκιο
κυμαίνεται από 4,95 αν οι δόσεις δεν ξεπερνούν
τις 1 2 και φτάνει ακόμη και στο 5,95 αν οι δόσεις

φτάνουν έως τις 24 Για τη ρύθμιση των οφειλών
που προέρχονται από φόρους κληρονομιάς

ή πρόστιμα το επιτόκιο είναι 5,95 μόνο αν οι
δόσεις ξεπερνούν τις 1 2 Στην πραγματικότητα το
σύστημα θα βγάζει τον τελικό αριθμό των δόσεων
ανάλογα με το εισόδημα του οφειλέτη αλλά και το
ύψος του χρέους Ετσι είναι ξεκάθαρο γιατί έχει
κίνητρο κάποιος να πληρώσει έως και σε 1 2 δόσεις
κερδίζει μία ποσοστιαία μονάδα προσαυξήσεων

Το τι σημαίνει αυτό στην πράξη φαίνεται από το
ακόλουθο παράδειγμα οφειλέτης χρωστάει 5.000
ευρώ στην εφορία από φόρο εισοδήματος φυσικών
προσώπων Αν ρυθμίσει το χρέος σε 24 δόσεις θα
πληρώνει κάθε μήνα το ποσό των 222,05 ευρώ
αλλά μέχρι το τέλος της ρύθμισης θα έχει καταβά
λει συνολικά 5.329,29 ευρώ μαζί με τους τόκους
Και μόνο αν φανεί συνεπής και στις 24 δόσεις θα
μπορέσει νά πάρει πίσω τόκους 82,32 ευρώ ώστε ο
τελικός λογαριασμός να περιοριστεί σπς 5.247 ευρώ
Αν ο ίδιος οφειλέτης επιλέξει να τακτοποιήσει το
χρέος του σε 1 2 δόσεις θα πληρώνει 436,27 ευρώ
τον μήνα αλλά το τελικό κόστος της ρύθμισης θα
διαμορφωθεί στις 5 1 32 ευρώ Και μαζί με το μπό
νους της επιστροφής τόκων που στην προκειμένη
περίπτωση θα είναι 33 1 5 ευρώ η επιβάρυνση θα
είναι μόλις 99,46 ευρώ Δηλαδή στο χρέος των
5.000 ευρώ η αποπληρωμή σε δύο χρόνια αντί για
έναν χρόνο κοστίζει επιπλέον 1 50 ευρώ
Οσον αφορά τη σταδιακή αποδέσμευση του τραπεζικού

λογαριασμού και αυτή είναι ταχύτερη αν
χρησιμοποιηθεί μικρότερος αριθμός δόσεων

Στις 1 2 δόσεις το μηνιαίο ποσό που θα κα
ταβάλλει κάθε μήνα ο οφειλέτης πολλαπλασιάζεται
με 3,6 τον πρώτο μήνα με 3,7 τον δεύτερο ενώ ο
συντελεστής προσαυξάνεται κατά 0 1 μέχρι και την
έκτη δόση Μετά την έκτη δόοη ο συντελεστής φτάνει

στο κορυφαίο σημείο που είναι το 4,5 Αντίθετα
στις 24 δόσεις για να φτάσει κάποιος στον συντελεστή

αποδέσμευσης του 4,5 πρέπει να περιμένει
για 1 3 ολόκληρους μήνες

Πώς μεταφράζεται αυτό στην πράξη Με ης
1 2 δόσεις από τον δεύτερο κιόλας μήνα ο οφειλέτης

θα έχει ακατάσχετο όριο στον τραπεζικό του
λογαριασμό της τάξεως των 1 6 1 3 ευρώ το οποίο
από τον έκτο μήνα θα κορυφωθεί στα 1 962 ευρώ
Αντίθετα αν επιλέξει τις 24 δόσεις θα πρέπει να
ξεκινήσει από το ακατάσχετο όριο των 732 ευρώ
και μόνο μετά τον 1 3ο μήνα θα κορυφωθεί το ακατάσχετο

ποσό στα 999 ευρώ κάτι που ουσιαστικά
είναι δώρον άδωρον δεδομένου ότι ούτως ή άλλως
η νομοθεσία προβλέπει ακατάσχετο 1 250 ευρώ

τερο από το μέσο εισόδημα των χωρών με
αξιολόγηση Β1 που διαμορφώνεται σε
10.1 76 δολάρια Την ίδια ώρα οι αναπτυξιακές

επιδόσεις της Ελλάδας έχουν μόλις
αρχίσει να ανακάμπτουν με ισχυρό ρυθμό
Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται από
τις αρχές του 201 7 και αναμένουμε να επιταχυνθεί

ελαφρώς η ανάκαμψη το 2019-20
με ώθηση από τις ευνοϊκές συνθήκες στην
αγορά εργασίας και τη βελτίωση του καταναλωτικού

και επιχειρηματικού κλίματος τους
τελευταίους μήνες προσθέτει

Τέλος ο οίκος υποστηρίζει ότι η
δημοσιονομική πολιτική θα στηρίξει την
ανάκαμψη το 2020 αλλά και τα επόμενα
χρόνια σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε τα
προηγούμενα έτη ενώ εκτιμά ότι οι φορολογικές

μειώσεις και τα μέτρα για την καταπολέμηση

της γραφειοκρατίας και άρσης
των επενδυτικών εμποδίων θα συμβάλουν
στην εκτίναξη των επενδύσεων Παραμένουν
ωστόσο οι μακροπρόθεσμες προκλήσεις
όπως το δημογραφικό και η φυγή των νέων

οι αποδόσεις
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΤΙΤΛΩΝ ΕΧΟΥΝ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ
ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
ΤΟΥ 12 ΜΕΣΑ
ΣΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ
ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ
ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΗ
ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ
ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

5
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Έτοιμος va ιδιωτικοποιήσει τα πάντα
Σε μια πρωτοφανή δήλωση προχώρησε

χθες ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ά
δωνις Γεωργιάδης κάνοντας σαφές ότι το όραμά
του λίγο έως πολύ είναι η ιδιωτικοποίηση των
πάντων Η μόνη ερώτηση που έχουμε από τους
ψηφοφόρους μας είναι γιατί δεν το κάνουμε πιο
γρήγορα γιατί αργήσαμε τόσο πολύ γιατί δεν
πουλάμε πιο πολλά γιατί δεν ιδιωτικοποιούμε τα
πάντα Και πρέπει να σας καθησυχάσω ότι η ό

ρεξή μας είναι τόσο τεράστια κάθε μήνας που
περνάει γίνεται μεγαλύτερη Αυτά δήλωσε μεταξύ

άλλων ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ως κεντρικός ομιλητής στο 21ο ετήσιο φόρουμ

της Capital Link με θέμα Επενδύστε στην
Ελλάδα στη Νέα Υόρκη δείχνοντας την ακατάσχετη

προθυμία του για ιδιωτικοποιήσεις κάθε

είδους
Ο ίδιος έκανε λόγο για την αρχή μιας νέας εποχής

για την Ελλάδα και τόνισε πως τώρα είναι
η κατάλληλη στιγμή για να επενδύσει κάποιος
στη χώρα μας και κάλεσε τους Αμερικανούς επενδυτές

να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή

δυναμική αλλά και τις ευκαιρίες
που εμφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής

iV Η όρεξή μας είναιS τεράστια και κάθε μήνα
γίνεται μεγαλύτερη

πολιτικής της χώρας
Το μήνυμά μου λοιπόν προς τους Αμερικανούς

επενδυτές είναι το εξής Τώρα είναι η ώρα
να επενδύσουν στην Ελλάδα Αυτοί που δεν έχουν

σταματήσει να επενδύουν στη χώρα μας
ακόμη και εν μέσω της χειρότερης οικονομικής
μας κρίσης τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους
καρπούς τους Και αυτοί που δεν έχουν επενδύσει

τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των μοναδικών

ευκαιριών που παρουσιάζονται στη
χώρα μας σημείωσε χαρακτηριστικά

Όπως υποστήριξε ο υπουργός Ανάπτυξης το
πρώην μαύρο πρόβατο της Ευρωζώνης η περισσότερο

πληγείσα από την κρίση χώρα η οποία

έχει χάσει το 25 της παραγωγικότητάς
της κατά την τελευταία δεκαετία μεταμορφώνεται

τώρα σε ένα νέο hotspot για τους επενδυτές

και μία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηματικότητα

οικονομίες παγκοσμίως
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The Hellinikon project.

A repeatedly delayed tender for the 30-year license to operate an integrated resort and casino on the yet-to-group
Hellinikon mega complex on the Athenian Riviera appears to have run into yet another glitch with one of the two
bidders – Hard Rock International – claiming it has been excluded from the game.

According to local press reports, the Florida-based giant’s CEO Jim Allen revealed suspicions that Hard Rock may
have been removed from the race to Greek Finance Minister Christos Staikouras and Development & Investments
Minister Adonis Georgiadis during the 21st Capital Link Invest in Greece forum held in New York, earlier this week.

Hard Rock’s proposal for the resort & casino in Hellenikon. Photo © EUROKINISSI

The company is reportedly looking into the matter.

Mohegan Gaming & Entertainment is the only other bidder to have submitted documentation in the tender by the
Greek Gaming Commission October 4 deadline.

INSPIRE Athens is Mohegan’s concept for the integrated resort and casino.

Georgiadis had said in October that he expected to announce the winner of  the tender in “two months’ time provided
there were no objections”. According to reports one of the bidders for the license appears to have provided incomplete
data and financial information resulting in the further delay of the announcement.

Selecting the developer of the casino resort is a requirement in order for the 9-billion-euro Hellinikon project – to be
implemented by Lamda Development – to proceed.

According to international media, Hard Rock is reportedly planning to file a suit against Greek authorities in local and
European courts, if it is excluded from the competition, with Mohegan claiming to do the same.
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Στο σφυρί µέσα στο 2020 η µαρίνα της Αρετσούς
Μέσα στο 2020 θα εκκινήσουν, οι διαγωνισµοί του ΤΑΙΠΕΔ για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως
αυτές της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου.
Σύµφωνα µε τον εκτελεστικό πρόεδρο του Ταµείου Άρη Ξενόφο ακόµη, αναµένεται να αξιοποιηθούν και οι
Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, ένα πολύ µεγάλο
ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 989 ο κ. Ξενόφος σηµείωσε πως το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι
«τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι – µε την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα
θετικό τόνο –

Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital
Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ταµείου κ. Ριχάρδο Λαµπίρη, µε
κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο
κεφάλαιο.

Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι
συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
εµπόδια.

«Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να
κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό
αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη
διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωµα και
την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για την
σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. «Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι
ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει
και µια ευχέρεια στους επενδυτές να µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά
τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχηµάτων
για τη Β φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας.
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Στο σφυρί µέσα στο 2020 η µαρίνα της Αρετσούς
Μέσα στο 2020 θα εκκινήσουν, οι διαγωνισµοί του ΤΑΙΠΕΔ για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως
αυτές της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου.
Σύµφωνα µε τον εκτελεστικό πρόεδρο του Ταµείου Άρη Ξενόφο ακόµη, αναµένεται να αξιοποιηθούν και οι
Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, ένα πολύ µεγάλο
ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 989 ο κ. Ξενόφος σηµείωσε πως το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι
«τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι – µε την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα
θετικό τόνο –

Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital
Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ταµείου κ. Ριχάρδο Λαµπίρη, µε
κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο
κεφάλαιο.

Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι
συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
εµπόδια.

«Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να
κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό
αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη
διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωµα και
την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για την
σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. «Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι
ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει
και µια ευχέρεια στους επενδυτές να µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά
τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχηµάτων
για τη Β φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας.
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Ερχεται η ψηφιακή εφορία: Θα γίνεται online έλεγχος φορολογικών στοιχείων -
Οι τρεις βασικές αλλαγές

Ψηφιακή εφορία; Ηλεκτρονικά φορολογικά βιβλία; On line σύνδεση
των ταµειακών µηχανών µε την ΑΑΔΕ; Κι όλα αυτά µέσα στο 2020;

Μπορεί να ακούγεται ως σενάριο επιστηµονικής φαντασίας,
ωστόσο στην ΑΑΔΕ ήδη «τρέχουν» και παρ’ ότι πέρασαν στα ψιλά
γράµµατα της επικαιρότητας, στο φορολογικό νοµοσχέδιο µεταξύ
των ελαφρύνσεων και των φοροαναπτυξιακών κινήτρων, µπήκαν τα
θεµέλια για τη µετάβαση στην εφορία του επόµενου αιώνα.

Ο Γ. Πιτσιλής ξεδίπλωσε τους άξονες αυτού του σχεδίου όχι σε ένα
τυχαίο ακροατήριο. Μπροστά του βρίσκονταν εκπρόσωποι επενδυτικών τραπεζών, funds και επιχειρήσεων στην
αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, οι οποίοι φτιάχνουν… βαλίτσες για επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά έχουν κάθε
λόγο να παραµένουν επιφυλακτικοί λόγω της ανίκητης ελληνικής γραφειοκρατίας. Δεκάδες είναι τα
παραδείγµατα Αµερικανών ή Ελληνοαµερικανών, που θέλησαν να ρίξουν χρήµα στην ελληνική οικονοµία, αλλά
αντιµετωπίστηκαν λίγο ως πολύ ως… καταπατητές ή αποικιοκράτες. Το πρόσφατο παράδειγµα της Αφάντου είναι
χαρακτηριστικό.

Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επιχείρησε να καθησυχάσει αυτές τις ανησυχίες,
τουλάχιστον όσον αφορά στις δοσοληψίες µε τη Φορολογική Διοίκηση. Το ενδιαφέρον είναι ότι την ώρα που
ξετυλίγονταν στη Νέα Υόρκη οι βασικές πτυχές της ψηφιοποίησης των λογιστικών και φορολογικών
υποχρεώσεων, στην Αθήνα οργανώνονταν οι πρώτες ενηµερωτικές ηµερίδες και συνέδρια για τα ηλεκτρονικά
βιβλία, δείγµα του ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και µη αναστρέψιµες.

Το σχέδιο για  ψηφιοποίηση

Το πλάνο της ψηφιοποίησης αναπτύσσεται σε τρία µέρη:

• Ηλεκτρονική λογιστική (myData)

Είναι µια πλατφόρµα που λαµβάνει όλες τις σχετικές ακαθάριστες πληροφορίες εσόδων και εξόδων από όλες τις
επιχειρήσεις και αποτελεί το λογιστικό και φορολογικό αρχείο τους.
Θα οδηγήσει στην προπληρωµή των επιστροφών φόρου και στον υπολογισµό των φορολογικών υποχρεώσεων.

• Ηλεκτρονική τιµολόγηση

Θα καταστεί το κύριο κανάλι των φορολογικών πληροφοριών που αποστέλλονται στο myDATA.

• Online ταµειακές µηχανές

Το άλλο σηµαντικότερο κανάλι πληροφοριών για τη λογιστική. Σύµφωνα µε την αρχή της µετάδοσης πληροφοριών
σε µια συναλλαγή από µια βάση συναλλαγών, θα συνδεθούν όλες οι on line ταµειακές µηχανές  µε το myDATA.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να έχουν ξεκινήσει και τα τρία µέσα στο 2020, έτσι ώστε όλοι να εκπαιδευτούν στο νέο
σύστηµα.

Ο Γ. Πιτσιλής αναφέρθηκε και στο άλλο «αγκάθι» για φορολογούµενους και επενδυτές: την ασφάλεια δικαίου.
Πέρα από τις οδηγίες στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για την ορθή εφαρµογή Αποφάσεων- Εγκυκλίων και την
αποκατάσταση αδικιών σε βάρος φορολογουµένων κατά το στάδιο του ελέγχου, επιχειρείται η άµεση επίλυση
προβληµάτων στο πλαίσιο του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επικαλέστηκε, µάλιστα, δύο πρόσφατα τέτοια παραδείγµατα:

• Εγκύκλιος σχετικά µε τους κανόνες κατά της φοροαποφυγής όσον αφορά τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές.
Έδωσε απαντήσεις σχετικά µε το τι µπορεί να θεωρηθεί καταχρηστικό και τι όχι, παρέχοντας έτσι µια δίοδο προς
τις επιχειρήσεις προκειµένου να προχωρήσουν µε νοµική ασφάλεια.

• Πρόσφατες οδηγίες εκδόθηκαν για τη συµµόρφωση µε απόφαση του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου σχετικά
µε τη µείωση της υποχρέωσης ΦΠΑ και την επιστροφή του ΦΠΑ που καταβλήθηκε για αγαθά και υπηρεσίες που
τιµολογήθηκαν σε συγκεκριµένη εταιρεία που υπέστη διαδικασία δικαστικής αναδιάρθρωσης του χρέους µε τους
πιστωτές της. Η απόφαση του δικαστηρίου ανέφερε ότι στην περίπτωση αυτή, όταν υπάρχει οριστική περικοπή
του οφειλόµενου ποσού στους πιστωτές, ο ΦΠΑ πρέπει να µειωθεί αναλόγως και ο ΦΠΑ που τυχόν καταβλήθηκε
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πρέπει να επιστραφεί.

Γιώργος Παππούς
https://www.economistas.gr/oikonomia/22266_htizetai-i-ilektroniki-eforia 
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ΤΑΙΠΕΔ: Ενέργεια, υποδοµές και ακίνητα «κοιτούν» οι επενδυτές
Ποιοι διαγωνισµοί ξεκινούν το επόµενο διάστηµα

Συνάντηση του πρωθυπουργού µε τη διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ στο Μέγαρο Μαξίµου Συνάντηση του
πρωθυπουργού µε τη διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ στο Μέγαρο Μαξίµου

Οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον,
όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητούν πάντα  οι επενδυτές
είναι συνέπεια  στις δεσµεύσεις, διαφάνεια  και περιορισµένες και όχι δύσκολες
γραφειοκρατικές διαδικασίες και εµπόδια .

Αυτό ανέφερε, µιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθµό Alpha 98,9 και µεταφέροντας το κλίµα που συνάντησε
στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ ‘Αρης Ξενόφος. Παράλληλα,
απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το Ταµείο, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον, τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά για µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών
σχηµάτων για τη β’ φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του «Ελ. Βενιζέλος» και προς το τέλος
Ιανουαρίου την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας. Μέσα
στο νέο έτος επίσης, θα εκκινήσουν οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια και µαρίνες, όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, το
οποίο ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση, όπως µεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
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Ο ΔΗΚΤΗΣ (12/12/19)

Ο ΔΗΚΤΗΣ (12/12/19)

Επίτιµος διδάκτωρ ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

Επίτιµος διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Πειραιώς αναγορεύθηκε χθες, σε ειδική εκδήλωση που
πραγµατοποιήθηκε στο κατάµεστο Δηµοτικό Θέατρο του Πειραιά, ο επιχειρηµατίας Ευάγγελος
Μυτιληναίος. Ο τίτλος και η περιένδυση του κ. Μυτιληναίου µε την τήβεννο του ακαδηµαϊκού ιδρύµατος
συνοδεύθηκε από τους επαίνους του πρύτανη του πανεπιστηµίου, καθηγητή Αγγελου Κότιου, ο οποίος
εξήρε το «δηµιουργικό και καινοτόµο επιχειρείν, ενός αυτοδηµιούργητου Πειραιώτη επιχειρηµατία», αλλά
και το «πολυδιάστατο έργο και τη συνεισφορά του στην κοινωνία και στην οικονοµία». Εµφανώς
συγκινηµένος από τον ύψιστο φόρο τιµής, ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος απευθύνθηκε στους φοιτητές
τονίζοντας: «Είστε τυχεροί γιατί θα δώσετε τις επόµενες µάχες σε έναν πιο καθαρό στίβο. Απαλλαγµένο,
ελπίζω, από κατεστηµένες νοοτροπίες και θεσµικές αλλοιώσεις. Είστε το “εσωτερικό” Brain Gain της
Ελλάδας. Η δική σας προσπάθεια, η δική σας επιτυχία είναι ένα ισχυρό µήνυµα και πρόσκληση επιστροφής
για εκείνους που αναζήτησαν καλύτερη τύχη αλλού».

Αναψε πράσινο φως για  γεωτρήσεις στο Κατάκολο

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συµβούλιο Δυτικής Ελλάδας η πρώτη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
(ΜΠΕ) για τις γεωτρήσεις που θα γίνουν στην περιοχή του Κατακόλου Εκ µέρους της αναδόχου Energean, o
τεχνικός σύµβουλος δρ Κ. Νικολάου παρουσίασε τις παραµέτρους που έχει λάβει υπ’ όψιν της η µελέτη
περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του έργου σχετικά µε την κοινωνική και οικονοµική
δραστηριότητα, τη µορφολογία του εδάφους, τα σεισµολογικά χαρακτηριστικά και τα ρήγµατα της
περιοχής. Τόνισε ότι στην περιοχή έχουν πραγµατοποιηθεί 38 γεωτρήσεις χωρίς να έχει παρουσιαστεί
πρόβληµα.

Η έκθεση Beyond 4.0 στη Θεσσαλονίκη

Στον ψηφιακό µετασχηµατισµό θα συµβάλει η έκθεση νέων τεχνολογιών Beyond 4.0 που θα
πραγµατοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 1-4 Οκτωβρίου 2020. Αυτό επισήµανε χθες ο υπουργός Επικρατείας
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης. «Η Beyond είναι µια εξωστρεφής έκθεση, που µπορεί
να γίνει σταθµός για τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο ίδιος στάθηκε επίσης στον θετικό αντίκτυπο που
δηµιουργεί στη Θεσσαλονίκη η έντονη κινητικότητα σε επίπεδο ψηφιακών επενδύσεων, κάνοντας αναφορά
στις Pfizer, Deloitte και Cisco που δηµιουργούν εκεί κέντρα τεχνολογίας.

Ελληνικό χρώµα  στη Wall Street

Ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο δρ Νίκος Τσάκος, πρόεδρος και CEO της Tsakos
Energy Navigation, χτύπησαν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου 2019 του
Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, στo πλαίσιο του 21ου ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum. Το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της ελληνικής αποστολής, των
ναυτιλιακών εταιρειών ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο New York Stock Exchange και των
εταιρειών που συµµετείχαν στο συνέδριο, ενώ ανάρτησε την ελληνική σηµαία στη Wall Street και εξέδωσε
ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.

Τρίτη από το τέλος παραµένει η Ελλάδα

Το νούµερο είναι εντυπωσιακό και τα αποτελέσµατά τους σηµαντικά για τις οικονοµίες των χωρών τους. Ο
λόγος για 190.000 επιχειρήσεις «υψηλής ανάπτυξης» στην Ευρωπαϊκή Ενωση, που δηµιούργησαν 16,4
εκατοµµύρια θέσεις εργασίας, αποτελώντας το 11,3% του συνόλου των επιχειρήσεων.

Ωστόσο, για µία ακόµη φορά στην Ελλάδα τα πράγµατα είναι τελείως διαφορετικά. Στη χώρα µας
καταγράφονται 1.993 τέτοιες επιχειρήσεις, που αντιστοιχούν στο 6,7% του συνόλου, συµβάλλοντας µε το
12,49% της απασχόλησης. Το υψηλότερο ποσοστό αυτών των επιχειρήσεων καταγράφεται στην Ιρλανδία
και ακολουθούν Ισπανία και Πορτογαλία, δηλαδή χώρες που βίωσαν την περιπέτεια των µνηµονίων.
Αντίθετα, η Ελλάδα είναι τρίτη από το τέλος. Σηµειώνεται ότι επιχείρηση «υψηλής ανάπτυξης» είναι αυτή
που έχει τουλάχιστον 10 εργαζοµένους και σε µία τριετία αυξάνει πάνω από 10% τον αριθµό των
εργαζοµένων της. Το µεγαλύτερο µερίδιο των επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης δραστηριοποιείται στον
τοµέα των επικοινωνιών, ενώ στην Ελλάδα στην εστίαση και στα καταλύµατα.
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Άρης Ξενόφος: Υπάρχει ενδιαφέρον για ΔΕΠΑ Υποδοµών - Τέλος Ιανουαρίου η
προκήρυξη για ΔΕΠΑ Εµπορίας

Το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι – µε
την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο – επισήµανε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Άρης
Ξενόφος µιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 989. Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που
επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον Διευθύνοντα
Σύµβουλο του Ταµείου κ. Ριχάρδο Λαµπίρη, µε κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια
Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο.

Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι
συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
εµπόδια.

«Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να
κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό
αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη
διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωµα και
την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για την
σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας. 

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. «Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι
ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει
και µια ευχέρεια στους επενδυτές να µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά
τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχηµάτων
για τη Β φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας. 

Μέσα στο νέο έτος θα εκκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,
ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.

Ακολουθούν αποσπάσµατα  της συνέντευξης στον Ρ/Σ Alpha 989 και τον δηµοσιογράφο, Χάρη
Ντιγριντάκη

Χάρης Ντιγριντάκης: … Ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Άρης Ξενόφος, θα  µας δώσει τον απόηχο
αρχικά  του συνεδρίου που έγινε στην Νεα  Υόρκη, της Capital Link, αναφορικά  µε την
προοπτική επενδύσεων στην χώρα  µας, αφού αυτό είναι και το µότο της κυβέρνησης και η
προοπτική για  αναρρίχηση των οικονοµικών µεγεθών της πατρίδας µας. 

Αρης Ξενόφος: Το Capital Link στη Νέα Υόρκη ήταν πραγµατικά ένα αρκετά ενδιαφέρον Θα έλεγα ότι είχε
ιδιαίτερη παρουσία τόσο Ελλήνων, όσο και ξένων επενδυτών. Η ελληνική πλευρά είχε στελέχη εταιριών
τόσο από τους χώρους των ακινήτων, τον τραπεζικό, θεσµικούς φορείς όπως εµείς και φυσικά πολύ
έντονη η παρουσία της ελληνικής κυβέρνησης. Το µήνυµα που εξέπεµψαν, θα έλεγα καθολικά, ήταν ότι η
Ελλάδα αλλάζει σελίδα, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, ότι τώρα είναι η ευκαιρία για επενδύσεις. Δόθηκε ένας
πολύ θετικός τόνος και από την πλευρά της κυβέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση.

ΧΝ: Η αλήθεια  είναι πως τα  funds αυτή την περίοδο έχουν πολύ χρήµα , πολύ ρευστό και η
Ελλάδα  είναι εκεί για  να  το διεκδικήσουν Βλέπουµε επίσης ότι µε το θέµα  του Ελληνικού το
οποίο προχωράει αργά  αλλά  σταθερά , θα  µπορούσε να  πάει πολύ πιο γρηγορά  αυτό κ.
Ξενόφο, ότι πέρασε ένα  µήνυµα  προς τα  έξω. Το ζητούµενο για  µένα  είναι οι επενδυτές που
θέλουν να  επενδύσουν στην Ελλάδα , τι είπαν σε εσάς. 

ΑΞ: Κατ΄αρχάς το ενδιαφέρον ποικίλει ανάλογα µε το αντικείµενο και την στόχευση που έχει ο κάθε
επενδυτής, το κάθε επενδυτικό κεφάλαιο. Ο χώρος της ενέργειας και των υποδοµών, είναι σίγουρα αυτοί
οι οποίοι προσελκύουν σηµαντικό ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων, µε την έννοια της
τουριστικής ανάπτυξης. Εκείνο που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι κατ’ αρχήν συνέπεια: συνέπεια στο
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πρόγραµµα, συνέπεια στις δεσµεύσεις, καθαρά περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή να υπάρχει µια διαφάνεια
και φυσικά µικρές και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εµπόδια.

ΧΝ: Το βλέπετε εφικτό αυτό και από την δική σας πλευρά  εδώ πέρα; Και η πολιτεία  δουλεύει
προς αυτή την κατεύθυνση;

ΑΞ: Η πολιτεία δουλεύει, και το Ελληνικό που αναφέρατε προηγουµένως είναι ένα καλό παράδειγµα, µε την
έννοια των παρεµβάσεων που έγιναν από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να ξεµπλοκάρουν πράγµατα και
αποφάσεις, οι οποίες εκκρεµούσαν αρκετό διάστηµα. Από την πλευρά του Ταµείου θα έλεγα ότι µια από τις
προκλήσεις και µια από τις στρατηγικές µας είναι να µπορούµε πριν βγούµε σε µια διαγωνιστική
διαδικασία, να µπορούµε να καθαρίζουµε όπως λέµε εµείς ένα περιουσιακό στοιχείο.

ΧΝ: Να  ωριµάσει

ΑΞ: Να ωριµάσει τόσο σε αδειοδοτικό επίπεδο, όσο σε νοµικό επίπεδο. Να µπορέσει να υπάρξει καλή
κατανόηση, να µην υπάρχουν αποζηµιωτικές εκκρεµότητες, νοµικά θέµατα ανοιχτά, για να µπορέσει ένας
επενδυτής ο οποίος θα προσέλθει στον διαγωνισµό να µπορεί µε ασφάλεια και σιγουριά…

ΧΝ: Είπατε τη λέξη κλειδί, διαγωνισµός, έχουµε και ΔΕΠΑ υποδοµών που ξεκίνησε, και
ξεκίνησε προχτές. Τι εκτιµάτε; Θα  υπάρξει ενδιαφέρον και πότε θα  προχωρήσουµε στην
ΔΕΠΑ εµπορίας;

ΑΞ: Η ΔΕΠΑ Υποδοµών όπως σωστά είπατε, ξεκίνησε. Ο στόχος µας είναι να πάρουµε εκδήλωση
ενδιαφέροντος 14 Φεβρουαρίου, για να ξεκινήσει προς το τέλος του Ιανουαρίου, εκτιµώ και ο διαγωνισµός
για την ΔΕΠΑ Εµπορίας…

Όσον αφορά στις Υποδοµές (σ.σ. ΔΕΠΑ Υποδοµών), νοµίζω ότι θα δούµε ένα αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον
τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των
υποδοµών. Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως
προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει και µια ευχέρεια στους επενδυτές να
µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά τιµήµατα στο τέλος της µέρας.

ΧΝ: Διεθνής Αερολιµήν Αθηνών: 30%, ο διαγωνισµός τρέχει. Πότε θα  γίνει η προεπιλογή των
ενδιαφερόµενων παικτών, τελοσπαντων; Για  να  ξεκινήσει η επόµενη φάση κύριε πρόεδρε;

ΑΞ: Έχουµε κλείσει από τη δική µας την µεριά, έχουν αξιολογηθεί όλοι οι φάκελοι. Δεν σας κρύβω ότι στο
τέλος της προηγούµενης εβδοµάδας έφυγε ο τελευταίος γύρος διευκρινιστικών ερωτήσεων προς όλους
τους επενδυτές, για να µπορέσουµε να έχουµε πλήρη σαφήνεια για κάποιες εκκρεµότητες που υπάρχουν σε
ορισµένους φακέλους. Εκτιµώ ότι προς το τέλος του χρόνου -αν και για να είµαι λίγο πιο ρεαλιστικός λόγω
των Χριστουγεννιάτικων γιορτών, θα έλεγα αµέσως µετά τα Χριστούγεννα - θα µπορέσουµε να
ανακοινώσουµε τους επενδυτές που περνάνε στην επόµενη φάση.

ΧΝ: Πάµε λοιπόν στα  επόµενα , στα  επί χείρας περιουσιακά  στοιχεία  προς αξιοποίηση. Είδα
για  παράδειγµα  την ιαµατική πηγή στην Κύθνο ο διαγωνισµός άγονος – δεν περίµενα  και
κάτι άλλο. Εγώ προσωπικά  πιστεύω ότι πρέπει να  γίνουν cluster αυτές, ειδικά  στην
Φθιώτιδα , αλλιώς δε ξέρω, για  µία  µόνο, δεν ξέρω, µπορεί να  κάνω και λάθος.

ΑΞ: Κοιτάξτε, η Φθιώτιδα είναι µια ειδική περίπτωση γιατί έχει την πολυτέλεια να έχει πραγµατικά όπως
λέτε ιαµατικές πηγές που γειτνιάζουν µεταξύ τους. Εκεί είναι στη σκέψη µας αν θα µπορούσε να υπάρξει
ως cluster. Δε σας κρύβω ότι από παλιότερες εµπειρίες του Ταµείου σε ανάλογες προσπάθειες, είτε αυτό
αφορούσε λιµάνια, είτε µαρίνες, είτε ακίνητα, όταν πας να κάνεις ένα clustering παρότι ακούγεται λογική
µια τέτοια προσέγγιση, στην πράξη διαπιστώνουµε ότι οι επενδυτές έχουν την τάση να ζητάνε ξεκάθαρα
συγκριµένα περιουσιακά στοιχεία και όχι οµάδες περιουσιακών στοιχείων. Αλλά είναι σίγουρα κάτι που
αξιολογούµε. 

ΧΝ: Για  πάµε λοιπόν, τι έχουµε µπροστά  µας;

ΑΞ: Θα ακολουθήσουν µέσα στο πρώτο τρίµηνο τα περιφερειακά λιµάνια, είναι µια εκκρεµότητα που
έχουµε από το 2019, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και Ηγουµενίτσα, για να ακολουθήσουν µετά λιµάνια που
έχουν ιδιαίτερο οικονοµικό ενδιαφέρον, όπως είναι ο Βόλος, το Ηράκλειο και η Κέρκυρα. 

ΧΝ: Συγνώµη, περιµένετε το νοµοσχέδιο από το Ναυτιλίας

ΑΞ: Το νοµοσχέδιο θα δίνει την ευελιξία (σ.σ. των τρόπων αξιοποίησης) οπότε αυτό περιµένουµε, µόλις το
έχουµε θα µπορέσουµε να προχωρήσουµε. Εµείς λειτουργούµε ήδη και προετοιµαζόµαστε. Θα
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ακολουθήσουν µεγάλα ακίνητα, έχουµε την παλιά Αµερικάνικη βάση στην Κρήτη που είναι ένα πολύ µεγάλο
ακίνητο.

ΧΝ: Προβλέπεται και καζίνο

ΑΞ: Γενικά στο νοµό της Κρήτης υπάρχει πρόβλεψη για άδεια καζίνο. Έχουµε προβλέψει τη δυνατότητα,
εκκρεµεί η πολιτική απόφαση προς αυτή την κατεύθυνση. Εµείς κάνουµε πάντα ένα πλαίσιο που είναι
ευέλικτο και στη συνέχεια Προεδρικά Διατάγµατα έρχονται και συγκεκριµενοποιούν τη δυνατότητα που
έχουµε. Θα έχουµε µαρίνες επίσης: από την πλευρά του Ιονίου η στόχευσή µας είναι η µαρίνα της
Ζακύνθου και του Αργοστολίου, από την άλλη πλευρά της θάλασσάς µας, στη Ρόδο και στη Θεσσαλονίκη,
στην Καλαµαριά. 

ΧΝ: Αυτό δεν είναι µαρίνα  στη Ρόδο, είναι το γεφύρι της Άρτας

ΑΞ: Αυτό καταδεικνύει αν θέλετε τη δυσκολία που έχουν τα περιουσιακά στοιχεία που κάποιος τρίτος που
δεν βιώνει την προσπάθεια που πρέπει να γίνει για να ωριµάσουν, εύλογα µπορεί να προσεγγίζει και να το
αντιλαµβάνεται ως «γεφύρι της Άρτας». Πιστέψτε µε δεν είναι έτσι. Υπάρχουν πολλές λεπτοµέρειες οι
οποίες πρέπει να κλείσουν πριν µπορέσουµε να προχωρήσουµε για να έχουµε ένα αποτελεσµατικό
διαγωνισµό. 

ΧΝ: Μιλήσατε για  τα  ακίνητα . Είχαµε µείνει στις Γούρνες. Και επειδή είµαι και στη
Θεσσαλονίκη τώρα  περιορίζεται µε τις µαρίνες τι γίνεται;

ΑΞ: Η µαρίνα Αρετσούς είναι σε αρκετά ώριµο επίπεδο. Θα έλεγα ότι µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2020 θα
µπορέσουµε να τη βγάλουµε για πρόσκληση ενδιαφέροντος. Υπήρχαν εκκρεµότητες τεχνικές, νοµίζω ότι
είµαστε σε καλό δρόµο. Άλλο ακίνητο που έχει ενδιαφέρον είναι το ολυµπιακό κέντρο ιππασίας στο
Μαρκόπουλο, ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση που επίσης έχει µπει στις προτεραιότητες µας.
Νοµίζω ότι και αυτό αν όχι µέσα στο πρώτο τρίµηνο, λίγο αµέσως µετά θα µπορέσουµε και αυτό να το
ξετυλίξουµε. 

ΧΝ: Τώρα  έχετε αρκετό διάστηµα  ως πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ. Αυτή η µέχρι τώρα  εµπειρία  σας 
µε τις ιδιωτικοποιήσεις τι έχει δείξει µέχρι τώρα  κ. Ξενόφο; 

ΑΞ: Έχει δείξει ότι οι άνθρωποι κάνουν την διαφορά, έχει δείξει ότι η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική
προσέγγιση µπορεί να κάνει διάφορα, έχει δείξει ότι εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που
εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι
µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας,
όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωµα και την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη
χώρα. 
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Νέες κρατικές εγγυήσεις 12 δισ. ευρώ στους τραπεζίτες.

ΣΧΟΛΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ : Τι λέγαμε ΕΔΩ : ...". 

Δείτε και απολαύστε τους όρους δέσμευσης εγγυήσεων του Ελληνικού
δημοσίου που θα ψηφίσουν οι κύριοι της κυβέρνησης προκειμένου να
φορτώσουν στις πλάτες του Ελληνικού λαού επιπλέον 12 δις
δημόσιο χρέος... 

Δεν θα σας χωράει το Γουδί..." 

 ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΥΤΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ
ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ...

Το σχέδιο ΗΡΑΚΛΗΣ (κανονικά Σίσυφος θα έπρεπε να το λένε) αυτό που
κατατέθηκε στη βουλή όπου το Ελληνικό δημόσιο θα κληθεί μέσω των
εγγυήσεων που θα βάλει προκειμένου οι τράπεζες να καλύψουν τα
θαλασσοδάνεια τους θα μεταβιβάζεται η απαίτηση από την τράπεζα
στο δημόσιο ταμείο όπως τις περιπτώσεις δανείων τύπου ΤΕΜΠΕ
πυροπλήκτων κλπ..

Όπως αντιλαμβάνονται πλέον οι πάντες με το εν λόγω σχέδιο όλα τα
δάνεια που δεν θα εξυπηρετούνται θα πληρώνει το δημόσιο τις
τράπεζες και η απαίτηση θα εγγράφεται στο δημόσιο ταμείο ως
απαίτηση και εάν ξεπερνά τα 50.000 ευρώ κάποιους θα τους φοράνε
βραχιολάκια... 

Eτοιμαστείτε για το μεγάλο πάρτυ που ετοιμάζουν οι τραπεζίτες με
τους πολιτικούς σωτήρες σας..  

ΟΞΩ ΡΕ  ΑΡΚΟΥΔΟΠΟΥΡΝΟΔΙΑΡΗΔΕΣ .
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Στη Βουλή κατατέθηκε την Τρίτη το βράδυ το νομοσχέδιο για τη
χορήγηση νέας δέσμης κρατικών εγγυήσεων προς τους εγχώριους
τραπεζικούς ομίλους, προκειμένου να στηρίξει το τεραστίων
διαστάσεων εγχείρημα για την απαλλαγή τους από τα βαρίδια των
«κόκκινων» δανείων. 

Το ελληνικό δημόσιο – ο ελληνικός λαός δηλαδή – καλείται για μια
ακόμα φορά να προσφέρει ζεστό χρήμα στους τραπεζίτες
προκειμένου να «σβήσουν» από τα κατάστιχα τους προβληματικά
δάνεια και να αυξήσουν τη ρευστότητα και την κερδοφορία τους.  

Φυσικά το συγκεκριμένο σχέδιο που φέρει την κωδική ονομασία
«Ηρακλής» δεν γίνεται για να προφυλάξει τη λαϊκή περιουσία. 

Το αντίθετο. Δεκάδες χιλιάδες ακίνητα τα οποία έχουν εγγραφεί με
τραπεζικές υποθήκες θα περάσουν σε funds και άλλα κοράκια των
αγορών που προσδoκούν κέρδη από τη διαχείριση των «κόκκινων»
δανείων. 

Μια διαχείριση που πλέον θα έχει και κρατικές εγγυήσεις ώστε οι
«γύπες» των αγορών να έχουν το ελάχιστο ρίσκο στην …«επένδυσή»
τους. Ταυτόχρονα μέσω του συγκεκριμένου σχεδίου τραπεζίτες, αγορές
και κράτος θα επιτεθούν ακόμα πιο άγρια στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά
έχοντας τη δυνατότητα να βγάζουν στο σφυρί σπίτια ακόμα και όταν
πρόκειται για  πρώτη κατοικία. 

Με άλλα λόγια μέσω του σχεδίου αναμένεται αύξηση των
πλειστηριασμών.

O ελληνικός λαός που βίωσε τη λεηλασία δικαιωμάτων και
εισοδημάτων για να «ανακεφαλαιοποίησει» τις χρεωκοπημένες
συστημικές τράπεζες τώρα καλείται  να πληρώσει και τις
«εγγυήσεις» των «κόκκινων δανείων» τους που θα
ξεπουλήσουν οι τραπεζίτες στις αγορές!!! 

Το νομοσχέδιο μπαίνει σήμερα Τετάρτη με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, με στόχο να
συζητηθεί και να ψηφιστεί την Πέμπτη από την Ολομέλεια.

Το ποσό των 12 δισ. ευρώ είναι το αρχικό ύψος των κρατικών
εγγυήσεων που μπορούν να χορηγηθούν στις τράπεζες, στο πλαίσιο του
σχεδίου «Ηρακλής» για τη διαχείριση των «κόκκινων δανείων», όπως
προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο. Νωρίτερα, το σχέδιο είχε αποσπάσει
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την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ ενσωματώνει και
τις παρατηρήσεις – εντολές των εκπροσώπων των δανειστών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με το σχέδιο νόμου υιοθετείται το
πρόγραμμα παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου «Ηρακλής» (που
στηρίζεται στο ιταλικό μοντέλο), σε τιτλοποιήσεις μη
εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) των ελληνικών τραπεζών.

Το «πρόγραμμα» να έχει διάρκεια 18 μήνες, με δυνατότητα παράτασης
με υπουργική απόφαση και με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.

Τι σημαίνουν όλα τα παραπάνω πρακτικά:

— Οι τράπεζες θα μοιραστούν ένα κρατικό πακέτο ύψους 12 δισ. ευρώ,
προκειμένου στη συνέχεια να τιτλοποιήσουν και να μεταβιβάζουν σε
«επενδυτές», funds και άλλους εμπλεκόμενους «παίχτες» προβληματικά
δάνεια ύψους 30 δισ. ευρώ. Αν χρειαστούν περισσότερα χρήματα από
τα κρατικά ταμεία θα τα λάβουν. Στην αιτιολογική έκθεση του
νομοσχεδίου, εξάλλου αναφέρεται: «Στόχος του προγράμματος είναι (…)
να υπάρξει ενθάρρυνση και το κίνητρο στις μεταβιβάζουσες τράπεζες να
επιδιώξουν τη δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που
υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους ισολογισμούς τους».

— Το ελληνικό κράτος παρέχει εγγυήσεις για το τμήμα των
προβληματικών δανείων που έχουν ισχυρές διασφαλίσεις, όπως, για
παράδειγμα, η ύπαρξη υποθήκης στην πρώτη κατοικία ή άλλα
περιουσιακά στοιχεία.

— Οι «επενδυτές» που θα εξαγοράσουν τα προβληματικά δάνεια θα
έχουν τη διασφάλιση της κρατικής εγγύησης, και της αποζημίωσής
τους σε περίπτωση που εμφανίσουν χασούρα στο πλαίσιο της
διαχείρισης κάθε είδους κόκκινων δανείων!
Όλα τα παραπάνω περιγράφονται γλαφυρά και στην σχετική
ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών: «Ο “Ηρακλής” είναι μία
συστημική λύση που θα συμβάλει, μέσω της χορήγησης κρατικών
εγγυήσεων, στη μείωση κατά περίπου 40% των μη εξυπηρετούμενων
δανείων», ενώ «ανοίγει ο δρόμος για τη χορήγηση ρευστότητας στην
αγορά και την πραγματική οικονομία, ώστε η Ελλάδα να πετύχει
υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης»… Προς όφελος φυσικά
τραπεζιτών, Funds και κάθε λογής κορακιών της καπιταλιστικής
αγοράς. 

Πώς θα δοθεί κρατική εγγύηση
Η διαδικασία παροχής της κρατικής εγγύησης ορίζεται από το άρθρο 6
του νομοσχεδίου και το μέγιστο ύψος της είναι το ποσό των 12 δισ.
ευρώ, το οποίο όμως μπορεί να αυξηθεί στο μέλλον.
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Ειδικότερα, το άρθρο αναφέρει:

1. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να παρέχει
εγγύηση (η «πράξη παροχής εγγύησης»), έπειτα από σύμφωνη γνώμη
της Διυπουργικής Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 96 του ν.
4549/2018 (Α’ 105), όπως ισχύει, προς τους ομολογιούχους υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας και υπέρ του αποκτώντος, για
τιτλοποιημένες απαιτήσεις του παρόντος νόμου. 

Η εγγύηση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή, μετά την προσκόμιση των
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 10, της σύμβασης εγγύησης
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ’, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος νόμου (η «σύμβαση εγγύησης»). Το
ανώτατο συνολικό ποσό της δυνάμενης να χορηγηθεί εγγύηση του
Ελληνικού Δημοσίου κατ’ εφαρμογή του παρόντος νόμου ανέρχεται σε
12 δισ. ευρώ. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται
κατόπιν σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ως άνω
ποσό δύναται να αυξάνεται για το μέλλον.

2. Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου συνίσταται στην ανάληψη
υποχρέωσης πληρωμής των υποχρεώσεων του αποκτώντος για την
ολοσχερή εξόφληση απαιτήσεων από ομολογίες υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για
αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων για όλη τη διάρκεια των
τίτλων. Η εξόφληση των απαιτήσεων διενεργείται κατά τόκους ή/και
κεφάλαιο, αναλόγως της δομής και των συμβατικών όρων κάθε
ομολογίας υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

3. Το αίτημα για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου
υποβάλλεται αποκλειστικά εντός χρονικής περιόδου 18 μηνών από τις
10/10/2019, ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης C (2019) 7309
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επί του προγράμματος παροχής εγγυήσεων του
παρόντος νόμου. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται
κατόπιν σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορεί να
παρατείνεται η περίοδος παροχής εγγύησης, καθώς επίσης να
τροποποιούνται για το μέλλον οι όροι παροχής αυτής.

4. Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου είναι ρητή, ανέκλητη,
ανεπιφύλακτη και σε πρώτη ζήτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 213, 214 και 215 παρ. 1 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 575/2013, ως εάν
το Ελληνικό Δημόσιο ήταν πρωτοφειλέτης, διέπεται από τις διατάξεις
του παρόντος νόμου και ερμηνεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της από
10/10/2019 C (2019) 7309 Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς
και του πρωτογενούς, παραγώγου και επικουρικού ενωσιακού δικαίου
περί κρατικών ενισχύσεων.
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5. Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου χορηγείται έως την καθορισμένη
λήξη των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ή την πλήρη
εξόφλησή τους.
6. Στην απόφαση της παρ. 1 αναφέρεται το ακριβές ποσό της
εγγύησης, ο χρόνος διάρκειάς της, η καταβλητέα στο Ελληνικό
Δημόσιο προμήθεια ασφαλείας και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η
εγγύηση παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 15.

Οι προμήθειες
Το νομοσχέδιο καθορίζει και τη διαδικασία επιβολής και καταβολής
προμήθειας ασφαλείας. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, η προμήθεια
ασφαλείας καταβάλλεται από την ημερομηνία παροχής της εγγύησης
και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής, υπολογιζόμενη επί του
εκάστοτε ανεξόφλητου εγγυημένου υπολοίπου ομολογιών υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας. 

Η προμήθεια ασφαλείας υπολογίζεται και καταβάλλεται στην αρχή
κάθε εκτοκιστικής περιόδου και θα αντικατοπτρίζει τους κινδύνους
που αναλαμβάνει το Δημόσιο και θα είναι συνάρτηση των
ημερομηνιών λήξης των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας.

Η βασική προμήθεια είναι συνάρτηση του κατάλληλου δείκτη
αναφοράς. Από ένα έως τρία έτη χρησιμοποιείται το CDS τριετίας, για
4-5 έτη το CDS πενταετίας, για 6-7 το CDS 7ετίας και στη συνέχεια το
CDS 10ετίας.

Από την Goldman Sachs και την Morgan Stanley μέχρι
τη Blackrock …όλα τα «κοράκια» είναι εδώ

Τις βασικές πτυχές του σχεδίου «Ηρακλής», σύμφωνα με την εφημερίδα
«Ναυτεμπορική», είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στους
εκπροσώπους μεγάλων «επενδυτικών φορέων» τα μέλη του ελληνικού
οικονομικού επιτελείου. Στο περιθώριο του επενδυτικού συνεδρίου της
Capital Link, με τίτλο «21 Annual Capital Link Invest In Greece Forum», ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας συναντήθηκε με στελέχη
της PIMCO, της Goldman Sachs, της Citibank, της Blackrock, της Blue
Crest, της Morgan Stanley, της Helm, της Nomura και της Third Point. 

Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να ενημερωθούν οι ξένοι επενδυτές για
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδίου «Ηρακλής» ώστε να
σταλεί και το μήνυμα αποφασιστικότητας στις αγορές για την
ταχύτατη μείωση των «κόκκινων» δανείων. 

Ένα σχέδιο που για τους συγκεκριμένα «κοράκια» μεταφράζεται σε
κέρδη δισ. ευρώ…
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Πάνω από 1.000 συµµετέχοντες στο 21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum:
"Greece is Back"

Το 21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum: "Greece is Back" πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 9
Δεκεµβρίου, 2019 στη Νέα Υόρκη, στο Metropolitan Club, µε µεγάλη επιτυχία προσελκύοντας για ακόµη µία
φορά περισσότερους από 1,000 συµµετέχοντες. Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσµό για την παρουσίαση
των επενδυτικών ευκαιριών που εµφανίζονται στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες
προσωπικότητες του επιχειρηµατικού κόσµου, καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών,
επιχειρηµατιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων από την Ελλάδα, την
Ευρώπη και την Αµερική. GREECE IS BACK! Με µια νέα κυβέρνηση µε ξεκάθαρη κοινοβουλευτική
πλειοψηφία και λαϊκή εντολή σε συνδυασµό µε µια σαφή, ρεαλιστική και φιλική προς τις επιχειρήσεις
στρατηγική, η Ελλάδα αναµένεται να ξεκινήσει µια σταθερή πορεία ανάπτυξης. Οι επενδύσεις
προερχόµενες από επιχειρηµατίες του εξωτερικού είναι κρίσιµης σηµασίας για την επανέναρξη της...

Capital.gr   ·    πριν από  7 λεπτά  ·    
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Πάνω από 1.000 συµµετέχοντες στο 21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum:
"Greece is Back"

Το 21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum: "Greece is Back” πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9
Δεκεμβρίου, 2019 στη Νέα Υόρκη, στο Metropolitan Club, με μεγάλη επιτυχία προσελκύοντας για ακόμη μία
φορά περισσότερους από 1,000 συμμετέχοντες.   Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την
παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε
εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών
επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωματούχων από την
Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.

GREECE IS BACK! Με μια νέα κυβέρνηση με ξεκάθαρη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και λαϊκή εντολή σε
συνδυασμό με μια σαφή, ρεαλιστική και φιλική προς τις επιχειρήσεις στρατηγική, η Ελλάδα αναμένεται να
ξεκινήσει μια σταθερή πορεία ανάπτυξης. Οι επενδύσεις προερχόμενες από επιχειρηματίες του εξωτερικού
είναι κρίσιμης σημασίας για την επανέναρξη της οικονομίας. Με ένα αποδεδειγμένο ιστορικό και ευρεία
αποδοχή στις επιχειρηματικές, οικονομικές και επενδυτικές κοινότητες, το Συνέδριο της Capital Link
πραγματοποιήθηκε στην τέλεια χρονική στιγμή για να μεταδώσει το σωστό μήνυμα σε ένα ευρύτερο και
ιδιαίτερα στοχευμένο κοινό, να ενισχύσει το ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να
βοηθήσει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Ειδικότερα, οι διεθνείς επενδυτές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις εξελίξεις και τις
μεταρρυθμίσεις στην Ελληνική Οικονομία, καθώς και για το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο που στοχεύει στην
παροχή κινήτρων και στη δομική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, οι επενδυτές
ενημερώθηκαν για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε
επιμέρους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας που αφορούν θέματα όπως η μακροοικονομική εικόνα
στην μετα-Brexit εποχή, η διαχείριση του δημοσίου χρέους, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδομών, η
αγορά των ακινήτων, ο τουρισμός, ο τραπεζικός τομέας, η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
και η παγκόσµια ναυτιλία.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσμών, Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης,
σημαντικοί Αμερικανοί επενδυτές με ενεργό παρουσία στην Ελλάδα, 5  – πέντε Διεθνείς Επενδυτικές
Τράπεζες, οι 4 – τέσσερις Συστηµικές Ελληνικές Τράπεζες και σηµαντικό Κυβερνητικό Επιτελείο:

- Ο κ. Χάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
-Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)
- Επτά Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι:
•    Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονοµικών  
•    Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων
•    Ο κ. Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισµού 
•    Ο κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
•    Ο κ. Γιώργος Ζαββός, Υφυπουργός Οικονοµικών, Υπεύθυνος για το Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα
•    Ο κ. Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων
•    Ο κ. Γεράσιµος Θωµάς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
-Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
-Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη
-Οι εκπρόσωποι των Θεσµών κ. Francesco Drudi και κ. Paul Kutos
-Ο Δρ. Martin Czurda, Διευθύνων Σύµβουλος - Hellenic Financial Stability Fund
-Ο κ. Ριχάρδος Λαμπίρης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δηµοσίου
-Ο κ. Δημήτρης Τσάκωνας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής - Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ)

Το Συνέδριο προσέφερε στο κοινό έναν μοναδικό συνδυασμό πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες
δικτύωσης.  Οι συµµετέχοντες φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα από:

•    83 υψηλού επιπέδου οµιλητές που απευθυνθήκαν σε
•    Περισσότερα από 1,000 άτοµα που παρακολούθησαν το Συνέδριο 
•    Περισσότερες από 100 κατ’ ιδίαν συναντήσεις για  τις εισηγμένες και μη εταιρίες, καθώς και για τα
µέλη της Κυβέρνησης. 
•    Ξεχωριστές συναντήσεις για τους Υπουργούς της Κυβέρνησης με ξένους επενδυτές  που ενδιαφέρονται
για την Ελλάδα 
•     Ενώ παράλληλα όλοι οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία επαφών και δικτύωσης στα πλαίσια των
παράλληλων          εκδηλώσεων του Συνεδρίου
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"Συνάντηση Ξένων Θεσμικών Επενδυτών με τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Ανάπτυξης &
Επενδύσεων της Κυβέρνησης" & τις Εισηγµένες Εταιρείες
Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές μια μοναδική δυνατότητα
δικτύωσης μέσα από περισσότερα από 100 one-to-one meetings με Θεσμικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν
μεγάλα ξένα funds με επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, με εισηγμένες και μη εισηγμένες εταιρείες,
καθώς και με μέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης. Σε συνεργασία με τις επενδυτικές
τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν δύο group sessions για τον Υπουργό
Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Ο
καθένας αναφέρθηκε σε θέµατα του χαρτοφυλακίου του και του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Επιπλέον, ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης και ο Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,  κ.
Ιωάννης Πλακιωτάκης πραγματοποίησαν μια σειρά από one-to-one meetings με επενδυτές και  υψηλόβαθμα
στελέχη της αγοράς. 

Ενδεικτικά funds : Athanor Capital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Asset management,
Consilience Capital, Eaton Vance, Fir Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm, Morgan Stanley,
MSK Capital Partners, Nomura, Third Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead, Stonehill,
Olympus Peak, Citi, Aberdeen, Helm, East Rock, Centerbridge, Beachpoint, Weterwheel

Οµογενειακά και Διεθνή Μέσα Ενηµέρωσης

Οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και των εταιριών, είχαν επαφή με όλα τα ομογενειακά MME που κάλυψαν
το Συνέδριο καθώς και με τα ακόλουθα Διεθνή Μέσα: Wall Street Journal, Bloomberg, YAHOO Finance,
Reuters, New York Times, Tradewinds.

Ο κ. Nicolas Bornozis, Πρόεδρος της Capital Link, και διοργανωτής της εκδήλωσης ανέφερε ότι η
διοργάνωση του φετινού φόρουμ είναι ένα νέο ορόσημο στις προσπάθειες της Capital Link για τα τελευταία
21 χρόνια που συστηματικά προβαλλει την Ελλάδα σε ένα ευρύτερο κοινό ως επιχείρηματικο και
επενδυτικό προορισµό.

Η υψηλού επιπέδου αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβέρνησης θα έχει την ευκαιρία όχι μόνο να
παρουσιάσει τα σχέδια και τα προγράμματα στους αντίστοιχους τομείς, αλλά και να επισημάνει τα
σημαντικά επιτεύγματα της νέας κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της σύντομης περιόδου που ήταν στην
εξουσία.

Ένα ευρύ κλίμα αισιοδοξίας για τις νέες ευκαιρίες που ανοίγονται στην Ελλάδα είναι εμφανές. Επιπλέον,
ανανεώνεται η εμπιστοσύνη ότι με τη συνεπή εφαρμογή φιλικών προς τις επιχειρήσεις μεταρρυθμίσεων και
προγραμμάτων η οικονομία της Ελλάδας θα αναβαθμιστει και θα παραμείνει σε μια τροχιά ανάπτυξης και
οι ξένες επενδύσεις θα αξιολογηθούν και θα τυχουν σωστου χειρισµου.

Η πρώτη ψήφος εμπιστοσύνης από τη διεθνή κοινότητα έχει ήδη δοθεί, όπως μαρτυρείται από τη μεγάλη
αποδοχη ελληνικών κρατικων και εταιρικών ομολόγων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Τα ελληνικά ομόλογα
έχουν πολύ χαμηλα επιτοκια, επιτοκια που πριν από μερικά χρόνια θα ήταν αδιανόητα για την Ελλάδα.
Όπως συμβαίνει συνήθως με το παράδειγμα άλλων χωρών που ξεκίνησαν την προεια εξοδου απο κρίσεις,
το δεύτερο κύμα εμπιστοσύνης απο τη διεθνη κοινοτητα αναμένεται να αποτελειται απο επενδυσεις σε
μετοχες, παγια και επιχειρησεις ενισχύοντας έτσι μια νέα και διατηρήσιμη περίοδο ανάπτυξης και
ευηµερίας για την Ελλάδα.

Ο Πρέσβης της Ελλάδας Θεοχάρης Λαλάκος τόνισε ότι, μετά από μία μακρά περίοδο ύφεσης, η Ελλάδα
έχει επιστρέψει σε πορεία σταθερής οικονομικής ανάπτυξης, μέσα από μία εντυπωσιακή προσπάθεια
σταθεροποίησης, υλοποιώντας, όπως αναφέρει ο ΟΟΣΑ, ένα από τα πλέον φιλόδοξα προγράμματα
μεταρρυθμίσεων των τελευταίων ετών. Μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων, είναι η βιώσιμη
μακροοικονομική και δημοσιονομική σταθερότητα, η ανθεκτικότητα σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς και η
ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης.

Ο Έλληνας Πρέσβης υπογράμμισε, επίσης, ότι ο Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας – ΗΠΑ έχει προσδώσει νέα
δυναμική στις διμερείς ελληνο-αμερικανικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας σε τομείς
όπως το εµπόριο και οι επενδύσεις. 

Η Ελλάδα, όπως ανέφερε, εισέρχεται στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα με αυτοπεποίθηση και
αποφασισμένη να πετύχει. Η ενεργός συμμετοχή αμερικανικών επιχειρήσεων σε αυτήν την προσπάθεια
είναι πολύ σηµαντική και αµοιβαία επωφελής. 
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Πρόεδρος ΤΑΙΠΕΔ: «Οι επενδυτές ζητούν συνέπεια στις δεσµεύσεις»

«Και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
εµπόδια»

Οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως επίσης
και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητούν πάντα οι επενδυτές είναι συνέπεια στις δεσµεύσεις,
διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εµπόδια.

Αυτό ανέφερε, µιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθµό Alpha 98,9 και µεταφέροντας το κλίµα που συνάντησε
στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ ‘Αρης Ξενόφος.

Παράλληλα, απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας
περιουσίας που υλοποιεί το Ταµείο, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή
την εβδοµάδα, θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον, τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και
από επενδυτικά funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά για µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών
σχηµάτων για τη β’ φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του «Ελ. Βενιζέλος» και προς το τέλος
Ιανουαρίου την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας.

Μέσα στο νέο έτος επίσης, θα εκκινήσουν οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια και µαρίνες, όπως
αυτές της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, το
οποίο ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.
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Έρχεται η ψηφιακή εφορία: Θα γίνεται online έλεγχος φορολογικών στοιχείων
Ψηφιακή εφορία; Ηλεκτρονικά φορολογικά βιβλία; On line σύνδεση των ταµειακών µηχανών µε την ΑΑΔΕ;
Κι όλα αυτά µέσα στο 2020;

Μπορεί να ακούγεται ως σενάριο επιστηµονικής φαντασίας, ωστόσο στην ΑΑΔΕ ήδη «τρέχουν» και παρ’
ότι πέρασαν στα ψιλά γράµµατα της επικαιρότητας, στο φορολογικό νοµοσχέδιο µεταξύ των ελαφρύνσεων
και των φοροαναπτυξιακών κινήτρων, µπήκαν τα θεµέλια για τη µετάβαση στην εφορία του επόµενου
αιώνα.

Ο Γ. Πιτσιλής ξεδίπλωσε τους άξονες αυτού του σχεδίου όχι σε ένα τυχαίο ακροατήριο. Μπροστά του
βρίσκονταν εκπρόσωποι επενδυτικών τραπεζών, funds και επιχειρήσεων στην αντίπερα όχθη του
Ατλαντικού, οι οποίοι φτιάχνουν… βαλίτσες για επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά έχουν κάθε λόγο να
παραµένουν επιφυλακτικοί λόγω της ανίκητης ελληνικής γραφειοκρατίας. Δεκάδες είναι τα παραδείγµατα
Αµερικανών ή Ελληνοαµερικανών, που θέλησαν να ρίξουν χρήµα στην ελληνική οικονοµία, αλλά
αντιµετωπίστηκαν λίγο ως πολύ ως… καταπατητές ή αποικιοκράτες. Το πρόσφατο παράδειγµα της
Αφάντου είναι χαρακτηριστικό.

Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επιχείρησε να καθησυχάσει αυτές τις
ανησυχίες, τουλάχιστον όσον αφορά στις δοσοληψίες µε τη Φορολογική Διοίκηση. Το ενδιαφέρον είναι ότι
την ώρα που ξετυλίγονταν στη Νέα Υόρκη οι βασικές πτυχές της ψηφιοποίησης των λογιστικών και
φορολογικών υποχρεώσεων, στην Αθήνα οργανώνονταν οι πρώτες ενηµερωτικές ηµερίδες και συνέδρια
για τα ηλεκτρονικά βιβλία, δείγµα του ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και µη αναστρέψιµες.

Το σχέδιο για ψηφιοποίηση

Το πλάνο της ψηφιοποίησης αναπτύσσεται σε τρία µέρη:

Ηλεκτρονική λογιστική (myData)

Είναι µια πλατφόρµα που λαµβάνει όλες τις σχετικές ακαθάριστες πληροφορίες εσόδων και εξόδων από
όλες τις επιχειρήσεις και αποτελεί το λογιστικό και φορολογικό αρχείο τους.

Θα οδηγήσει στην προπληρωµή των επιστροφών φόρου και στον υπολογισµό των φορολογικών
υποχρεώσεων.

Ηλεκτρονική τιµολόγηση

Θα καταστεί το κύριο κανάλι των φορολογικών πληροφοριών που αποστέλλονται στο myDATA.

Online ταµειακές µηχανές

Το άλλο σηµαντικότερο κανάλι πληροφοριών για τη λογιστική. Σύµφωνα µε την αρχή της µετάδοσης
πληροφοριών σε µια συναλλαγή από µια βάση συναλλαγών, θα συνδεθούν όλες οι on line ταµειακές
µηχανές  µε το myDATA.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να έχουν ξεκινήσει και τα τρία µέσα στο 2020, έτσι ώστε όλοι να εκπαιδευτούν στο
νέο σύστηµα.

Ο Γ. Πιτσιλής αναφέρθηκε και στο άλλο «αγκάθι» για φορολογούµενους και επενδυτές: την ασφάλεια
δικαίου. Πέρα από τις οδηγίες στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για την ορθή εφαρµογή Αποφάσεων-
Εγκυκλίων και την αποκατάσταση αδικιών σε βάρος φορολογουµένων κατά το στάδιο του ελέγχου,
επιχειρείται η άµεση επίλυση προβληµάτων στο πλαίσιο του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επικαλέστηκε, µάλιστα, δύο πρόσφατα τέτοια παραδείγµατα:

Εγκύκλιος σχετικά µε τους κανόνες κατά της φοροαποφυγής όσον αφορά τις συγχωνεύσεις και τις
εξαγορές. Έδωσε απαντήσεις σχετικά µε το τι µπορεί να θεωρηθεί καταχρηστικό και τι όχι,
παρέχοντας έτσι µια δίοδο προς τις επιχειρήσεις προκειµένου να προχωρήσουν µε νοµική ασφάλεια.
Πρόσφατες οδηγίες εκδόθηκαν για τη συµµόρφωση µε απόφαση του Ανωτάτου Διοικητικού
Δικαστηρίου σχετικά µε τη µείωση της υποχρέωσης ΦΠΑ και την επιστροφή του ΦΠΑ που
καταβλήθηκε για αγαθά και υπηρεσίες που τιµολογήθηκαν σε συγκεκριµένη εταιρεία που υπέστη
διαδικασία δικαστικής αναδιάρθρωσης του χρέους µε τους πιστωτές της. Η απόφαση του
δικαστηρίου ανέφερε ότι στην περίπτωση αυτή, όταν υπάρχει οριστική περικοπή του οφειλόµενου
ποσού στους πιστωτές, ο ΦΠΑ πρέπει να µειωθεί αναλόγως και ο ΦΠΑ που τυχόν καταβλήθηκε
πρέπει να επιστραφεί.
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Ξενόφος (ΤΑΙΠΕΔ): Καθολικό το µήνυµα για επενδύσεις στην Ελλάδα
Επιχειρήσεις

12 Δεκεµβρίου 2019

Το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι – µε
την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο – επισήµανε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Άρης
Ξενόφος µιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 989.Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που
επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον Διευθύνοντα
Σύµβουλο του Ταµείου Ριχάρδο Λαµπίρη, µε κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια
Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της
ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος
των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια
και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εµπόδια. «Η εµπειρία µας έχει δείξει
ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει
δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό αποτέλεσµα και το
σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη διαγραφή του
χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωµα και την προοπτική
ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για την σηµασία του
προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας. Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του
προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός
για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα, θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον
τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των
υποδοµών. «Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως
προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει και µια ευχέρεια στους επενδυτές να
µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε
σχετικά. Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών
σχηµάτων για τη Β΄ φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος
Ιανουαρίου την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας. Μέσα
στο νέο έτος θα εκκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές της
Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,
ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.Άρης ΞενόφοςπροεδροςCapital LinkΔΕΠΑ
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Ερχεται η ψηφιακή εφορία: Θα γίνεται online έλεγχος φορολογικών στοιχείων -
Οι τρεις βασικές αλλαγές

Αλλαγές στην Εφορία, έρχονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες / Φωτογραφία: Σε µια νέα, ψηφιακή εφορία θα
οδηγήσει το πλάνο αναβάθµισης υπηρεσιών που «τρέχουν» τα αρµόδια στελέχη της ΑΑΔΕ.

Παρότι ακούγεται σα σενάριο επιστηµονικής φαντασίας, ήδη µε διατάξεις του φορολογικού νοµοσχεδίου
µπήκαν τα θεµέλια για τη µετάβαση στην εφορία του… µέλλοντος. Ο Γιώργος Πιτσιλής, διοικητής της
ΑΑΔΕ, αποκάλυψε κάποια πρώτα στοιχεία για την ψηφιακή εφορία στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη, µπροστά σε εκπροσώπους επενδυτικών τραπεζών, funds και επιχειρήσεων.

 

Πως θα λειτουργεί η ψηφιακή εφορία

Το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης και η ΑΑΔΕ έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους. Μεταξύ αυτών είναι
το πρώτο στάδιο του «έργου» της ψηφιακής εφορίας να παραδοθεί εντός του 2020.
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«Καθολικό το µήνυµα ότι η ευκαιρία για επενδύσεις είναι τώρα»

Το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι,
µε την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο, διαπίστωσε ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Άρης
Ξενόφος, όπως τόνισε µέσω ραδιοφωνικών του δηλώσεων.

Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε µέσω του Alpha 989 το καλό κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο
συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ταµείου,
Ριχάρδο Λαµπίρη, µε κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα
και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο.

Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι
συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
εµπόδια.

«Η εµπειρία  µας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία  και η τεχνοκρατική προσέγγιση
µπορεί να  κάνουν διάφορα . Εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να
έχουµε ένα καλό αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του
κράτους και τη διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό
αποτύπωµα και την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε για τη
σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών.

«Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως προς το
προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει και µια ευχέρεια στους επενδυτές να µπορούν
να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχηµάτων
για τη Β’ φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας.

Μέσα στο νέο έτος θα εκκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,
ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.
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Άρης Ξενόφος: Καθολικό το µήνυµα ότι η ευκαιρία για επενδύσεις είναι τώρα
Το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι – µε
την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο – επισήµανε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ,  Άρης
Ξενόφος, µιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 989.

Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital
Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ταµείου κ. Ριχάρδο Λαµπίρη, µε
κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο
κεφάλαιο.
Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι
συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
εµπόδια.
«Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να
κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό
αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη
διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωµα και
την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για την
σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας. 
Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. «Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι
ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει
και µια ευχέρεια στους επενδυτές να µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά
τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.
Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχηµάτων
για τη Β φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας. 
Μέσα στο νέο έτος θα εκκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,
ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.

Ακολουθούν αποσπάσµατα της συνέντευξης στον Ρ/Σ Alpha 989

Δηµοσιογράφος-Χάρης Ντιγριντάκης (Δ): Ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Άρης Ξενόφος, θα  µας
δώσει τον απόηχο αρχικά  του συνεδρίου που έγινε στην Νεα  Υόρκη, της Capital Link,
αναφορικά  µε την προοπτική επενδύσεων στην χώρα  µας, αφού αυτό είναι και το µότο της
κυβέρνησης και η προοπτική για  αναρρίχηση των οικονοµικών µεγεθών της πατρίδας µας.

Αρης Ξενόφος (Α.Ξ): Το Capital Link στη Νέα Υόρκη ήταν πραγµατικά ένα αρκετά ενδιαφέρον Θα έλεγα
ότι είχε ιδιαίτερη παρουσία τόσο Ελλήνων, όσο και ξένων επενδυτών. Η ελληνική πλευρά είχε στελέχη
εταιριών τόσο από τους χώρους των ακινήτων, τον τραπεζικό, θεσµικούς φορείς όπως εµείς και φυσικά
πολύ έντονη η παρουσία της ελληνικής κυβέρνησης. Το µήνυµα που εξέπεµψαν, θα έλεγα καθολικά, ήταν
ότι η Ελλάδα αλλάζει σελίδα, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, ότι τώρα είναι η ευκαιρία για επενδύσεις. Δόθηκε
ένας πολύ θετικός τόνος και από την πλευρά της κυβέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση.

Δ: Η αλήθεια  είναι πως τα  funds αυτή την περίοδο έχουν πολύ χρήµα , πολύ ρευστό και η
Ελλάδα  είναι εκεί για  να  το διεκδικήσουν Βλέπουµε επίσης ότι µε το θέµα  του Ελληνικού το
οποίο προχωράει αργά  αλλά  σταθερά , θα  µπορούσε να  πάει πολύ πιο γρηγορά  αυτό κ.
Ξενόφο, ότι πέρασε ένα  µήνυµα  προς τα  έξω. Το ζητούµενο για  µένα  είναι οι επενδυτές που
θέλουν να  επενδύσουν στην Ελλάδα , τι είπαν σε εσάς.

ΑΞ: Κατ΄αρχάς το ενδιαφέρον ποικίλει ανάλογα µε το αντικείµενο και την στόχευση που έχει ο κάθε
επενδυτής, το κάθε επενδυτικό κεφάλαιο. Ο χώρος της ενέργειας και των υποδοµών, είναι σίγουρα αυτοί
οι οποίοι προσελκύουν σηµαντικό ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων, µε την έννοια της
τουριστικής ανάπτυξης. Εκείνο που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι κατ’ αρχήν συνέπεια: συνέπεια στο
πρόγραµµα, συνέπεια στις δεσµεύσεις, καθαρά περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή να υπάρχει µια διαφάνεια
και φυσικά µικρές και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εµπόδια.

Δ: Το βλέπετε εφικτό αυτό και από την δική σας πλευρά  εδώ πέρα; Και η πολιτεία  δουλεύει
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προς αυτή την κατεύθυνση;

ΑΞ: Η πολιτεία δουλεύει, και το Ελληνικό που αναφέρατε προηγουµένως είναι ένα καλό παράδειγµα, µε
την έννοια των παρεµβάσεων που έγιναν από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να ξεµπλοκάρουν πράγµατα
και αποφάσεις, οι οποίες εκκρεµούσαν αρκετό διάστηµα. Από την πλευρά του Ταµείου θα έλεγα ότι µια από
τις προκλήσεις και µια από τις στρατηγικές µας είναι να µπορούµε πριν βγούµε σε µια διαγωνιστική
διαδικασία, να µπορούµε να καθαρίζουµε όπως λέµε εµείς ένα περιουσιακό στοιχείο.

Δ: Να  ωριµάσει

ΑΞ: Να ωριµάσει τόσο σε αδειοδοτικό επίπεδο, όσο σε νοµικό επίπεδο. Να µπορέσει να υπάρξει καλή
κατανόηση, να µην υπάρχουν αποζηµιωτικές εκκρεµότητες, νοµικά θέµατα ανοιχτά, για να µπορέσει ένας
επενδυτής ο οποίος θα προσέλθει στον διαγωνισµό να µπορεί µε ασφάλεια και σιγουριά…

Δ: Είπατε τη λέξη κλειδί, διαγωνισµός, έχουµε και ΔΕΠΑ υποδοµών που ξεκίνησε, και ξεκίνησε
προχτές. Τι εκτιµάτε; Θα  υπάρξει ενδιαφέρον και πότε θα  προχωρήσουµε στην ΔΕΠΑ
εµπορίας;

ΑΞ: Η ΔΕΠΑ Υποδοµών όπως σωστά είπατε, ξεκίνησε. Ο στόχος µας είναι να πάρουµε εκδήλωση
ενδιαφέροντος 14 Φεβρουαρίου, για να ξεκινήσει προς το τέλος του Ιανουαρίου, εκτιµώ και ο διαγωνισµός
για την ΔΕΠΑ Εµπορίας…
Όσον αφορά στις Υποδοµές (σ.σ. ΔΕΠΑ Υποδοµών), νοµίζω ότι θα δούµε ένα αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον
τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των
υποδοµών. Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως
προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει και µια ευχέρεια στους επενδυτές να
µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά τιµήµατα στο τέλος της µέρας.

Δ: Διεθνής Αερολιµήν Αθηνών: 30%, ο διαγωνισµός τρέχει. Πότε θα  γίνει η προεπιλογή των
ενδιαφερόµενων παικτών, τελοσπαντων; Για  να  ξεκινήσει η επόµενη φάση κύριε πρόεδρε;

ΑΞ: Έχουµε κλείσει από τη δική µας την µεριά, έχουν αξιολογηθεί όλοι οι φάκελοι. Δεν σας κρύβω ότι στο
τέλος της προηγούµενης εβδοµάδας έφυγε ο τελευταίος γύρος διευκρινιστικών ερωτήσεων προς όλους
τους επενδυτές, για να µπορέσουµε να έχουµε πλήρη σαφήνεια για κάποιες εκκρεµότητες που υπάρχουν σε
ορισµένους φακέλους. Εκτιµώ ότι προς το τέλος του χρόνου -αν και για να είµαι λίγο πιο ρεαλιστικός λόγω
των Χριστουγεννιάτικων γιορτών, θα έλεγα αµέσως µετά τα Χριστούγεννα - θα µπορέσουµε να
ανακοινώσουµε τους επενδυτές που περνάνε στην επόµενη φάση.

Δ: Πάµε λοιπόν στα  επόµενα , στα  επί χείρας περιουσιακά  στοιχεία  προς αξιοποίηση. Είδα
για  παράδειγµα  την ιαµατική πηγή στην Κύθνο ο διαγωνισµός άγονος – δεν περίµενα  και
κάτι άλλο. Εγώ προσωπικά  πιστεύω ότι πρέπει να  γίνουν cluster αυτές, ειδικά  στην
Φθιώτιδα , αλλιώς δε ξέρω, για  µία  µόνο, δεν ξέρω, µπορεί να  κάνω και λάθος.

ΑΞ: Κοιτάξτε, η Φθιώτιδα είναι µια ειδική περίπτωση γιατί έχει την πολυτέλεια να έχει πραγµατικά όπως
λέτε ιαµατικές πηγές που γειτνιάζουν µεταξύ τους. Εκεί είναι στη σκέψη µας αν θα µπορούσε να υπάρξει
ως cluster. Δε σας κρύβω ότι από παλιότερες εµπειρίες του Ταµείου σε ανάλογες προσπάθειες, είτε αυτό
αφορούσε λιµάνια, είτε µαρίνες, είτε ακίνητα, όταν πας να κάνεις ένα clustering παρότι ακούγεται λογική
µια τέτοια προσέγγιση, στην πράξη διαπιστώνουµε ότι οι επενδυτές έχουν την τάση να ζητάνε ξεκάθαρα
συγκριµένα περιουσιακά στοιχεία και όχι οµάδες περιουσιακών στοιχείων. Αλλά είναι σίγουρα κάτι που
αξιολογούµε.

Δ: Για  πάµε λοιπόν, τι έχουµε µπροστά  µας;

ΑΞ: Θα ακολουθήσουν µέσα στο πρώτο τρίµηνο τα περιφερειακά λιµάνια, είναι µια εκκρεµότητα που
έχουµε από το 2019, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και Ηγουµενίτσα, για να ακολουθήσουν µετά λιµάνια που
έχουν ιδιαίτερο οικονοµικό ενδιαφέρον, όπως είναι ο Βόλος, το Ηράκλειο και η Κέρκυρα.

Δ: Συγνώµη, περιµένετε το νοµοσχέδιο από το Ναυτιλίας

ΑΞ: Το νοµοσχέδιο θα δίνει την ευελιξία (σ.σ. των τρόπων αξιοποίησης) οπότε αυτό περιµένουµε, µόλις το
έχουµε θα µπορέσουµε να προχωρήσουµε. Εµείς λειτουργούµε ήδη και προετοιµαζόµαστε. Θα
ακολουθήσουν µεγάλα ακίνητα, έχουµε την παλιά Αµερικάνικη βάση στην Κρήτη που είναι ένα πολύ µεγάλο
ακίνητο.

Δ: Προβλέπεται και καζίνο
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ΑΞ: Γενικά στο νοµό της Κρήτης υπάρχει πρόβλεψη για άδεια καζίνο. Έχουµε προβλέψει τη δυνατότητα,
εκκρεµεί η πολιτική απόφαση προς αυτή την κατεύθυνση. Εµείς κάνουµε πάντα ένα πλαίσιο που είναι
ευέλικτο και στη συνέχεια Προεδρικά Διατάγµατα έρχονται και συγκεκριµενοποιούν τη δυνατότητα που
έχουµε. Θα έχουµε µαρίνες επίσης: από την πλευρά του Ιονίου η στόχευσή µας είναι η µαρίνα της
Ζακύνθου και του Αργοστολίου, από την άλλη πλευρά της θάλασσάς µας, στη Ρόδο και στη Θεσσαλονίκη,
στην Καλαµαριά.

Δ: Αυτό δεν είναι µαρίνα  στη Ρόδο, είναι το γεφύρι της Άρτας

ΑΞ: Αυτό καταδεικνύει αν θέλετε τη δυσκολία που έχουν τα περιουσιακά στοιχεία που κάποιος τρίτος που
δεν βιώνει την προσπάθεια που πρέπει να γίνει για να ωριµάσουν, εύλογα µπορεί να προσεγγίζει και να το
αντιλαµβάνεται ως «γεφύρι της Άρτας». Πιστέψτε µε δεν είναι έτσι. Υπάρχουν πολλές λεπτοµέρειες οι
οποίες πρέπει να κλείσουν πριν µπορέσουµε να προχωρήσουµε για να έχουµε ένα αποτελεσµατικό
διαγωνισµό.

Δ: Μιλήσατε για  τα  ακίνητα . Είχαµε µείνει στις Γούρνες. Και επειδή είµαι και στη
Θεσσαλονίκη τώρα  περιορίζεται µε τις µαρίνες τι γίνεται;

ΑΞ: Η µαρίνα Αρετσούς είναι σε αρκετά ώριµο επίπεδο. Θα έλεγα ότι µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2020 θα
µπορέσουµε να τη βγάλουµε για πρόσκληση ενδιαφέροντος. Υπήρχαν εκκρεµότητες τεχνικές, νοµίζω ότι
είµαστε σε καλό δρόµο. Άλλο ακίνητο που έχει ενδιαφέρον είναι το ολυµπιακό κέντρο ιππασίας στο
Μαρκόπουλο, ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση που επίσης έχει µπει στις προτεραιότητες µας.
Νοµίζω ότι και αυτό αν όχι µέσα στο πρώτο τρίµηνο, λίγο αµέσως µετά θα µπορέσουµε και αυτό να το
ξετυλίξουµε.

Δ: Τώρα  έχετε αρκετό διάστηµα  ως πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ. Αυτή η µέχρι τώρα  εµπειρία  σας µε
τις ιδιωτικοποιήσεις τι έχει δείξει µέχρι τώρα  κ. Ξενόφο;

ΑΞ: Έχει δείξει ότι οι άνθρωποι κάνουν την διαφορά, έχει δείξει ότι η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική
προσέγγιση µπορεί να κάνει διάφορα, έχει δείξει ότι εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που
εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι
µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας,
όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωµα και την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη
χώρα.
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Ξενόφος (ΤΑΙΠΕΔ): Καθολικό το µήνυµα για επενδύσεις στην Ελλάδα
Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital
Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ταµείου Ριχάρδο Λαµπίρη, µε
κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο
κεφάλαιο. Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό
επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι
επενδυτές είναι συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές
διαδικασίες και εµπόδια.

«Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να
κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό
αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη
διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωµα και
την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για την
σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. «Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι
ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει
και µια ευχέρεια στους επενδυτές να µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά
τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχηµάτων
για τη Β΄ φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας.

Μέσα στο νέο έτος θα εκκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,
ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.
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Νέες κρατικές εγγυήσεις 12 δισ. ευρώ στους τραπεζίτες

Στη Βουλή κατατέθηκε την Τρίτη το βράδυ το νοµοσχέδιο για τη χορήγηση νέας δέσµης κρατικών
εγγυήσεων προς τους εγχώριους τραπεζικούς οµίλους, προκειµένου να στηρίξει το τεραστίων διαστάσεων
εγχείρηµα για την απαλλαγή τους από τα βαρίδια των «κόκκινων» δανείων. Το ελληνικό δηµόσιο – ο
ελληνικός λαός δηλαδή – καλείται για µια ακόµα φορά να προσφέρει ζεστό χρήµα στους τραπεζίτες
προκειµένου να «σβήσουν» από τα κατάστιχα τους προβληµατικά δάνεια και να αυξήσουν τη ρευστότητα
και την κερδοφορία τους. 

Φυσικά το συγκεκριµένο σχέδιο που φέρει την κωδική ονοµασία «Ηρακλής» δεν γίνεται για να προφυλάξει
τη λαϊκή περιουσία. Το αντίθετο. Δεκάδες χιλιάδες ακίνητα τα οποία έχουν εγγραφεί µε τραπεζικές
υποθήκες θα περάσουν σε funds και άλλα κοράκια των αγορών που προσδoκούν κέρδη από τη διαχείριση
των «κόκκινων» δανείων. Μια διαχείριση που πλέον θα έχει και κρατικές εγγυήσεις ώστε οι «γύπες» των
αγορών να έχουν το ελάχιστο ρίσκο στην …«επένδυσή» τους. Ταυτόχρονα µέσω του συγκεκριµένου
σχεδίου τραπεζίτες, αγορές και κράτος θα επιτεθούν ακόµα πιο άγρια στα υπερχρεωµένα νοικοκυριά
έχοντας τη δυνατότητα να βγάζουν στο σφυρί σπίτια ακόµα και όταν πρόκειται για πρώτη κατοικία. Με
άλλα λόγια µέσω του σχεδίου αναµένεται αύξηση των πλειστηριασµών.

O ελληνικός λαός που βίωσε τη λεηλασία δικαιωµάτων και εισοδηµάτων για να «ανακεφαλαιοποίησει» τις
χρεωκοπηµένες συστηµικές τράπεζες τώρα καλείται να πληρώσει και τις «εγγυήσεις» των «κόκκινων
δανείων» τους που θα ξεπουλήσουν οι τραπεζίτες στις αγορές!!! 

Το νοµοσχέδιο µπαίνει σήµερα Τετάρτη µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος στην αρµόδια Επιτροπή της
Βουλής, µε στόχο να συζητηθεί και να ψηφιστεί την Πέµπτη από την Ολοµέλεια.

Το ποσό των 12 δισ. ευρώ είναι το αρχικό ύψος των κρατικών εγγυήσεων που µπορούν να χορηγηθούν στις
τράπεζες, στο πλαίσιο του σχεδίου «Ηρακλής» για τη διαχείριση των «κόκκινων δανείων», όπως προβλέπει
το σχετικό νοµοσχέδιο. Νωρίτερα, το σχέδιο είχε αποσπάσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, ενώ ενσωµατώνει και τις παρατηρήσεις – εντολές των εκπροσώπων των δανειστών.

Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, µε το σχέδιο νόµου υιοθετείται το πρόγραµµα παροχής εγγύησης του
Ελληνικού Δηµοσίου «Ηρακλής» (που στηρίζεται στο ιταλικό µοντέλο), σε τιτλοποιήσεις µη
εξυπηρετούµενων δανείων (ΜΕΔ) των ελληνικών τραπεζών.

Το «πρόγραµµα» να έχει διάρκεια 18 µήνες, µε δυνατότητα παράτασης µε υπουργική απόφαση και µε τη
σύµφωνη γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τι σηµαίνουν όλα τα παραπάνω πρακτικά:

— Οι τράπεζες θα µοιραστούν ένα κρατικό πακέτο ύψους 12 δισ. ευρώ, προκειµένου στη συνέχεια να
τιτλοποιήσουν και να µεταβιβάζουν σε «επενδυτές», funds και άλλους εµπλεκόµενους «παίχτες»
προβληµατικά δάνεια ύψους 30 δισ. ευρώ. Αν χρειαστούν περισσότερα χρήµατα από τα κρατικά ταµεία θα
τα λάβουν. Στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου, εξάλλου αναφέρεται: «Στόχος του προγράµµατος
είναι (…) να υπάρξει ενθάρρυνση και το κίνητρο στις µεταβιβάζουσες τράπεζες να επιδιώξουν τη
δραστική µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγµή στους ισολογισµούς
τους».

— Το ελληνικό κράτος παρέχει εγγυήσεις για το τµήµα των προβληµατικών δανείων που έχουν ισχυρές
διασφαλίσεις, όπως, για παράδειγµα, η ύπαρξη υποθήκης στην πρώτη κατοικία ή άλλα περιουσιακά
στοιχεία.
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— Οι «επενδυτές» που θα εξαγοράσουν τα προβληµατικά δάνεια θα έχουν τη διασφάλιση της κρατικής
εγγύησης, και της αποζηµίωσής τους σε περίπτωση που εµφανίσουν χασούρα στο πλαίσιο της διαχείρισης
κάθε είδους κόκκινων δανείων!

Όλα τα παραπάνω περιγράφονται γλαφυρά και στην σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών: «Ο
“Ηρακλής” είναι µία συστηµική λύση που θα συµβάλει, µέσω της χορήγησης κρατικών εγγυήσεων, στη
µείωση κατά περίπου 40% των µη εξυπηρετούµενων δανείων», ενώ «ανοίγει ο δρόµος για τη χορήγηση
ρευστότητας στην αγορά και την πραγµατική οικονοµία, ώστε η Ελλάδα να πετύχει υψηλότερους ρυθµούς
ανάπτυξης»… Προς όφελος φυσικά τραπεζιτών, Funds και κάθε λογής κορακιών της καπιταλιστικής
αγοράς. 

Πώς θα δοθεί κρατική εγγύηση

Η διαδικασία παροχής της κρατικής εγγύησης ορίζεται από το άρθρο 6 του νοµοσχεδίου και το µέγιστο
ύψος της είναι το ποσό των 12 δισ. ευρώ, το οποίο όµως µπορεί να αυξηθεί στο µέλλον.

Ειδικότερα, το άρθρο αναφέρει:

1. Με απόφαση του υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το
Ελληνικό Δηµόσιο δύναται να παρέχει εγγύηση (η «πράξη παροχής εγγύησης»), έπειτα από σύµφωνη γνώµη
της Διυπουργικής Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), όπως ισχύει, προς τους
οµολογιούχους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και υπέρ του αποκτώντος, για τιτλοποιηµένες
απαιτήσεις του παρόντος νόµου. Η εγγύηση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή, µετά την προσκόµιση των
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 10, της σύµβασης εγγύησης σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
Παραρτήµατος Γ’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος νόµου (η «σύµβαση εγγύησης»). Το
ανώτατο συνολικό ποσό της δυνάµενης να χορηγηθεί εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου κατ’ εφαρµογή του
παρόντος νόµου ανέρχεται σε 12 δισ. ευρώ. Με απόφαση του υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται
κατόπιν σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ως άνω ποσό δύναται να αυξάνεται για το
µέλλον.

2. Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου συνίσταται στην ανάληψη υποχρέωσης πληρωµής των υποχρεώσεων
του αποκτώντος για την ολοσχερή εξόφληση απαιτήσεων από οµολογίες υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για αποπληρωµή του κεφαλαίου και των τόκων
για όλη τη διάρκεια των τίτλων. Η εξόφληση των απαιτήσεων διενεργείται κατά τόκους ή/και κεφάλαιο,
αναλόγως της δοµής και των συµβατικών όρων κάθε οµολογίας υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

3. Το αίτηµα για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου υποβάλλεται αποκλειστικά εντός
χρονικής περιόδου 18 µηνών από τις 10/10/2019, ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης C (2019) 7309
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επί του προγράµµατος παροχής εγγυήσεων του παρόντος νόµου. Με απόφαση του
υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µπορεί να
παρατείνεται η περίοδος παροχής εγγύησης, καθώς επίσης να τροποποιούνται για το µέλλον οι όροι
παροχής αυτής.

4. Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου είναι ρητή, ανέκλητη, ανεπιφύλακτη και σε πρώτη ζήτηση, σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 213, 214 και 215 παρ. 1 του Κανονισµού (Ε.Ε.) 575/2013, ως εάν το Ελληνικό
Δηµόσιο ήταν πρωτοφειλέτης, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου και ερµηνεύεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις της από 10/10/2019 C (2019) 7309 Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και του
πρωτογενούς, παραγώγου και επικουρικού ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων.

5. Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου χορηγείται έως την καθορισµένη λήξη των οµολογιών υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας ή την πλήρη εξόφλησή τους.

6. Στην απόφαση της παρ. 1 αναφέρεται το ακριβές ποσό της εγγύησης, ο χρόνος διάρκειάς της, η
καταβλητέα στο Ελληνικό Δηµόσιο προµήθεια ασφαλείας και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η εγγύηση
παραµένει σε ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 15.

Οι προµήθειες

Το νοµοσχέδιο καθορίζει και τη διαδικασία επιβολής και καταβολής προµήθειας ασφαλείας. Σύµφωνα µε
τη σχετική διάταξη, η προµήθεια ασφαλείας καταβάλλεται από την ηµεροµηνία παροχής της εγγύησης και
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής, υπολογιζόµενη επί του εκάστοτε ανεξόφλητου εγγυηµένου υπολοίπου
οµολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Η προµήθεια ασφαλείας υπολογίζεται και καταβάλλεται
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στην αρχή κάθε εκτοκιστικής περιόδου και θα αντικατοπτρίζει τους κινδύνους που αναλαµβάνει το
Δηµόσιο και θα είναι συνάρτηση των ηµεροµηνιών λήξης των οµολογιών υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας.

Η βασική προµήθεια είναι συνάρτηση του κατάλληλου δείκτη αναφοράς. Από ένα έως τρία έτη
χρησιµοποιείται το CDS τριετίας, για 4-5 έτη το CDS πενταετίας, για 6-7 το CDS 7ετίας και στη συνέχεια το
CDS 10ετίας.

Από την Goldman Sachs και την Morgan Stanley µέχρι τη Blackrock …όλα τα «κοράκια» είναι εδώ

Τις βασικές πτυχές του σχεδίου «Ηρακλής», σύµφωνα µε την εφηµερίδα «Ναυτεµπορική», είχαν την
ευκαιρία να παρουσιάσουν στους εκπροσώπους µεγάλων «επενδυτικών φορέων» τα µέλη του ελληνικού
οικονοµικού επιτελείου. Στο περιθώριο του επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «21 Annual
Capital Link Invest In Greece Forum», ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας συναντήθηκε µε στελέχη
της PIMCO, της Goldman Sachs, της Citibank, της Blackrock, της Blue Crest, της Morgan Stanley, της Helm, της
Nomura και της Third Point.

Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να ενηµερωθούν οι ξένοι επενδυτές για το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης
του σχεδίου «Ηρακλής» ώστε να σταλεί και το µήνυµα αποφασιστικότητας στις αγορές για την ταχύτατη
µείωση των «κόκκινων» δανείων. Ένα σχέδιο που για τους συγκεκριµένα «κοράκια» µεταφράζεται σε
κέρδη δισ. ευρώ…

ΠΗΓΗ
Μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

�ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Πάνω από 1.000 συµµετέχοντες στο 21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum
“Greece is Back”

Συµµετείχαν Μεγάλοι Επενδυτές, Επιχειρήσεις, Διεθνείς Τράπεζες & Οργανισµοί και η Κυβέρνηση
Το 21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum: “Greece is Back” πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα  9
Δεκεµβρίου, 2019 στη Νέα  Υόρκη, στο Metropolitan Club, µε µεγάλη επιτυχία  προσελκύοντας για
ακόµη µία  φορά  περισσότερους από 1,000 συµµετέχοντες.   
Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσµό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εµφανίζονται
στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηµατικού κόσµου, καθώς
έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηµατιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών και
πολιτικών αξιωµατούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.

GREECE IS BACK! Με µια νέα κυβέρνηση µε ξεκάθαρη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και λαϊκή εντολή σε
συνδυασµό µε µια σαφή, ρεαλιστική και φιλική προς τις επιχειρήσεις στρατηγική, η Ελλάδα αναµένεται να
ξεκινήσει µια σταθερή πορεία ανάπτυξης. Οι επενδύσεις προερχόµενες από επιχειρηµατίες του εξωτερικού
είναι κρίσιµης σηµασίας για την επανέναρξη της οικονοµίας. Με ένα αποδεδειγµένο ιστορικό και ευρεία
αποδοχή στις επιχειρηµατικές, οικονοµικές και επενδυτικές κοινότητες, το Συνέδριο της Capital Link
πραγµατοποιήθηκε στην τέλεια χρονική στιγµή για να µεταδώσει το σωστό µήνυµα σε ένα ευρύτερο και
ιδιαίτερα στοχευµένο κοινό, να ενισχύσει το ενδιαφέρον και την εµπιστοσύνη των επενδυτών και να
βοηθήσει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Ειδικότερα, οι διεθνείς επενδυτές είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις εξελίξεις και τις
µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, καθώς και για το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο που στοχεύει στην
παροχή κινήτρων και στη δοµική βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, οι επενδυτές
ενηµερώθηκαν για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά, ενώ ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε σε
επιµέρους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας που αφορούν θέµατα όπως η µακροοικονοµική εικόνα
στην µετα-Brexit εποχή, η διαχείριση του δηµοσίου χρέους, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η
αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων
και η παγκόσµια ναυτιλία.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι συµµετείχαν οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσµών, Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης,
σηµαντικοί Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργό παρουσία στην Ελλάδα, 5  – πέντε Διεθνείς Επενδυτικές
Τράπεζες, οι 4 – τέσσερις Συστηµικές Ελληνικές Τράπεζες και σηµαντικό Κυβερνητικό Επιτελείο:

�    Ο κ. Χάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
�    Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)
�    Επτά Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι:
•    Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονοµικών  
•    Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων
•    Ο κ. Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισµού 
•    Ο κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
•    Ο κ. Γιώργος Ζαββός, Υφυπουργός Οικονοµικών, Υπεύθυνος για το Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα
•    Ο κ. Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων
•    Ο κ. Γεράσιµος Θωµάς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
�    Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
�    Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη
�    Οι εκπρόσωποι των Θεσµών κ. Francesco Drudi και κ. Paul Kutos
�    Ο Δρ. Martin Czurda, Διευθύνων Σύµβουλος - Hellenic Financial Stability Fund
�    Ο κ. Ριχάρδος Λαµπίρης, Διευθύνων Σύµβουλος του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δηµοσίου
�    Ο κ. Δηµήτρης Τσάκωνας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής - Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ)

Το Συνέδριο προσέφερε στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες
δικτύωσης.  Οι συµµετέχοντες φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα από:
•    83 υψηλού επιπέδου οµιλητές που απευθυνθήκαν σε
•    Περισσότερα από 1,000 άτοµα που παρακολούθησαν το Συνέδριο 
•    Περισσότερες από 100 κατ’ ιδίαν συναντήσεις για  τις εισηγµένες και µη εταιρίες, καθώς και για τα
µέλη της Κυβέρνησης. 
•    Ξεχωριστές συναντήσεις για τους Υπουργούς της Κυβέρνησης µε ξένους επενδυτές  που ενδιαφέρονται
για την Ελλάδα 
•     Ενώ παράλληλα όλοι οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία επαφών και δικτύωσης στα πλαίσια των
παράλληλων          εκδηλώσεων του Συνεδρίου
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«Συνάντηση Ξένων Θεσµικών Επενδυτών µε τον Υπουργό Οικονοµικών και τον Υπουργό Ανάπτυξης &
Επενδύσεων της Κυβέρνησης» & τις Εισηγµένες Εταιρείες
Όπως και τα προηγούµενα χρόνια, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές µια µοναδική δυνατότητα
δικτύωσης µέσα από περισσότερα από 100 one-to-one meetings µε Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν
µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µε εισηγµένες και µη εισηγµένες εταιρείες,
καθώς και µε µέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης. Σε συνεργασία µε τις επενδυτικές
τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν δύο group sessions για τον Υπουργό
Οικονοµικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Ο
καθένας αναφέρθηκε σε θέµατα του χαρτοφυλακίου του και του ενδιαφέροντος των επενδυτών.
Επιπλέον, ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης και ο Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής
Πολιτικής,                                 κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, πραγµατοποίησαν µια σειρά από one-to-one
meetings µε επενδυτές και  υψηλόβαθµα στελέχη της αγοράς. 
Ενδεικτικά funds : Athanor Capital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Asset management,
Consilience Capital, Eaton Vance, Fir Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm, Morgan Stanley,
MSK Capital Partners, Nomura, Third Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead, Stonehill,
Olympus Peak, Citi, Aberdeen, Helm, East Rock, Centerbridge, Beachpoint, Weterwheel

Οµογενειακά και Διεθνή Μέσα Ενηµέρωσης
Οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και των εταιριών, είχαν επαφή µε όλα τα οµογενειακά MME που κάλυψαν
το Συνέδριο καθώς και µε τα ακόλουθα Διεθνή Μέσα: Wall Street Journal, Bloomberg, YAHOO Finance,
Reuters, New York Times, Tradewinds.

Ο κ. Nicolas Bornozis, Πρόεδρος της Capital Link, και διοργανωτής της εκδήλωσης ανέφερε ότι η
διοργάνωση του φετινού φόρουµ είναι ένα νέο ορόσηµο στις προσπάθειες της Capital Link για τα τελευταία
21 χρόνια που συστηµατικά προβαλλει την Ελλάδα σε ένα ευρύτερο κοινό ως επιχείρηµατικο και
επενδυτικό προορισµό.

Η υψηλού επιπέδου αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβέρνησης θα έχει την ευκαιρία όχι µόνο να
παρουσιάσει τα σχέδια και τα προγράµµατα στους αντίστοιχους τοµείς, αλλά και να επισηµάνει τα
σηµαντικά επιτεύγµατα της νέας κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της σύντοµης περιόδου που ήταν στην
εξουσία.

Ένα ευρύ κλίµα αισιοδοξίας για τις νέες ευκαιρίες που ανοίγονται στην Ελλάδα είναι εµφανές. Επιπλέον,
ανανεώνεται η εµπιστοσύνη ότι µε τη συνεπή εφαρµογή φιλικών προς τις επιχειρήσεις µεταρρυθµίσεων και
προγραµµάτων η οικονοµία της Ελλάδας θα αναβαθµιστει και θα παραµείνει σε µια τροχιά ανάπτυξης και
οι ξένες επενδύσεις θα αξιολογηθούν και θα τυχουν σωστου χειρισµου.

Η πρώτη ψήφος εµπιστοσύνης από τη διεθνή κοινότητα έχει ήδη δοθεί, όπως µαρτυρείται από τη µεγάλη
αποδοχη ελληνικών κρατικων και εταιρικών οµολόγων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Τα ελληνικά οµόλογα
έχουν πολύ χαµηλα επιτοκια, επιτοκια που πριν από µερικά χρόνια θα ήταν αδιανόητα για την Ελλάδα.
Όπως συµβαίνει συνήθως µε το παράδειγµα άλλων χωρών που ξεκίνησαν την προεια εξοδου απο κρίσεις,
το δεύτερο κύµα εµπιστοσύνης απο τη διεθνη κοινοτητα αναµένεται να αποτελειται απο επενδυσεις σε
µετοχες, παγια και επιχειρησεις ενισχύοντας έτσι µια νέα και διατηρήσιµη περίοδο ανάπτυξης και
ευηµερίας για την Ελλάδα.

Ο Πρέσβης της Ελλάδας Θεοχάρης Λαλάκος τόνισε ότι, µετά από µία µακρά περίοδο ύφεσης, η Ελλάδα
έχει επιστρέψει σε πορεία σταθερής οικονοµικής ανάπτυξης, µέσα από µία εντυπωσιακή προσπάθεια
σταθεροποίησης, υλοποιώντας, όπως αναφέρει ο ΟΟΣΑ, ένα από τα πλέον φιλόδοξα προγράµµατα
µεταρρυθµίσεων των τελευταίων ετών. Μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων, είναι η βιώσιµη
µακροοικονοµική και δηµοσιονοµική σταθερότητα, η ανθεκτικότητα σε εξωτερικούς κλυδωνισµούς και η
ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης.
Ο Έλληνας Πρέσβης υπογράµµισε, επίσης, ότι ο Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας – ΗΠΑ έχει προσδώσει νέα
δυναµική στις διµερείς ελληνο-αµερικανικές σχέσεις, συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας σε τοµείς
όπως το εµπόριο και οι επενδύσεις. 
Η Ελλάδα, όπως ανέφερε, εισέρχεται στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα µε αυτοπεποίθηση και
αποφασισµένη να πετύχει. Η ενεργός συµµετοχή αµερικανικών επιχειρήσεων σε αυτήν την προσπάθεια
είναι πολύ σηµαντική και αµοιβαία επωφελής. 

THE GOVERNMENT PERSPECTIVE 
GREECE IN A NEW ERA - LOOKING AHEAD WITH CONFIDENCE

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, , µετέφερε το µήνυµα της Κυβέρνησης στους
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Αµερικάνους Επενδυτές (µέσω τηλεδιάσκεψης)

Μήνυµα κ. Κ. Μητσοτάκη σε Αµερικανούς επενδυτές: Μια νέα εποχή ευκαιριών στην Ελλάδα

Παραθέτουµε αυτούσια της δήλωση του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι,
Είναι πραγµατική τιµή να απευθύνοµαι σε εσάς σήµερα µε αφορµή το 21ο ετήσιο Forum Επενδύστε στην
Ελλάδα της Capital Link µε τίτλο «Η Ελλάδα Επέστρεψε». Ένα Forum που έχει καθιερωθεί ως σηµαντική
πλατφόρµα για την πληροφόρηση της αµερικανικής και της παγκόσµιας επιχειρηµατικής κοινότητας
σχετικά µε τις οικονοµικές και χρηµατοπιστωτικές εξελίξεις στην Ελλάδα.

Σήµερα θα σας δώσω µία γεύση των λόγων για τους οποίους πιστεύω ότι η Ελλάδα πράγµατι επέστρεψε. Η
νέα κυβέρνηση ανέλαβε καθήκοντα µόλις πριν από πέντε µήνες. Σε αυτό το σύντοµο χρονικό διάστηµα έχει
ήδη ολοκληρώσει µία σειρά βαθιών διαρθρωτικών αλλαγών και έχουν τεθεί οι βάσεις για πολλές ακόµη.
Κύριος οικονοµικός στόχος µας είναι να τονώσουµε σηµαντικά τον ρυθµό ανάπτυξης της Ελλάδας, και
θέλουµε να το πετύχουµε προσελκύοντας εκατοντάδες δισεκατοµµύρια σε επενδύσεις.

Στις εκλογές του Ιουλίου, η Ελλάδα άφησε πίσω της τον πολιτικό κατακερµατισµό. Το κόµµα µου, η Νέα
Δηµοκρατία, απέσπασε το 40% της εθνικής ψήφου και καθαρή πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Μία
µονοκοµµατική κυβέρνηση δεν είναι κάτι συνηθισµένο πλέον στην Ευρώπη, και δηµιουργεί το υπόβαθρο για
πολιτική σταθερότητα, για έναν καθαρό τετραετή ορίζοντα προβλεψιµότητας, όπου επενδυτές και πολίτες
µπορούν να σχεδιάσουν τις ζωές τους δίχως πολιτική αβεβαιότητα.

Κυρίες και κύριοι,
Αυτή η κυβέρνηση είναι η πρώτη από την έναρξη της κρίσης που αναλαµβάνει πλήρως την ιδιοκτησία της
µεταρρυθµιστικής ατζέντας. Εκλεγήκαµε µε βάση ένα πρόγραµµα που πηγαίνει πολύ πέρα από τις συνταγές
των πιστωτών µας. Πιστεύουµε πως η Ελλάδα αξίζει να βρίσκεται στην πρώτη γραµµή της διαµόρφωσης
πολιτικής παγκοσµίως.

Ένα από τα πρώτα πράγµατα που χρειάζονταν µεταρρύθµιση στην Ελλάδα ήταν ο φορολογικός κώδικας. 
Έχουµε ήδη µειώσει τον φορολογικό συντελεστή για τις επιχειρήσεις στο 24% από 28%. Και θα τον
µειώσουµε περαιτέρω, στο 20%. Έχουµε µειώσει την φορολόγηση στα µερίσµατα από το 10% στο 5%.
Μειώνουµε τις ασφαλιστικές εισφορές συνολικά κατά πέντε ποσοστιαίες µονάδες έως το 2023, αρχής
γενοµένης από τη µείωση κατά µία ποσοστιαία µονάδα το προσεχές έτος. Περικόπτουµε δραστικά τη
φορολόγηση των stock options, εφαρµόζοντας οριζόντιο συντελεστή 15% για τις κανονικές επιχειρήσεις
και µόνο 5% για τις νεοφυείς εταιρείες. Πιστεύουµε στην ευθυγράµµιση των κινήτρων για εργοδότες και
εργαζόµενους και θέλουµε να δώσουµε ερεθίσµατα για µία κουλτούρα επιχειρηµατικής τόλµης.
Καταργούµε έναν φόρο στα ελληνικά αµοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας, ο οποίος έβλαπτε
σηµαντικά την βιωσιµότητά τους. Καταργούµε έναν φόρο που οδήγησε ελληνικά αµοιβαία κεφάλαια να
αναχωρήσουν για το Λουξεµβούργο. Θέτουµε επίσης σε ισχύ ένα ευνοϊκό πλαίσιο φορολογικής κατοικίας
(non-dom) ώστε να προσελκύσουµε εύπορα πρόσωπα να έρθουν και να εγκατασταθούν στην Ελλάδα.

Αλλά αυτή η κυβέρνηση εστιάζει επίσης στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Έχουµε αναλάβει µία
σειρά πρωτοβουλιών µε στόχο την αύξηση του ποσοστού των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Οι
φορολογούµενοι θα πρέπει να δαπανούν το 30% του ετήσιου εισοδήµατός τους µέσω ηλεκτρονικών
τρόπων πληρωµής, καταπολεµώντας  έτσι τη φοροδιαφυγή. Η µεταρρυθµιστική ατζέντα µας πηγαίνει
σαφώς πέρα από την αναµόρφωση της φορολογικής πολιτικής. Με τον νέο αναπτυξιακό νόµο, υλοποιείται
µία σειρά ριζικών αλλαγών που καθιστούν πιο εύκολη την ίδρυση και τη λειτουργία µιας επιχείρησης στην
Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, έχουµε πολύ φιλόδοξη ατζέντα µε δύο ευρύτερους στόχους: Πρώτον, να
περιορίσουµε την εξάρτησή µας από τον λιγνίτη, κλείνοντας όλες τις λιγνιτικές µονάδες µας µέχρι το 2028.
Σε βάθος χρόνου το ενεργειακό ισοζύγιό µας θα µετατοπιστεί σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και
καλούµε επενδυτές να έρθουν και να επενδύσουν στην Ελλάδα. Ο δεύτερος ευρύτερος στόχος µας είναι
να ενισχύσουµε τον ανταγωνισµό. Εργαζόµαστε σκληρά για την αναδιάρθρωση και αναµόρφωση της ΔΕΗ,
µε απώτερο σκοπό τη µερική ιδιωτικοποίηση του δικτύου διανοµής.

Είµαστε µία κυβέρνηση που είναι αποφασισµένη να ξεµπλοκάρει τις επενδύσεις. Τα έργα στο Ελληνικό -το
παλιό αεροδρόµιο της Αθήνας- θα αρχίσουν το 2020. Ο διαγωνισµός για την πώληση µεριδίου 30% στον
Διεθνή Αερολιµένα Αθηνών έχει προσελκύσει αριθµό-ρεκόρ 10 µη δεσµευτικών προσφορών. Θέλουµε επίσης
να επεκτείνουµε τη σύµβαση παραχώρησης για την Εγνατία Οδό, στη βόρεια Ελλάδα, και να
ιδιωτικοποιήσουµε, είτε µερικώς είτε πλήρως, 10 ακόµα περιφερειακά λιµάνια.
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Όλοι γνωρίζουν πως η διαφάνεια, η λογοδοσία και η διασφάλιση κανόνων ισότιµης µεταχείρισης
αποτελούν κρίσιµο παράγοντα για την προσέλκυση σοβαρών, µακροπρόθεσµων επενδύσεων. Για αυτόν τον
λόγο τοποθετήσαµε νέα και πραγµατικά ανεξάρτητη ηγεσία στην Επιτροπή Ανταγωνισµού και στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Μάλιστα, στις αρχές του 2020 θα ψηφίσουµε ένα πιο ισχυρό θεσµικό πλαίσιο
όσον αφορά την κεφαλαιαγορά προκειµένου να ενισχύσουµε τη διαφάνεια και την αξιοπιστία.

Θα κλείσω µιλώντας για τις τράπεζές µας. Εφαρµόζουµε το σχέδιο «Ηρακλής», που βασίζεται στο Asset
Protection Scheme που υλοποιήθηκε πρώτα στην Ιταλία. Το σχέδιο θα µειώσει τα µη εξυπηρετούµενα
ανοίγµατα σχεδόν στο µισό. Οι τράπεζές µας θα γίνουν πιο υγιείς και πιο δυνατές.

Κυρίες και κύριοι,
Η χώρα µου πέρασε µία επίπονη 10ετή προσαρµογή. Βγαίνουµε από αυτή αναγεννηµένοι, µε αυτοπεποίθηση
και αισιοδοξία για το µέλλον. Υπάρχει πολύς δρόµος να καλυφθεί, χωρίς χρόνο για χάσιµο. Σας
προσκαλούµε όλους να έρθετε µαζί µας σε αυτό το επωφελές ταξίδι. Αυτή είναι η ώρα να επενδύσετε
στην Ελλάδα.» 

Για να παρακολουθήσετε το βίντεο µε το τηλεοπτικό µήνυµα του Πρωθυπουργού, µπορείτε να µεταβείτε
στον ακόλουθο σύνδεσµο: https://www.youtube.com/watch?v=fKjXLWHwurE 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΛΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ 

THE MACRO PICTURE - THE GREEK ECONOMY & EUROPE POST BREXIT

Συντονιστής: κ. Pavlos E. Masouros, Managing Partner - Masouros & Partners Law Firm
Οµιλητές:
•    κ. Ebrahim Rahbari, Global Head of FX Analysis and Content – Citi
•    κ. Paul Kutos, Head of Unit, Economies of the Member States I, Greece |Directorate – General for Economic &
Financial Affairs (ECFIN) – European Commission
•    κ. Jan Hatzius, GS Chief Economist and Head of Global Economics and Market Research – Goldman Sachs
•    κ. George Pitsilis, Governor –  Independent Authority for Public Revenue, Hellenic Republic
•    κ. Ilias Lekkos, Chief Economist & Director – Piraeus Bank

O κ. Pavlos E. Masouros, Managing Partner - Masouros & Partners Law Firm, τόνισε:
Ο διεθνής οικονοµικός τύπος συχνά δηµοσιεύει θετικές ειδήσεις για την ελληνική οικονοµία το τελευταίο
διάστηµα. Η απόδοση των ελληνικών κρατικών οµολόγων είναι σε ιστορικά χαµηλά, το ΑΕΠ µεγενθύνεται
ταχύτερα από το µέσο όρο της Ευρωζώνης, ενώ οι ελληνικοί εταιρικοί τίτλοι (µετοχές, οµολογίες)
επιτυγχάνουν τελευταία αποδόσεις που φάνταζαν αδύνατοι πριν από µόλις δύο έτη – για παράδειγµα ο
Γενικός Δείκτης του Χρηµατιστήριου Αθηνών έχει επιτύχει µια ετήσια απόδοση πάνω από 36%. Αν και αυτά
είναι καλά νέα για τους επενδυτές που επιδιώκουν βραχυπρόθεσµα κέρδη, παραµένει το ερώτηµα αν τα
θεµέλια της ελληνικής οικονοµίας είναι τέτοια, ώστε να µπορούν να προσελκυθούν και µακροπρόθεσµοι
επενδυτές. Οι απευθείας ξένες επενδύσεις παραµένουν σε σχετικά χαµηλά επίπεδα, ενώ οι µεγάλες
συναλλαγές (κυρίως ιδιωτικοποιήσεις) φαίνεται να έχουν κολλήσει. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν ακόµη
µεγάλο αριθµό µη εξυπηρετούµενων δανείων, ενώ πολλές ελληνικές επιχειρήσεις έχουν µη
εξυπηρετούµενες απαιτήσεις στο ενεργητικό τους που δηµιουργούν πρόβληµα στη ρευστότητα και τις
καθιστούν λιγότερο ελκυστικούς στόχους εξαγοράς από ξένους θεσµικούς ή/και στρατηγικούς επενδυτές.
Εν συνόλω, µπορεί να πει κανείς ότι ενώ όλοι µιλούν για ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, η τελευταία
δείχνει ακόµη να παραµένει αρκετά εύθραυστη.

κ. Ebrahim Rahbari, Διευθύνων Σύµβουλος της Citi
Αναγνωρίζοντας την ύπαρξη κινδύνων ύφεσης, ο κ. Ebrahim Rahbari, Διευθύνων Σύµβουλος της Citi,
δήλωσε ότι ορισµένοι από αυτούς τους κινδύνους είναι υπερβολικοί και στηρίζονται απλώς σε αριθµούς
που κυκλοφορούν. Ο Ebrahim Rahbari δήλωσε ότι η Ελλάδα αντιστέκεται καλύτερα από κάποιες από τις
άλλες οικονοµίες. Ωστόσο, οι λόγοι πίσω από αυτές τις επιδόσεις ενδέχεται να αντικατοπτρίζουν
ορισµένες αδυναµίες που πρέπει να αντιµετωπιστούν µακροπρόθεσµα. «Ένας λόγος είναι ότι η Ελλάδα έχει
περάσει από µια πολύ βαθιά ύφεση, οπότε έχει περιθώριο να καλύψει τη διαφορά επειδή έχει µείνει τόσο
πίσω. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι τόσο καλά ενσωµατωµένη στην παγκόσµια
οικονοµία. Οι εξαγωγές της είναι πολύ µικρές. Εποµένως, είναι κατά κάποιο τρόπο λιγότερο εκτεθειµένη
στη ύφεση της παγκόσµιας παραγωγής. Αυτό ίσως να είναι θετικό στο τωρινό πλαίσιο, αλλά είναι
προφανώς κάτι που πρέπει να αλλάξει µε την πάροδο του χρόνου, προκειµένου να ενεργοποιηθούν οι
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δυνατότητες της», δήλωσε ο κ. Rahbari, 

κ. Paul Kutos, Προϊστάµενος (ECFIN) - Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ο κ. Paul Kutos χαρακτήρισε την πρόσφατη απόφαση του Γιούρογκρουπ για την Ελλάδα ως θετική εξέλιξη
και ερµήνευσε το γεγονός ως µια πολιτική στήριξη προς τη µεταρρυθµιστική προσπάθεια που καταβάλλει η
νέα κυβέρνηση. «Αυτό ήταν προφανώς ένα πολύ θετικό µήνυµα. Βασίζεται σε µια σειρά από
παρατηρήσεις. Πρώτα απ 'όλα, η ελληνική κυβέρνηση φάνηκε από την αρχή αφοσιωµένη στο να
εκπληρώσει τις δεσµεύσεις που είχαν συµφωνηθεί από το Γιούρογκρουπ στο τέλος του προγράµµατος. Μια
άλλη πτυχή είναι ότι η Ελλάδα σε κάποιες πτυχές έχει ξεπεράσει τις δεσµεύσεις. Εποµένως, από την αρχή,
αυτή η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει µια ολοκληρωµένη ατζέντα υπέρ της ανάπτυξης και αυτό εκτιµήθηκε
από την Γιούρογκρουπ», ανέφερε ο κ. Kutos.
Συνεχίζοντας, εξήγησε ότι η νέα κυβέρνηση κατόρθωσε να ενισχύσει την αξιοπιστία της, εργαζόµενη σε
στενή συνεργασία µε τα θεσµικά όργανα, µια εξέλιξη που παρείχε πρόσθετες διαβεβαιώσεις στους
ευρωπαίους εταίρους και στις αγορές. Ολοκληρώνοντας την οµιλία του, ο κ. Paul Kutos δήλωσε ότι «οι
αγορές έχουν υποδεχθεί θετικά το γεγονός ότι υπάρχει σταθερή κυβέρνηση µε σταθερή εντολή που θα
αυξήσει τη σταθερότητα και την προβλεψιµότητα».

κ. Jan Hatzius, Επικεφαλής Οικονοµολόγος της Goldman Sachs και Επικεφαλής του Τµήµατος Παγκόσµιων
Οικονοµιών και Έρευνας Αγορών-Goldman Sachs
Ο κ. Jan Hatzius, επικεφαλής οικονοµολόγος της Goldman Sachs, αναγνώρισε ότι σε γενικές γραµµές οι
αναλυτές είναι συντηρητικοί όσον αφορά τις προβλέψεις τους, µε δεδοµένο ότι η επαγγελµατική τους
σταδιοδροµία ενδέχεται να αντιµετωπίσει αρνητικές συνέπειες αν προβλέψουν µια ύφεση, η οποία δεν
πραγµατοποιηθεί. Ωστόσο, ο επικεφαλής οικονοµολόγος της Goldman Sachs εξήγησε ότι η εταιρεία του έχει
υιοθετήσει µια πιο αισιόδοξη πρόβλεψη για τη πορεία της παγκόσµιας οικονοµίας, επειδή πιστεύει ότι
πολλοί αναλυτές σε γενικές γραµµές υπερεκτιµούν την ισχύ ορισµένων ενδείξεων.  «Νοµίζουµε ότι
υπάρχουν αρκετές αλλαγές στις αγορές σταθερού εισοδήµατος που καθιστούν τον εν λόγω δείκτη
λιγότερο ουσιαστικό από ό, τι στο παρελθόν. Και θεωρούµε ότι πολλοί παράγοντες της πρόβλεψης
υποτιµούν την ανθεκτικότητα της αµερικανικής και της παγκόσµιας οικονοµίας, ιδιαίτερα όσον αφορά
τους ισολογισµούς του ιδιωτικού τοµέα που βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από ότι στα
µεταγενέστερα στάδια των τελευταίων δύο κύκλων», διευκρίνισε ο Jan Hatzius. Ο επικεφαλής
οικονοµολόγος τόνισε ότι η Goldman Sachs προβλέπει µια µέτρια επιτάχυνση της παγκόσµιας ανάπτυξης,
λέγοντας ότι µια τέτοια εξέλιξη θα είναι σηµαντική για την Ελλάδα.
«Αν νοµίζετε ότι αυτό είναι σηµαντικό για την Ελλάδα, αν κοιτάξετε τους ελληνικούς αριθµούς, αντίθετα
από το µεγαλύτερο µέρος της ευρωζώνης, δεν έχετε δει τη διαδοχική επιβράδυνση του 2019 όπως
παρατηρήσατε σχεδόν παντού αλλού», δήλωσε ο Jan Hatzius. «Φαίνεται ότι η Ελλάδα αντιστέκεται µέχρι
στιγµής.  Αν βλέπαµε µια συνεχιζόµενη αδυναµία στην ευρωζώνη, θα ήµουν αρκετά ανήσυχος ότι κάτι
τέτοιο θα επηρέαζε τελικώς και την Ελλάδα βάζοντας τέλος σε ορισµένες από τις ευνοϊκές δυναµικές».
Ωστόσο, ο κ. Hatzius πιστεύει ότι υπάρχει ακόµα περιθώριο κυκλικής κίνησης στην ελληνική οικονοµία και
ότι ο πληθωρισµός είναι αρκετά χαµηλός. Εξέφρασε, λοιπόν, την πεποίθηση ότι υπάρχει ακόµα περιθώριο
ανάπτυξης πριν αρχίσει η χώρα να αγγίζει τα αναπτυξιακά της όρια, υπό την προϋπόθεση ότι το
εξωτερικό περιβάλλον και η εσωτερική πολιτική σκηνή θα παραµείνουν ευνοϊκοί παράγοντες.

O κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, τόνισε:
“Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στην Ελληνική Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση είναι ο ακρογωνιαίος
λίθος της µεταρρυθµιστικής µας πολιτικής.
Τα τελευταία χρόνια έχουµε αναπτύξει µια στρατηγική πληροφορικής και έναν οδικό χάρτη για να
βελτιώσουµε την ποιότητα των υπηρεσιών µας προς τους φορολογούµενους και να τους βοηθήσουµε να
γίνουν πιο συνεπείς, αλλά και για να αυξήσουµε την απόδοση των ελέγχων µας, ώστε να διασφαλιστούν
ίσοι όροι ανταγωνισµού.
Ακολουθώντας το σχέδιό µας, κάθε χρόνο καταφέρνουµε να ψηφιοποιήσουµε όλο και περισσότερες
υπηρεσίες: φέτος για παράδειγµα ψηφιοποιήσαµε την παρακράτηση φόρου επί των µισθών, των
µερισµάτων, των τόκων και των δικαιωµάτων.
Μέχρι το τέλος του έτους, σκοπεύουµε να ξεκινήσουµε την ηλεκτρονική αίτηση για την υποβολή του
φόρου µεταβίβασης ακινήτων.
Αλλά το µεγαλύτερο έργο µας είναι η ψηφιοποίηση των λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων των
επιχειρήσεων στην Ελλάδα:
Είναι ένα έργο µε τρία µέρη που περιλαµβάνει:
•     Ηλεκτρονική λογιστική
•     Ηλεκτρονική τιµολόγηση
•     Online ταµειακές µηχανές
     •     Ηλεκτρονική λογιστική (myData)
Είναι µια πλατφόρµα που λαµβάνει όλες τις σχετικές ακαθάριστες πληροφορίες εσόδων και εξόδων από
όλες τις επιχειρήσεις και αποτελεί το λογιστικό και φορολογικό αρχείο τους.
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 Θα οδηγήσει στην προπληρωµή των επιστροφών φόρου και στον υπολογισµό των φορολογικών
υποχρεώσεων.
     • Ηλεκτρονική τιµολόγηση
Δεν χρειάζεται να πω πολλά γι' αυτό, εκτός από το ότι σκοπεύουµε να το καταστήσουµε  το κύριο κανάλι
των φορολογικών πληροφοριών που αποστέλλονται στο myDATA.
      • Online ταµειακές µηχανές
Το άλλο σηµαντικότερο κανάλι πληροφοριών για τη λογιστική. Σύµφωνα µε την αρχή της µετάδοσης
πληροφοριών σε µια συναλλαγή από µια βάση συναλλαγών, θα συνδέσουµε όλες τις on line ταµειακές
µηχανές  µε το myDATA.
 
Στόχος µας είναι να έχουν ξεκινήσει και τα τρία µέσα στο 2020, έτσι ώστε όλοι να εκπαιδευτούν στο νέο
σύστηµα.
Και πρέπει να πω ότι είναι ευτύχηµα ότι η νέα κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονοµικών έχουν εγκρίνει το
σχέδιό µας από την αρχή και την Παρασκευή ψηφίστηκε η πρωταρχική νοµοθεσία που είναι απαραίτητη
για την εισαγωγή του κανονιστικού πλαισίου.
Έτσι, µε λίγα λόγια, έχουµε πολλή δουλειά µπροστά µας, αλλά είµαστε ευτυχείς και πρόθυµοι να το
κάνουµε, διότι γνωρίζουµε ότι θα είναι επωφελές για όλους (καθιστώντας ευκολότερη την καθηµερινή
ζωή των επιχειρήσεων, αυξάνοντας τη συµµόρφωση και τα δηµόσια έσοδα).
Και πρέπει να πω ότι µόλις ολοκληρώσουµε αυτό το έργο, θα είµαστε από τις ελάχιστες χώρες παγκοσµίως
που θα έχουν ένα ολοκληρωµένο ψηφιακό περιβάλλον για τις λογιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις των
επιχειρήσεων.
Προώθηση της επιχειρηµατικότητας µέσω της φορολογικής διοίκησης
Θα έλεγα ότι το πιο σηµαντικό είναι η αλλαγή νοοτροπίας
Είναι πολύ σηµαντικό για τους ανθρώπους µας στη φορολογική διοίκηση να κατανοήσουν ότι τα δηµόσια
έσοδα δεν αυξάνονται από µόνα τους.
Αυτό είναι το αποτέλεσµα της ευηµερίας των επιχειρήσεων και αυτό οικοδοµεί την εµπιστοσύνη (ουσιώδες
στοιχείο για τις επενδύσεις) που περνά µέσα από τη δικαιοσύνη και την ακεραιότητα στη σχέση µας µε
τους φορολογούµενους.
Ως εκ τούτου, είµαστε υποχρεωµένοι να βοηθήσουµε τους φορολογούµενους, µέσα στο πλαίσιο του νόµου
φυσικά, για να δραστηριοποιηθούν µε ένα πιο εύκολο και πιο διαφανή τρόπο.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα τελευταία τέσσερα χρόνια εµείς στην Ελληνική Φορολογική Διοίκηση
έχουµε επενδύσει πολλά για την προώθηση της δίκαιης µεταχείρισης των φορολογουµένων.
Και είµαι υπερήφανος να πω ότι ο µηχανισµός επίλυσης διοικητικών διαφορών είναι ένα από τα ελάχιστα
παραδείγµατα του Ελληνικού Δηµόσιου Τοµέα, όπου οι πολίτες και οι επιχειρήσεις µπορούν πραγµατικά να
δουν ότι αποκαθίστανται σε περίπτωση που αδικήθηκαν σε έναν έλεγχο, χωρίς να χρειάζεται να
προσφύγουν στα δικαστήρια.
Επίσης αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα τελευταία τέσσερα χρόνια επενδύσαµε πολύ στο να έχουµε
έναν ανοιχτό θεσµικό διάλογο µε την επιχειρηµατική κοινότητα για να ακούσουµε τα προβλήµατά τους και
να προσπαθήσουµε να βρούµε λύσεις όταν είναι εφικτό.
 
Να δώσουµε δύο πρόσφατα παραδείγµατα
• Εγκύκλιος σχετικά µε τους κανόνες κατά της φοροαποφυγής όσον αφορά τις συγχωνεύσεις και τις
εξαγορές. Έδωσε απαντήσεις σχετικά µε το τι µπορεί να θεωρηθεί καταχρηστικό και τι όχι, παρέχοντας
έτσι µια δίοδο προς τις επιχειρήσεις προκειµένου να προχωρήσουν µε νοµική ασφάλεια.
• Πρόσφατες οδηγίες εκδόθηκαν για τη συµµόρφωση µε απόφαση του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου
σχετικά µε τη µείωση της υποχρέωσης ΦΠΑ και την επιστροφή του ΦΠΑ που καταβλήθηκε για αγαθά και
υπηρεσίες που τιµολογήθηκαν σε συγκεκριµένη εταιρεία που υπέστη διαδικασία δικαστικής
αναδιάρθρωσης του χρέους µε τους πιστωτές της. Η απόφαση του δικαστηρίου ανέφερε ότι στην
περίπτωση αυτή, όταν υπάρχει οριστική περικοπή του οφειλόµενου ποσού στους πιστωτές, ο ΦΠΑ πρέπει
να µειωθεί αναλόγως και ο ΦΠΑ που τυχόν καταβλήθηκε πρέπει να επιστραφεί.”

Ο κ. Ηλίας Λεκκός, στην εισαγωγική του τοποθέτηση εστιάστηκε στο γεγονός ότι στο προηγούµενο
διάστηµα η ελληνική οικονοµία ναι µεν ήταν σε θέση να ανακάµψει, ταυτόχρονα όµως έµενε
«παγιδευµένη» σε ένα καθεστώς χαµηλής ανάπτυξης. Η νέα κυβέρνηση ήδη έχει πετύχει µια σηµαντική
βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης καθώς και µια αναζωπύρωση του ενδιαφέροντας για επενδύσεις από
το εξωτερικό µε αιχµή τους κλάδους των ακινήτων, τουρισµού και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Το
τελευταίο αλλά ίσως πιο σηµαντικό κοµµάτι του παζλ  είναι η ανάκαµψη των δηµοσιών επενδύσεων σε
συνδυασµό µε την χαλάρωση των δηµοσιονοµικών στόχων, σε συνεργασία µε τους ευρωπαϊκούς θεσµούς.
Αναφορικά µε τον τραπεζικό κλάδο, ο κ. Λεκκός τόνισε πρωτοβουλίες όπως ο «Ηρακλής» είναι χρήσιµες
και ευπρόσδεκτες. Παράλληλα όµως θα πρέπει να δούµε και αυξηµένη διάθεση ανάληψης ρίσκου από τον
ιδιωτικό τοµέα προκειµένου να επιταχυνθεί η πιστωτική επέκταση.  

THE GOVERNMENT PERSPECTIVE 
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GOVERNMENT ECONOMIC POLICY & OBJECTIVES
Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονοµικών της Ελλάδας, ήταν ο Κεντρικός Οµιλητής των Πρωινών
Ενοτήτων.

Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονοµικών,  τόνισε:
“Οδεύοντας προς το τέλος του 2019, το διεθνές και Ευρωπαϊκό  περιβάλλον εισέρχονται σε µια περίοδο
αβεβαιότητας.
Αβεβαιότητα εξαιτίας των εντάσεων στο διεθνές εµπόριο, των αλλαγών στις γεωπολιτικές σχέσεις, της
έντασης και της έκτασης του µεταναστευτικού – προσφυγικού προβλήµατος, του Brexit και του ρόλου της
δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής.
Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναµφισβήτητα έκανε µια δυναµική επανεκκίνηση. Η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική
σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα και η υπευθυνότητα εδραιώνεται
ξανά.
Η κυβέρνηση εφαρµόζει το δικό της συνεκτικό οικονοµικό σχέδιο. 
Κατά τους 5 πρώτους µήνες κάλυψε σηµαντικά δηµοσιονοµικά κενά, πετυχαίνει τους δηµοσιονοµικούς
στόχους, µείωσε το φόρο ακίνητης περιουσίας, κατήργησε τους εναποµείναντες κεφαλαιακούς
περιορισµούς, ανέτρεψε την αναποτελεσµατική νοµοθεσία της προηγούµενης κυβέρνησης στην αγορά
εργασίας, δροµολογεί ένα σχέδιο συστηµικής αντιµετώπισης του υψηλού αποθέµατος µη εξυπηρετούµενων
δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, προχωράει εµβληµατικά έργα και προωθεί ιδιωτικοποιήσεις,
ολοκλήρωσε την προπληρωµή του ακριβού τµήµατος των δανείων του ΔΝΤ, ψήφισε έναν νόµο για τη
βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, ρύθµισε την αγορά τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου και
ψήφισε µια συνολική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη.
Τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών είναι ήδη ορατά. 
Η κοινωνία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον αισιόδοξοι για τις
δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας. Αυτό αντικατοπτρίζεται, στην θετική 4η έκθεση ενισχυµένης
εποπτείας, στις επιτυχηµένες ως προς το επιτόκιο και την ποιότητα εκδόσεις χρέους, οµολόγων και
εντόκων γραµµατίων, στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους οίκους
αξιολόγησης και στη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος και Καταναλωτικής
Εµπιστοσύνης.
Η Ελλάδα, βήµα- βήµα, επιστρέφει στην κανονικότητα και αυτό αναγνωρίζεται.
Σε αυτό το κλίµα, εντείνουµε τις προσπάθειές µας για να αντιµετωπίσουµε τις επερχόµενες προκλήσεις. 
Κατά την επόµενη περίοδο, οι κύριες προτεραιότητες της πολιτικής µας είναι να επιτύχουµε τους
συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, να εφαρµόσουµε πολιτικές που διασφαλίζουν τη σταθερότητα
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, ενισχύουν τη ρευστότητα στην πραγµατική οικονοµία, προωθούν τις
ιδιωτικοποιήσεις, εφαρµόζουν διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και εισάγουν ένα κατάλληλο πλαίσιο για τη
διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.
Αναµφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία.
Και τώρα επιστρέφει στην κανονικότητα.
Έχουµε πολιτική σταθερότητα, κερδίζουµε σε εµπιστοσύνη και αξιοπιστία, εφαρµόζουµε διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη, ξεπερνάµε τα εµπόδια και µειώνουµε τις αδυναµίες και τις
αβεβαιότητες.
Είµαστε βέβαιοι ότι θα πετύχουµε.”

Παραθέτουµε παρακάτω αυτούσια την οµιλία του Υπουργού Οικονοµικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στα
Αγγλικά όπως και πραγµατοποιήθηκε:

“I would like to thank the organizers of the Conference for inviting me to participate in their prestigious Annual Capital
Link Forum.
I take to opportunity to put forward policy actions, achievements and priorities of the Greek Government, considering
global challenges. 

Ladies and Gentlemen,
As we approach the end of 2019, international environment has entered a phase of uncertainty.
Uncertainty, among others, due to trade tensions, changes in geopolitical relations, the intensity of the migration -
refugee problem, as well as the role, the direction and the correlation of the fiscal and monetary policy.
Within this fragile environment, Greece, undoubtedly, has made, since July 7th, a dynamic restart. 
In the Ministry of Finance:
•    We covered the fiscal gap observed in the Enhanced Surveillance Report for 2019. 
•    We agreed with the European institutions on the Budgetary Plan for 2020.
•    We eliminated the remaining capital controls.
•    We reversed previous government’s ineffective legislation on the labor market.
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•    We implement restructuring plans for public entities, like the Public Power Corporation.
•    We unblocked emblematic investment projects, like Hellenikon.
•    We promoted privatizations, like the Athens International Airport.
•    We regulated the online gambling market.
•    We voted an omnibus development law, transforming business environment.
•    We prepayed the most expensive portion of IMF loans. 
•    We legislated a new tax bill, with growth-enhancing measures.
Including, among others:
•    The reduction of personal income tax, corporate income tax and dividends tax.
•    The launch of a low tax rate for agricultural cooperatives.
•    The abolishment of contribution on factoring and leasing.
•    The introduction of tax incentives for holding companies.
•    The streamlining of the taxation for investment companies, like real estate investing companies, real estate funds,
portfolio investment companies and UCITS.
•    The rationalization of the taxation on stock options.
•    The introduction of a non-dom scheme, by clarifying tax residence.
•    The introduction of tax incentives for the property market. 
•    The regulation of bareboat vessels.
•    The introduction of sustainable growth measures, providing incentives for low-emission vehicles.
•    The strengthening of corporate social responsibility. 
•    The provision of incentives for enhancing transparency and reducing tax evasion. 
•    The reduction of the bureaucratic burden for tax administration. 

Ladies and Gentlemen,
•    The results of our policy actions are already visible. 
•    Greek society, investors, rating agencies and markets are now optimistic about the prospects and the potential of
the economy.
•    The Economic Sentiment Indicator recorded the highest confidence levels since 2008.
•    Yields and spreads, at all maturities, have dropped to all-time historic lows. 
•    TB were issued with negative interest rates.
•    Enterprises are issuing new corporate bonds, with favorable terms.
•    Institutions positively assessed the momentum of the economy and the initiatives of the Government.
•    Eurogroup confirmed it, decided to unconditionally release the second set of debt relief measures, and gave the
mandate to the European institutions to initiate technical work on the possible use of ANFAs and SMPs for
investment purposes.

However, we remain alert. 
We are fully aware that challenges are ahead.
We continue working, together with institutions, with seriousness and methodically! 
To that end, we are setting forth two, interrelated, objectives. 
The first is how we will close the negative output gap, safeguarding, at the same time, sustainable public finances.
And the second, how we will improve the economy’s supply side, in order to achieve sustainable high growth rates
and a high level of social cohesion.
To achieve these objectives, the Greek Government pursues an ambitious economic agenda, of which it assumes full
political ownership.
It already implements a coherent, outward-looking plan. 
A plan that will enhance the quantity of domestic product, improve its composition and quality and increase
productivity, structural competitiveness and extroversion.
Our 10 key policy priorities have as follows:  

1st Priority: To achieve high growth rates.
According to the latest figures coming up from the Greek Statistical Authority, it is estimated that we will grow with
2% in 2019.
From 2020 onwards, we expect higher growth rates, as well as shifts in GDP composition and balance of payments,
since the Government, by implementing reforms in the post-programme era and strengthening the liquidity in the real
economy, will enhance investments and extroversion.
To that end, we expect, in 2020, a GDP increase of 2.8% compared with 2019.

2nd Priority: To achieve agreed fiscal targets.
We will exceed a primary surplus of 3.5% of GDP both on 2019 and 2020.
Indeed, higher growth rate, scrupulous discipline in general government entities, adoption of realistic budget ceilings,
spending reviews, enhancement of electronic transactions, broad adoption of public-private partnerships and
implementation of the installment scheme for private debt, have created the necessary fiscal space for agreed tax
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cuts in 2020.

3rd Priority: To reduce state arrears.
We have prepared a Plan to clear the remaining stock of arrears by mid-2021 and avoid the creation of new arrears,
with the bulk of reduction taking place in 2020.

4th Priority: To reduce state guarantees on banks’ balance sheets.
We submitted a detailed action plan which includes actions to increase the capacity of the Treasury, as well as
reforms to enhance examination of claims. 

5th Priority: To introduce a fit–for–purpose framework for private debt.
Our goal is to create a single insolvency framework, where households and businesses may settle all their debts in a
way that is both fair and consistent with a sound payment culture. 
Our plan is to effectively integrate the various segmented aspects of PRP and insolvency legislation into a coherent
and efficient framework, improving the effectiveness of the judicial system and cleaning the household insolvency
backlog. 
The new single insolvency framework will utilize innovative tools, such as electronic platform with digital processes
for debt restructuring, pre-agreed debt settlement proposals between creditors, a Credit Bureau for data collection and
sharing, Early Warning as well as certified property valuators, financial experts and mediators alleviating courts. 

6th Priority: To broaden the tax base. 
The 30% electronic transactions requirement will deliver on this objective. 
First, it will broaden the tax base across types of taxpayers, as more income will be declared by self-employed
professionals and SMEs.
Second, it transforms the tax threshold from an unconditional to a conditional benefit, thus broadening the tax base
among the largest tax group of wage earners and pensioners. 
In addition, we progress on e-invoicing and e-books, we reform the real estate zones of objective values, we regulate
and we closer monitor short-term tenancies market, we digitalize the Independent Authority for Public Revenues.

7th Priority: To implement policies safeguarding the stability of the financial system.
We have made significant progress to introduce the Hercules Asset Protection Scheme.
It is a market-based voluntary model, similar to the Italian securitization scheme, allowing banks to transfer
securitized NPEs into an SPV. 
By legislating and implementing this scheme as soon as possible, we expect to reduce NPLs by almost 40%. 
At the same time we prepare an omnibus law for capital markets, incorporating corporate governance, securitisation,
market instruments, prospectus, and other issues.
We expect to be ready with that in January.

8th Priority: To enhance the liquidity in the real economy.
Through the utilization of available financial tools, the execution of Public Investment Budget, the reduction of arrears
and the gradual stimulation of credit expansion.

9th Priority: To promote the Asset Development Plan. 
Recently, HRADF proceeded with the sale of its 30% stake at the Athens International Airport.
Moreover, we are planning to move ahead with several other entities, when projects and conditions mature, like the
state-run natural gas supplier, called DEPA.
At the same time, the Hellenicon progresses at a rapid pace.

10th Priority: To implement structural reforms.
Among others:
•    We will adopt a National Strategy for Energy and Climate, by liberalizing the internal gas and electricity energy
markets, stop using lignite for electricity production by 2028, achieving energy-neutral economic activity by 2050,
crowding in private green investment in the range of 45 billion euros, increasing the use of renewable energy sources,
promoting the circular economy.
•    We set a comprehensive digital governance reform, comprising of a human resources management system for all
general government entities, an enterprise resource planning system for all intra-business verticals, a citizen
relationship manager system to better coordinate and manage citizen relationships between them and the state.
•    We introduce social insurance incentives, we reform the pension system, we increase labour market flexibility,
and we open up markets aiming at higher degree of competition. 
•    We implement targeted policy actions, by designing in-work benefits and active labour market programs,
restructuring in-kind benefits, examining eligibility criteria, rebalancing tax receipts, and enhancing social economy
initiatives, in order to eliminate absolute and reducing relative poverty.
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The implementation of the above mentioned economic plan will lead to an upward trajectory.
In turn, higher, inclusive and sustainable growth, low funding rates, the early prepayment of IMF loans, and the use of
ANFAs’ and SMPs’ profits for growth projects, will close the investment gap and will enhance even more debt
sustainability.
All these change
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Έρχεται η ψηφιακή εφορία
Θα γίνεται online έλεγχος φορολογικών στοιχείων

Ψηφιακή εφορία; Ηλεκτρονικά  φορολογικά  βιβλία; On line σύνδεση των ταµειακών µηχανών
µε την ΑΑΔΕ; Κι όλα  αυτά  µέσα  στο 2020;

Μπορεί να ακούγεται ως σενάριο επιστηµονικής φαντασίας, ωστόσο στην ΑΑΔΕ ήδη «τρέχουν» και παρ’
ότι πέρασαν στα ψιλά γράµµατα της επικαιρότητας, στο φορολογικό νοµοσχέδιο µεταξύ των ελαφρύνσεων
και των φοροαναπτυξιακών κινήτρων, µπήκαν τα θεµέλια για τη µετάβαση στην εφορία του επόµενου
αιώνα, όπως αναφέρει το economistas.

Ο Γ. Πιτσιλής ξεδίπλωσε τους άξονες αυτού του σχεδίου όχι σε ένα τυχαίο ακροατήριο. Μπροστά του
βρίσκονταν εκπρόσωποι επενδυτικών τραπεζών, funds και επιχειρήσεων στην αντίπερα όχθη του
Ατλαντικού, οι οποίοι φτιάχνουν… βαλίτσες για επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά έχουν κάθε λόγο να
παραµένουν επιφυλακτικοί λόγω της ανίκητης ελληνικής γραφειοκρατίας. Δεκάδες είναι τα παραδείγµατα
Αµερικανών ή Ελληνοαµερικανών, που θέλησαν να ρίξουν χρήµα στην ελληνική οικονοµία, αλλά
αντιµετωπίστηκαν λίγο ως πολύ ως… καταπατητές ή αποικιοκράτες. Το πρόσφατο παράδειγµα της
Αφάντου είναι χαρακτηριστικό.

Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επιχείρησε να καθησυχάσει αυτές τις
ανησυχίες, τουλάχιστον όσον αφορά στις δοσοληψίες µε τη Φορολογική Διοίκηση. Το ενδιαφέρον είναι ότι
την ώρα που ξετυλίγονταν στη Νέα Υόρκη οι βασικές πτυχές της ψηφιοποίησης των λογιστικών και
φορολογικών υποχρεώσεων, στην Αθήνα οργανώνονταν οι πρώτες ενηµερωτικές ηµερίδες και συνέδρια
για τα ηλεκτρονικά βιβλία, δείγµα του ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και µη αναστρέψιµες.

Το σχέδιο για  ψηφιοποίηση

Το πλάνο της ψηφιοποίησης αναπτύσσεται σε τρία µέρη:

• Ηλεκτρονική λογιστική (myData)

Είναι µια πλατφόρµα που λαµβάνει όλες τις σχετικές ακαθάριστες πληροφορίες εσόδων και εξόδων από
όλες τις επιχειρήσεις και αποτελεί το λογιστικό και φορολογικό αρχείο τους.
Θα οδηγήσει στην προπληρωµή των επιστροφών φόρου και στον υπολογισµό των φορολογικών
υποχρεώσεων.

• Ηλεκτρονική τιµολόγηση

Θα καταστεί το κύριο κανάλι των φορολογικών πληροφοριών που αποστέλλονται στο myDATA.

• Online ταµειακές µηχανές

Το άλλο σηµαντικότερο κανάλι πληροφοριών για τη λογιστική. Σύµφωνα µε την αρχή της µετάδοσης
πληροφοριών σε µια συναλλαγή από µια βάση συναλλαγών, θα συνδεθούν όλες οι on line ταµειακές
µηχανές µε το myDATA.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να  έχουν ξεκινήσει και τα  τρία  µέσα  στο 2020, έτσι ώστε όλοι να
εκπαιδευτούν στο νέο σύστηµα .

Ο Γ. Πιτσιλής αναφέρθηκε και στο άλλο «αγκάθι» για φορολογούµενους και επενδυτές: την ασφάλεια
δικαίου. Πέρα από τις οδηγίες στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για την ορθή εφαρµογή Αποφάσεων-
Εγκυκλίων και την αποκατάσταση αδικιών σε βάρος φορολογουµένων κατά το στάδιο του ελέγχου,
επιχειρείται η άµεση επίλυση προβληµάτων στο πλαίσιο του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επικαλέστηκε, µάλιστα, δύο πρόσφατα τέτοια παραδείγµατα:

• Εγκύκλιος σχετικά µε τους κανόνες κατά της φοροαποφυγής όσον αφορά τις συγχωνεύσεις και τις
εξαγορές. Έδωσε απαντήσεις σχετικά µε το τι µπορεί να θεωρηθεί καταχρηστικό και τι όχι, παρέχοντας
έτσι µια δίοδο προς τις επιχειρήσεις προκειµένου να προχωρήσουν µε νοµική ασφάλεια.

• Πρόσφατες οδηγίες εκδόθηκαν για τη συµµόρφωση µε απόφαση του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου
σχετικά µε τη µείωση της υποχρέωσης ΦΠΑ και την επιστροφή του ΦΠΑ που καταβλήθηκε για αγαθά και
υπηρεσίες που τιµολογήθηκαν σε συγκεκριµένη εταιρεία που υπέστη διαδικασία δικαστικής
αναδιάρθρωσης του χρέους µε τους πιστωτές της. Η απόφαση του δικαστηρίου ανέφερε ότι στην
περίπτωση αυτή, όταν υπάρχει οριστική περικοπή του οφειλόµενου ποσού στους πιστωτές, ο ΦΠΑ πρέπει
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να µειωθεί αναλόγως και ο ΦΠΑ που τυχόν καταβλήθηκε πρέπει να επιστραφεί.
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Ξενόφος (ΤΑΙΠΕΔ): Τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα
Επιχειρήσεις

12 Δεκεµβρίου 2019

Το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι – µε
την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο – επισήµανε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Άρης
Ξενόφος µιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 989.Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που
επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον Διευθύνοντα
Σύµβουλο του Ταµείου Ριχάρδο Λαµπίρη, µε κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια
Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της
ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος
των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια
και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εµπόδια. «Η εµπειρία µας έχει δείξει
ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει
δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό αποτέλεσµα και το
σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη διαγραφή του
χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωµα και την προοπτική
ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για την σηµασία του
προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας. Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του
προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός
για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα, θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον
τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των
υποδοµών. «Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως
προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει και µια ευχέρεια στους επενδυτές να
µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε
σχετικά. Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών
σχηµάτων για τη Β΄ φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος
Ιανουαρίου την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας. Μέσα
στο νέο έτος θα εκκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές της
Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,
ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.Άρης ΞενόφοςπροεδροςCapital LinkΔΕΠΑ
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Άρης Ξενόφος: “To 2020 οι διαγωνισµοί για περιφερειακά λιµάνια και µαρίνες”

Το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι – µε
την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο – επισήµανε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Άρης
Ξενόφος µιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 989.
Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital
Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ταµείου κ. Ριχάρδο Λαµπίρη, µε
κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο
κεφάλαιο.

Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι
συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
εµπόδια.

«Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να
κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό
αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη
διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωµα και
την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για την
σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. «Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι
ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει
και µια ευχέρεια στους επενδυτές να µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά
τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχηµάτων
για τη Β φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας.

Μέσα στο νέο έτος θα εκκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,
ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.
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Γουίλµπουρ Ρος: Εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη – Δυνατή επαναφορά
της Ελλάδας

Γουίλµπουρ Ρος: Εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη – Δυνατή επαναφορά της Ελλάδας

Ο Γουίλµπουρ Ρος

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπουρ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο https://www.mononews.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.
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«Καθολικό το µήνυµα ότι η ευκαιρία για επενδύσεις είναι τώρα»

Το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι,
µε την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο, διαπίστωσε ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Άρης
Ξενόφος, όπως τόνισε µέσω ραδιοφωνικών του δηλώσεων.

Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε µέσω του Alpha 989 το καλό κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο
συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ταµείου,
Ριχάρδο Λαµπίρη, µε κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα
και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο.

Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι
συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
εµπόδια.

«Η εµπειρία  µας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία  και η τεχνοκρατική προσέγγιση
µπορεί να  κάνουν διάφορα . Εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να
έχουµε ένα καλό αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του
κράτους και τη διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό
αποτύπωµα και την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε για τη
σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών.

«Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως προς το
προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει και µια ευχέρεια στους επενδυτές να µπορούν
να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχηµάτων
για τη Β’ φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας.

Μέσα στο νέο έτος θα εκκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,
ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.
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Πρόεδρος ΤΑΙΠΕΔ: Οι επενδυτές ζητούν συνέπεια στις δεσµεύσεις

NEWSROOM ELEFTHEROSTYPOS.GR

Μοιράσου το άρθρο µέσω:

Οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως επίσης
και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητούν πάντα οι επενδυτές είναι συνέπεια στις δεσµεύσεις,
διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εµπόδια.

Αυτό ανέφερε, µιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθµό Alpha 98,9 και µεταφέροντας το κλίµα που συνάντησε
στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ ‘Αρης Ξενόφος. Παράλληλα,
απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το Ταµείο, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον, τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά για µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών
σχηµάτων για τη β’ φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του «Ελ. Βενιζέλος» και προς το τέλος
Ιανουαρίου την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας. Μέσα
στο νέο έτος επίσης, θα εκκινήσουν οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια και µαρίνες, όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, το
οποίο ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.

Μοιράσου το άρθρο µέσω:

https://www.eleftherostypos.gr/oikonomia/500050-proedros-taiped-oi-ependytes-zitoyn-synepeia-stis-desmeyseis/
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Πρόεδρος ΤΑΙΠΕΔ: Τι ζητούν οι επενδυτές από την Ελλάδα
ΚΕΙΜΕΝΟ: FORTUNEGREECE.COM

Ο πρόεδρος ανέφερε ότι µέσα στο νέο έτος θα εκκινήσουν οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια και
τις µαρίνες.

Οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως
επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητούν πάντα οι επενδυτές είναι συνέπεια στις
δεσµεύσεις, διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εµπόδια.

Αυτό ανέφερε, µιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθµό Alpha 98,9 και µεταφέροντας το κλίµα που συνάντησε
στο συνέδριο Capital Link στη Νέα  Υόρκη, ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Άρης Ξενόφος.
Παράλληλα, απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας
περιουσίας που υλοποιεί το Ταµείο, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή
την εβδοµάδα, θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον, τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και
από επενδυτικά funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά για µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών
σχηµάτων για τη β’ φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του «Ελ. Βενιζέλος» και προς το τέλος
Ιανουαρίου την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας. Μέσα
στο νέο έτος επίσης, θα  εκκινήσουν οι διαγωνισµοί για  τα  περιφερειακά  λιµάνια  και µαρίνες,
όπως αυτές της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη,
αναµένεται να αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο
Μαρκόπουλο, το οποίο ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.

https://www.fortunegreece.com/article/proedros-teped-ti-zitoun-i-ependites-apo-tin-ellada/
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Θεσσαλονίκη: Μέσα στο νέο έτος η εκκίνηση του διαγωνισµού για την µαρίνα
Αρετσούς

Την άποψη ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα», καθώς αυτό το µήνυµα εκπέµπουν όλοι,
µε την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο,  επισήµανε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ,  Άρης
Ξενόφος µιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 989.

 Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital
Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ταµείου κ. Ριχάρδο Λαµπίρη, µε
κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο
κεφάλαιο.

Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι
συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
εµπόδια.

«Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να
κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό
αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη
διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωµα και
την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για την
σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. «Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι
ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει
και µια ευχέρεια στους επενδυτές να µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά
τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχηµάτων
για τη Β φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας.

Μέσα στο νέο έτος θα εκκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,
ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.

http://www.thestival.gr/society/economy/item/493914-thessaloniki-mesa-sto-neo-etos-i-ekkinisi-tou-diagonismou-gia-tin-marina-aretsoys
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Άρης Ξενόφος: Εντός του 2020 οι διαγωνισµοί για περιφερειακά λιµάνια και
µαρίνες

Το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι – µε
την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο – επισήµανε ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Άρης
Ξενόφος. Ο επικεφαλής του Ταµείου, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Alpha 989, περιέγραψε το καλό
κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον
διευθύνοντα σύµβουλο του Ταµείου κ. Ριχάρδο Λαµπίρη, µε κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές
δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο.

Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι
συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
εµπόδια.

«Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να
κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό
αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη
διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωµα και
την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για την
σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. «Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι
ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει
και µια ευχέρεια στους επενδυτές να µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά
τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχηµάτων
για τη Β φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας.

Μέσα στο νέο έτος θα εκκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,
ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.
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Άρης Ξενόφος: Εντός του 2020 οι διαγωνισµοί για περιφερειακά λιµάνια και
µαρίνες

Το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι – µε
την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο – επισήµανε ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Άρης
Ξενόφος. Ο επικεφαλής του Ταµείου, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Alpha 989, περιέγραψε το καλό
κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον
διευθύνοντα σύµβουλο του Ταµείου κ. Ριχάρδο Λαµπίρη, µε κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές
δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο.

Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι
συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
εµπόδια.

«Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να
κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό
αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη
διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωµα και
την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για την
σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. «Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι
ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει
και µια ευχέρεια στους επενδυτές να µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά
τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχηµάτων
για τη Β φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας.

Μέσα στο νέο έτος θα εκκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,
ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.

naftemporiki.gr
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«Καθολικό το µήνυµα ότι η ευκαιρία για επενδύσεις είναι τώρα»

Το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι,
µε την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο, διαπίστωσε ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Άρης
Ξενόφος, όπως τόνισε µέσω ραδιοφωνικών του δηλώσεων.

Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε µέσω του Alpha 989 το καλό κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο
συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ταµείου,
Ριχάρδο Λαµπίρη, µε κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα
και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο.

Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι
συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
εµπόδια.

«Η εµπειρία  µας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία  και η τεχνοκρατική προσέγγιση
µπορεί να  κάνουν διάφορα . Εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να
έχουµε ένα καλό αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του
κράτους και τη διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό
αποτύπωµα και την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε για τη
σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών.

«Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως προς το
προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει και µια ευχέρεια στους επενδυτές να µπορούν
να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχηµάτων
για τη Β’ φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας.

Μέσα στο νέο έτος θα εκκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,

https://magdasnews.gr/%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%ce%bc%ce%b1-%cf%8c%cf%84%ce%b9-%ce%b7-%ce%b5%cf%85%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/


https://magdasnews.gr/

 Publication date: 12/12/2019 19:07

 Alexa ranking (Greece): 8579

 https://magdasnews.gr/%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%...

ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.
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«Ξεπουλάει» τα πάντα στις ΗΠΑ ο Άδωνης Γεωργιάδης
Απίστευτη συµπεριφορά υποτέλειας του Άδωνη-Σπύρου Γεωργιάδη στις ΗΠΑ, καθώς ξεπουλάει τα πάντα
στους ξένους!

Πραγµατικά, δεν έχει τέλος ο ολισθηρός δρόµος του «σκληρού δεξιού» και «εθνικόφρονα» Σπύρου-Άδωνη
Γεωργιάδη, και κατ’ επέκτασιν της ΝΔ στην οποία αυτή τη στιγµή ανήκει, καθώς ο υπουργός ανάπτυξης
της κυβέρνησης Μητσοτάκη παρουσίασε στο ταξίδι του στις ΗΠΑ την θλιβερή εικόνα µιας χώρας-αποικία
που βρίσκεται σε καθεστώς γενικής εκποίησης της δηµόσιας περιουσίας της. Από το 21ο ετήσιο φόρουµ της
CapitalLinkµε θέµα «Επενδύστε στην Ελλάδα», στην Νέα Υόρκη, ο Γεωργιάδης θυµήθηκε το παρελθόν του
ως τηλεπλασιέ βιβλίων για να διαλαλήσει την… εθνική πραµάτεια, λέγοντας σε ένα ετερόκλητο
ακροατήριο σκληρών κυνηγών χρήµατος: «Η µόνη ερώτηση που έχουµε από τους ψηφοφόρους µας είναι
γιατί δεν το κάνουµε πιο γρήγορα, γιατί αργήσαµε τόσο πολύ, γιατί δεν πουλάµε πιο πολλά, γιατί δεν
ιδιωτικοποιούµε τα πάντα… Και πρέπει να σας καθησυχάσω ότι η όρεξή µας είναι τόσο τεράστια, ώστε
κάθε µήνας που περνάει γίνεται µεγαλύτερη».

Σαν να µην έφταναν αυτά τα απίστευτα λεγόµενα, ο έχων εµπειρία στο εµπόριο Γεωργιάδης πρόσθεσε: «Το
µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί επένδυσαν ακόµη και εν µέσω της χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η
ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν έχουν επενδύσει τώρα είναι η ώρα να
επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στη χώρα µας». Όραµά του, όπως εξήγησε,
είναι να µετατραπεί η Ελλάδα, «το πρώην µαύρο πρόβατο της ευρωζώνης», σε ένα απέραντο «hotspotγια
επενδυτές»!

Πραγµατικά, δεν έχουµε λόγια για να περιγράψουµε το όνειδος του Άδωνη Γεωργιάδη, καθώς µε τα
λεγόµενά του δεν µας αφήνει κανένα περιθώριο. Ο τύπος αυτός αποτελεί το καλύτερο παράδειγµα της
υποτέλειας και της υπηρετικής νοοτροπίας απέναντι στο ξένο κεφάλαιο που ανέκαθεν εξέφραζε πολιτικά
και κοινωνικά η φιλελεύθερη δεξιά. Όποιος αυτοαποκαλούµενος ως Πατριώτης, πολύ περισσότερο δε
Εθνικιστής, εξακολουθεί να θεωρεί ως «δικό µας» αυτόν τον κήρυκα της πιο ξεδιάντροπης υποδούλωσης
στα ξένα συµφέροντα, είναι φανερό ότι διακατέχεται από σοβαρή κρίση ιδεολογικής και πολιτικής
ταυτότητας…

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΣΙΑΚΑΣ
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Άρης Ξενόφος (ΤΑΙΠΕΔ): Σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον για την ΔΕΠΑ
Υποδοµών

Τέλος Ιανουαρίου την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας
Ο διαγωνισµός για  τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα , θα  προσελκύσει
αρκετά  σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα  οποία  επενδύουν στο χώρο των υποδοµών τόνισε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του
ΤΑΙΠΕΔ, κ. Άρης Ξενόφος µιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 989.
«Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως προς το
προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει και µια ευχέρεια στους επενδυτές να µπορούν
να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.
Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχηµάτων
για τη Β φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας. 
Μέσα στο νέο έτος θα εκκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,
ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.
Το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι – µε
την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο – επισήµανε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Άρης
Ξενόφος . 
Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital
Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ταµείου κ. Ριχάρδο Λαµπίρη, µε
κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο
κεφάλαιο.
Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι
συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
εµπόδια.
«Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να
κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό
αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη
διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωµα και
την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για την
σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας. 
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«Καθολικό το µήνυµα ότι η ευκαιρία για επενδύσεις είναι τώρα»

Η διαπίστωση από τον εκτελεστικό πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ,
Άρη Ξενόφο
Το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι,
µε την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο, διαπίστωσε ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Άρης
Ξενόφος, όπως τόνισε µέσω ραδιοφωνικών του δηλώσεων.

Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε µέσω του Alpha 989 το καλό κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο
συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ταµείου,
Ριχάρδο Λαµπίρη, µε κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα
και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο.

Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι
συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
εµπόδια.

«Η εµπειρία  µας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία  και η τεχνοκρατική προσέγγιση
µπορεί να  κάνουν διάφορα . Εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να
έχουµε ένα καλό αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του
κράτους και τη διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό
αποτύπωµα και την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε για τη
σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών.

«Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως προς το
προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει και µια ευχέρεια στους επενδυτές να µπορούν
να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχηµάτων
για τη Β' φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας.

Μέσα στο νέο έτος θα εκκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,
ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.
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Ξενόφος (ΤΑΙΠΕΔ): Καθολικό το µήνυµα ότι η ευκαιρία για επενδύσεις είναι
τώρα

Το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι – µε
την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο – επισήµανε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ
Το ηχηρό και καθολικό µήνυµα  ότι «τώρα  είναι ευκαιρία  για  επενδύσεις στην Ελλάδα»
εκπέµπουν όλοι – µε την κυβέρνηση να  δίνει ιδιαίτερα  θετικό τόνο – επισήµανε ο
Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Άρης Ξενόφος µιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 989.
Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital
Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ταµείου Ριχάρδο Λαµπίρη, µε
κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο
κεφάλαιο.
Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. 
Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και
περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εµπόδια.
«Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να
κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό
αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη
διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωµα και
την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για την
σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.
Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. «Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι
ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει
και µια ευχέρεια στους επενδυτές να µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά
τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.
Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχηµάτων
για τη Β΄ φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας.
Μέσα στο νέο έτος θα εκκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,
ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.
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Πρόεδρος ΤΑΙΠΕΔ: Οι επενδυτές ζητούν συνέπεια στις δεσµεύσεις
Οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως επίσης
και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητούν πάντα οι επενδυτές είναι συνέπεια στις δεσµεύσεις,
διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εµπόδια. Αυτό ανέφερε,
µιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθµό Alpha 98,9 και µεταφέροντας το κλίµα που συνάντησε στο συνέδριο
Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ 'Αρης Ξενόφος. Παράλληλα, απαντώντας
σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που υλοποιεί το
Ταµείο, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα, θα
προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον, τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά για µετά τις γιορτές την
ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχηµάτων για τη β' φάση...
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A. Ξενόφος: «Καθολικό το µήνυµα ότι η ευκαιρία για επενδύσεις είναι τώρα»

 

Το ηχηρό και καθολικό μήνυμα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέμπουν όλοι, με
την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο, επισήμανε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Άρης
Ξενόφος.

Μιλώντας στον Alpha 989, ο επικεφαλής του Ταμείου περιέγραψε το καλό κλίμα που επικράτησε στο
πρόσφατο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο μετείχε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του
Ταμείου κ. Ριχάρδο Λαμπίρη, με κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε μια Ελλάδα που
αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο.

Ο κ. Ξενόφος επισήμανε ότι οι τομείς της ενέργειας και των υποδομών προσελκύουν σημαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι
συνέπεια στις δεσμεύσεις, διαφάνεια και περιορισμένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
εµπόδια.

«Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση μπορεί να
κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει δέσμευση από τους φορείς που εμπλέκονται μπορούμε να έχουμε ένα καλό
αποτέλεσμα και το σημαντικότερο ένα θετικό αποτύπωμα όχι μόνο για τα οικονομικά του κράτους και τη
διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα μας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωμα και
την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για την
σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράμματος αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίμησε ότι ο διαγωνισμός για τη ΔΕΠΑ Υποδομών που ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σημαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. «Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι
ρυθμιζόμενο, δίνει και μια ασφάλεια ως προς το προσδοκώμενο έσοδο και το αποτέλεσμα. Αυτό προσφέρει
και μια ευχέρεια στους επενδυτές να μπορούν να αποτιμήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν με καλά
τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά μετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχημάτων
για τη Β φάση του διαγωνισμού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας.

Μέσα στο νέο έτος θα εκκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές
της Καλαμαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόμη, αναμένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,
ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.

https://www.liberal.gr/economy/A-xenofos-isonkatholiko-to-minuma-oti-i-eukairia-gia-ependuseis-einai-torasin/278015


https://magnesianews.gr/

 Publication date: 12/12/2019 18:56

 Alexa ranking (Greece): 283

 https://magnesianews.gr/oikonomia/aris-xenofos-entos-toy-2020-oi-diagonismoi-gi...

Άρης Ξενόφος: Εντός του 2020 οι διαγωνισµοί για περιφερειακά λιµάνια και
µαρίνες

Το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι – µε
την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο – επισήµανε ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Άρης
Ξενόφος. Ο επικεφαλής του Ταµείου, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Alpha 989, περιέγραψε το καλό
κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον
διευθύνοντα σύµβουλο του Ταµείου κ. Ριχάρδο Λαµπίρη, µε κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές
δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο.

Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι
συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
εµπόδια.

«Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να
κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό
αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη
διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωµα και
την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για την
σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. «Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι
ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει
και µια ευχέρεια στους επενδυτές να µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά
τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχηµάτων
για τη Β φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας.

Μέσα στο νέο έτος θα εκκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,
ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.
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Αρης Ξενόφος: Καθολικό το µήνυµα ότι η ευκαιρία για επενδύσεις είναι τώρα
Το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι – µε
την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο – επισήµανε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Άρης
Ξενόφος µιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 989.

Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital
Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ταµείου Ριχάρδο Λαµπίρη, µε
κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο
κεφάλαιο.

Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι
συνέπεια  στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες
και εµπόδια.

«Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να
κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό
αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη
διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωµα και
την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για την
σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την
εβδοµάδα, θα προσελκύσει αρκετά  σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και
από επενδυτικά funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. «Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το
οποίο, επειδή είναι ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως προς το προσδοκώµενο έσοδο και το
αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει και µια ευχέρεια στους επενδυτές να µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο
και να προσέλθουν µε καλά τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχηµάτων
για τη Β΄ φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας.

Μέσα στο νέο έτος θα εκκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,
ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.
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Στο σφυρί µέσα στο 2020 η µαρίνα της Αρετσούς
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια και τις µαρίνες όπως
αυτή της Καλαµαριάς θα εκκινήσουν τη νέα χρονιά

Μέσα στο 2020 θα εκκινήσουν, οι διαγωνισµοί του ΤΑΙΠΕΔ για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως
αυτές της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου.

Σύµφωνα µε τον εκτελεστικό πρόεδρο του Ταµείου Άρη Ξενόφο ακόµη, αναµένεται να αξιοποιηθούν και οι
Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, ένα πολύ µεγάλο
ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 989 ο κ. Ξενόφος σηµείωσε πως το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι
«τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι – µε την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα
θετικό τόνο –

Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital
Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ταµείου κ. Ριχάρδο Λαµπίρη, µε
κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο
κεφάλαιο.

Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι
συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
εµπόδια.

«Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να
κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό
αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη
διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωµα και
την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για την
σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. «Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι
ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει
και µια ευχέρεια στους επενδυτές να µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά
τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχηµάτων
για τη Β φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας.

Μέσα στο 2020 θα εκκινήσουν, οι διαγωνισµοί του ΤΑΙΠΕΔ για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως
αυτές της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου.

Σύµφωνα µε τον εκτελεστικό πρόεδρο του Ταµείου Άρη Ξενόφο ακόµη, αναµένεται να αξιοποιηθούν και οι
Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, ένα πολύ µεγάλο
ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 989 ο κ. Ξενόφος σηµείωσε πως το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι
«τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι – µε την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα
θετικό τόνο –

Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital
Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ταµείου κ. Ριχάρδο Λαµπίρη, µε
κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο
κεφάλαιο.

Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι
συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
εµπόδια.
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«Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να
κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό
αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη
διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωµα και
την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για την
σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. «Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι
ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει
και µια ευχέρεια στους επενδυτές να µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά
τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχηµάτων
για τη Β φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας.

https://www.makthes.gr/sto-sfyri-mesa-sto-2020-i-marina-tis-aretsoys-246616


http://www.thetoc.gr/

 Publication date: 12/12/2019 18:43

 Alexa ranking (Greece): 163

 https://www.thetoc.gr/oikonomia/article/proedros-taiped-oi-ependutes-zitoun-sune...

Πρόεδρος ΤΑΙΠΕΔ: Οι επενδυτές ζητούν συνέπεια στις δεσµεύσεις
Εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα, θα προσελκύσει
αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον.

Οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως επίσης
και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητούν πάντα οι επενδυτές είναι συνέπεια στις δεσµεύσεις,
διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εµπόδια.

Αυτό ανέφερε, µιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθµό Alpha 98,9 και µεταφέροντας το κλίµα που συνάντησε
στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ 'Αρης Ξενόφος. Παράλληλα,
απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το Ταµείο, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον, τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά για µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών
σχηµάτων για τη β' φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του «Ελ. Βενιζέλος» και προς το τέλος
Ιανουαρίου την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας. Μέσα
στο νέο έτος επίσης, θα εκκινήσουν οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια και µαρίνες, όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, το
οποίο ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.
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Άρης Ξενόφος: Καθολικό το µήνυµα ότι η ευκαιρία για επενδύσεις είναι τώρα
Το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι "τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα" εκπέµπουν όλοι – µε
την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο – επισήµανε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Άρης
Ξενόφος µιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 989.

Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital
Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ταµείου κ. Ριχάρδο Λαµπίρη, µε
κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο
κεφάλαιο.

Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι
συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
εµπόδια.

"Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να
κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό
αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη
διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωµα και
την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα", σχολίασε ο κ. Ξενόφος για την σηµασία
του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. "Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι
ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει
και µια ευχέρεια στους επενδυτές να µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά
τιµήµατα στο τέλος της µέρας", ανέφερε σχετικά.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχηµάτων
για τη Β φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας.

Μέσα στο νέο έτος θα εκκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,
ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.
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Ξενόφος (ΤΑΙΠΕΔ): Τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα
Ξενόφος (ΤΑΙΠΕΔ): Τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα

Το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι – µε
την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο – επισήµανε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Άρης
Ξενόφος µιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 989.

Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital
Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ταµείου Ριχάρδο Λαµπίρη, µε
κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο
κεφάλαιο. Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό
επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι
επενδυτές είναι συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές
διαδικασίες και εµπόδια.

«Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να
κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό
αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη
διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωµα και
την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για την
σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. «Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι
ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει
και µια ευχέρεια στους επενδυτές να µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά
τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχηµάτων
για τη Β΄ φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας.

Μέσα στο νέο έτος θα εκκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,
ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.
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Ξενόφος: Πώς εξελίσσεται το πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ

Το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι – µε
την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο – επισήµανε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Άρης
Ξενόφος.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθµό Alpha 989, ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που
επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον Διευθύνοντα
Σύµβουλο του Ταµείου κ. Ριχάρδο Λαµπίρη, µε κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια
Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο.

Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι
συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
εµπόδια.

«Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να
κάνουν τη διαφορά. Εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται, µπορούµε να έχουµε ένα
καλό αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους
και τη διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας, όσο κυρίως για το κοινωνικό
αποτύπωµα και την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος
για την σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. «Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι
ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει
και µια ευχέρεια στους επενδυτές να µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά
τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχηµάτων
για τη Β' φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας.

Μέσα στο νέο έτος θα εκκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,
ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.

#ΞΕΝΟΦΟΣ #ΤΑΙΠΕΔ #ΔΑΑ #ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ #ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
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Ξενόφος: Καθολικό το µήνυµα για επενδύσεις στην Ελλάδα
Aυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και περιορισµένες και όχι
δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εµπόδια δήλωσε ο επικεφαλής του Ταµείου

Το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι – µε
την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο – επισήµανε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Άρης
Ξενόφος µιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 989.

Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital
Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ταµείου κ. Ριχάρδο Λαµπίρη, µε
κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο
κεφάλαιο.

Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι
συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
εµπόδια.

«Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να
κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό
αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη
διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωµα και
την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για την
σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για  τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την
εβδοµάδα, θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από
επενδυτικά funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. «Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο,
επειδή είναι ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα.
Αυτό προσφέρει και µια ευχέρεια στους επενδυτές να µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να
προσέλθουν µε καλά τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχηµάτων
για τη Β φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας.

Μέσα στο νέο έτος θα εκκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,
ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.
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Η στρατηγική εξόδου της Ελλάδος στις αγορές το 2020...

Μπορεί ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους
(ΟΔΔΗΧ) να έχει ανακοινώσει ήδη πως θα δηµοσιοποιήσει 
στο τέλος Δεκεµβρίου την ολοκληρωµένη στρατηγική
εξόδου της Ελλάδος στις αγορές για το 2020, ωστόσο ο...
επικεφαλής του Οργανισµού Δηµήτρης Τσάκωνας
επικοινώνησε σε επενδυτές τους βασικούς άξονες της
στρατηγικής αυτής στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital
Link στη Νέα Υόρκη.

Αν και οι ταµειακές χρηµατοδοτικές ανάγκες για το 2020
θα ανέλθουν σε µόλις 4,498 δισ. ευρώ και ο καθαρός
δανεισµός του Κρατικού Προϋπολογισµού θα διαµορφωθεί
στα 1,866 δισ. ευρώ, ωστόσο ο ΟΔΔΗΧ θα επιδιώξει τη
συνεχή παρουσία της Ελλάδος στις αγορές χρέους.

Ανάλογα µε τη διεθνή συγκυρία το εν λόγω πρόγραµµα
δανεισµού µπορεί να φθάσει ακόµη και 7-10 δισ. ευρώ µέσω
νέων εκδόσεων και επανέκδοσης παλιότερων. Στόχος
είναι να βελτιωθεί η καµπύλη των αποδόσεων και να
ενισχυθεί η δευτερογενής αγορά οµολόγων, ενώ δεν
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αποκλείεται και η επαναγορά οµολόγων που δεν
συµµετείχαν στο PSI και κυµαίνονται στα 4 δισ. ευρώ.

Πρόσθετες κινήσεις θα περιορίσουν τις βραχυπρόθεσµες
εκδόσεις (έντοκα γραµµάτια) από τα 15,28 δισ. ευρώ (εκ
των οποίων τα 9,5 δισ. ευρώ βρίσκονται στα χέρια ξένων
που θα µπορούσαν να πουλήσουν αν µεταβληθεί το κλίµα)
ακόµη και σε χαµηλότερα επίπεδα από τον σχεδιασµό (9,72
δισ. ευρώ το 2020) µέσω µακροπρόθεσµων εκδόσεων, κάτι
που θα αυξήσει εκ νέου τις συναλλαγές...
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Άρης Ξενόφος: Καθολικό το µήνυµα ότι η ευκαιρία για επενδύσεις είναι τώρα
Το ηχηρό και καθολικό μήνυμα ότι "τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα" εκπέμπουν όλοι – με
την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο – επισήμανε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Άρης
Ξενόφος µιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 989.

Ο επικεφαλής του Ταμείου περιέγραψε το καλό κλίμα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital
Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο μετείχε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ταμείου κ. Ριχάρδο Λαμπίρη, με
κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε μια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο
κεφάλαιο.

Ο κ. Ξενόφος επισήμανε ότι οι τομείς της ενέργειας και των υποδομών προσελκύουν σημαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι
συνέπεια στις δεσμεύσεις, διαφάνεια και περιορισμένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
εµπόδια.

"Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση μπορεί να
κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει δέσμευση από τους φορείς που εμπλέκονται μπορούμε να έχουμε ένα καλό
αποτέλεσμα και το σημαντικότερο ένα θετικό αποτύπωμα όχι μόνο για τα οικονομικά του κράτους και τη
διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα μας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωμα και
την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα", σχολίασε ο κ. Ξενόφος για την σηµασία
του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράμματος αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίμησε ότι ο διαγωνισμός για τη ΔΕΠΑ Υποδομών που ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σημαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδομών. "Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι
ρυθμιζόμενο, δίνει και μια ασφάλεια ως προς το προσδοκώμενο έσοδο και το αποτέλεσμα. Αυτό προσφέρει
και μια ευχέρεια στους επενδυτές να μπορούν να αποτιμήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν με καλά
τιµήµατα στο τέλος της µέρας", ανέφερε σχετικά.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά μετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχημάτων
για τη Β φάση του διαγωνισμού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας.

Μέσα στο νέο έτος θα εκκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές
της Καλαμαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόμη, αναμένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,
ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.

ΑΡΗΣ ΞΕΝΟΦΟΣ
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Άρης Ξενόφος: Καθολικό το µήνυµα ότι η ευκαιρία για επενδύσεις είναι τώρα
Το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι – µε
την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο – επισήµανε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Άρης
Ξενόφος µιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 989. Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που
επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον Διευθύνοντα
Σύµβουλο του Ταµείου κ. Ριχάρδο Λαµπίρη, µε κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια
Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο.

Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι
συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
εµπόδια.

«Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να
κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό
αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη
διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωµα και
την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για την
σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας. 

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. «Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι
ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει
και µια ευχέρεια στους επενδυτές να µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά
τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχηµάτων
για τη Β φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας. 

Μέσα στο νέο έτος θα εκκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,
ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.

Ακολουθούν αποσπάσµατα  της συνέντευξης στον Ρ/Σ Alpha 989 και τον δηµοσιογράφο, Χάρη
Ντιγριντάκη

Χάρης Ντιγριντάκης: … Ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Άρης Ξενόφος, θα  µας δώσει τον απόηχο
αρχικά  του συνεδρίου που έγινε στην Νεα  Υόρκη, της Capital Link, αναφορικά  µε την
προοπτική επενδύσεων στην χώρα  µας, αφού αυτό είναι και το µότο της κυβέρνησης και η
προοπτική για  αναρρίχηση των οικονοµικών µεγεθών της πατρίδας µας. 

Αρης Ξενόφος: Το Capital Link στη Νέα Υόρκη ήταν πραγµατικά ένα αρκετά ενδιαφέρον Θα έλεγα ότι είχε
ιδιαίτερη παρουσία τόσο Ελλήνων, όσο και ξένων επενδυτών. Η ελληνική πλευρά είχε στελέχη εταιριών
τόσο από τους χώρους των ακινήτων, τον τραπεζικό, θεσµικούς φορείς όπως εµείς και φυσικά πολύ
έντονη η παρουσία της ελληνικής κυβέρνησης. Το µήνυµα που εξέπεµψαν, θα έλεγα καθολικά, ήταν ότι η
Ελλάδα αλλάζει σελίδα, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, ότι τώρα είναι η ευκαιρία για επενδύσεις. Δόθηκε ένας
πολύ θετικός τόνος και από την πλευρά της κυβέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση.

ΧΝ: Η αλήθεια  είναι πως τα  funds αυτή την περίοδο έχουν πολύ χρήµα , πολύ ρευστό και η
Ελλάδα  είναι εκεί για  να  το διεκδικήσουν Βλέπουµε επίσης ότι µε το θέµα  του Ελληνικού το
οποίο προχωράει αργά  αλλά  σταθερά , θα  µπορούσε να  πάει πολύ πιο γρηγορά  αυτό κ.
Ξενόφο, ότι πέρασε ένα  µήνυµα  προς τα  έξω. Το ζητούµενο για  µένα  είναι οι επενδυτές που
θέλουν να  επενδύσουν στην Ελλάδα , τι είπαν σε εσάς. 

ΑΞ: Κατ΄αρχάς το ενδιαφέρον ποικίλει ανάλογα µε το αντικείµενο και την στόχευση που έχει ο κάθε
επενδυτής, το κάθε επενδυτικό κεφάλαιο. Ο χώρος της ενέργειας και των υποδοµών, είναι σίγουρα αυτοί
οι οποίοι προσελκύουν σηµαντικό ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων, µε την έννοια της
τουριστικής ανάπτυξης. Εκείνο που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι κατ’ αρχήν συνέπεια: συνέπεια στο
πρόγραµµα, συνέπεια στις δεσµεύσεις, καθαρά περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή να υπάρχει µια διαφάνεια
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και φυσικά µικρές και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εµπόδια.

ΧΝ: Το βλέπετε εφικτό αυτό και από την δική σας πλευρά  εδώ πέρα; Και η πολιτεία  δουλεύει
προς αυτή την κατεύθυνση;

ΑΞ: Η πολιτεία δουλεύει, και το Ελληνικό που αναφέρατε προηγουµένως είναι ένα καλό παράδειγµα, µε την
έννοια των παρεµβάσεων που έγιναν από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να ξεµπλοκάρουν πράγµατα και
αποφάσεις, οι οποίες εκκρεµούσαν αρκετό διάστηµα. Από την πλευρά του Ταµείου θα έλεγα ότι µια από τις
προκλήσεις και µια από τις στρατηγικές µας είναι να µπορούµε πριν βγούµε σε µια διαγωνιστική
διαδικασία, να µπορούµε να καθαρίζουµε όπως λέµε εµείς ένα περιουσιακό στοιχείο.

ΧΝ: Να  ωριµάσει

ΑΞ: Να ωριµάσει τόσο σε αδειοδοτικό επίπεδο, όσο σε νοµικό επίπεδο. Να µπορέσει να υπάρξει καλή
κατανόηση, να µην υπάρχουν αποζηµιωτικές εκκρεµότητες, νοµικά θέµατα ανοιχτά, για να µπορέσει ένας
επενδυτής ο οποίος θα προσέλθει στον διαγωνισµό να µπορεί µε ασφάλεια και σιγουριά…

ΧΝ: Είπατε τη λέξη κλειδί, διαγωνισµός, έχουµε και ΔΕΠΑ υποδοµών που ξεκίνησε, και
ξεκίνησε προχτές. Τι εκτιµάτε; Θα  υπάρξει ενδιαφέρον και πότε θα  προχωρήσουµε στην
ΔΕΠΑ εµπορίας;

ΑΞ: Η ΔΕΠΑ Υποδοµών όπως σωστά είπατε, ξεκίνησε. Ο στόχος µας είναι να πάρουµε εκδήλωση
ενδιαφέροντος 14 Φεβρουαρίου, για να ξεκινήσει προς το τέλος του Ιανουαρίου, εκτιµώ και ο διαγωνισµός
για την ΔΕΠΑ Εµπορίας…

Όσον αφορά στις Υποδοµές (σ.σ. ΔΕΠΑ Υποδοµών), νοµίζω ότι θα δούµε ένα αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον
τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των
υποδοµών. Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως
προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει και µια ευχέρεια στους επενδυτές να
µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά τιµήµατα στο τέλος της µέρας.

ΧΝ: Διεθνής Αερολιµήν Αθηνών: 30%, ο διαγωνισµός τρέχει. Πότε θα  γίνει η προεπιλογή των
ενδιαφερόµενων παικτών, τελοσπαντων; Για  να  ξεκινήσει η επόµενη φάση κύριε πρόεδρε;

ΑΞ: Έχουµε κλείσει από τη δική µας την µεριά, έχουν αξιολογηθεί όλοι οι φάκελοι. Δεν σας κρύβω ότι στο
τέλος της προηγούµενης εβδοµάδας έφυγε ο τελευταίος γύρος διευκρινιστικών ερωτήσεων προς όλους
τους επενδυτές, για να µπορέσουµε να έχουµε πλήρη σαφήνεια για κάποιες εκκρεµότητες που υπάρχουν σε
ορισµένους φακέλους. Εκτιµώ ότι προς το τέλος του χρόνου -αν και για να είµαι λίγο πιο ρεαλιστικός λόγω
των Χριστουγεννιάτικων γιορτών, θα έλεγα αµέσως µετά τα Χριστούγεννα - θα µπορέσουµε να
ανακοινώσουµε τους επενδυτές που περνάνε στην επόµενη φάση.

ΧΝ: Πάµε λοιπόν στα  επόµενα , στα  επί χείρας περιουσιακά  στοιχεία  προς αξιοποίηση. Είδα
για  παράδειγµα  την ιαµατική πηγή στην Κύθνο ο διαγωνισµός άγονος – δεν περίµενα  και
κάτι άλλο. Εγώ προσωπικά  πιστεύω ότι πρέπει να  γίνουν cluster αυτές, ειδικά  στην
Φθιώτιδα , αλλιώς δε ξέρω, για  µία  µόνο, δεν ξέρω, µπορεί να  κάνω και λάθος.

ΑΞ: Κοιτάξτε, η Φθιώτιδα είναι µια ειδική περίπτωση γιατί έχει την πολυτέλεια να έχει πραγµατικά όπως
λέτε ιαµατικές πηγές που γειτνιάζουν µεταξύ τους. Εκεί είναι στη σκέψη µας αν θα µπορούσε να υπάρξει
ως cluster. Δε σας κρύβω ότι από παλιότερες εµπειρίες του Ταµείου σε ανάλογες προσπάθειες, είτε αυτό
αφορούσε λιµάνια, είτε µαρίνες, είτε ακίνητα, όταν πας να κάνεις ένα clustering παρότι ακούγεται λογική
µια τέτοια προσέγγιση, στην πράξη διαπιστώνουµε ότι οι επενδυτές έχουν την τάση να ζητάνε ξεκάθαρα
συγκριµένα περιουσιακά στοιχεία και όχι οµάδες περιουσιακών στοιχείων. Αλλά είναι σίγουρα κάτι που
αξιολογούµε. 

ΧΝ: Για  πάµε λοιπόν, τι έχουµε µπροστά  µας;

ΑΞ: Θα ακολουθήσουν µέσα στο πρώτο τρίµηνο τα περιφερειακά λιµάνια, είναι µια εκκρεµότητα που
έχουµε από το 2019, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και Ηγουµενίτσα, για να ακολουθήσουν µετά λιµάνια που
έχουν ιδιαίτερο οικονοµικό ενδιαφέρον, όπως είναι ο Βόλος, το Ηράκλειο και η Κέρκυρα. 

ΧΝ: Συγνώµη, περιµένετε το νοµοσχέδιο από το Ναυτιλίας

ΑΞ: Το νοµοσχέδιο θα δίνει την ευελιξία (σ.σ. των τρόπων αξιοποίησης) οπότε αυτό περιµένουµε, µόλις το
έχουµε θα µπορέσουµε να προχωρήσουµε. Εµείς λειτουργούµε ήδη και προετοιµαζόµαστε. Θα
ακολουθήσουν µεγάλα ακίνητα, έχουµε την παλιά Αµερικάνικη βάση στην Κρήτη που είναι ένα πολύ µεγάλο

https://energypress.gr/news/aris-xenofos-katholiko-minyma-oti-i-eykairia-gia-ependyseis-einai-tora


https://energypress.gr/

 Publication date: 12/12/2019 18:29

 Alexa ranking (Greece): 510

 https://energypress.gr/news/aris-xenofos-katholiko-minyma-oti-i-eykairia-gia-epen...

ακίνητο.

ΧΝ: Προβλέπεται και καζίνο

ΑΞ: Γενικά στο νοµό της Κρήτης υπάρχει πρόβλεψη για άδεια καζίνο. Έχουµε προβλέψει τη δυνατότητα,
εκκρεµεί η πολιτική απόφαση προς αυτή την κατεύθυνση. Εµείς κάνουµε πάντα ένα πλαίσιο που είναι
ευέλικτο και στη συνέχεια Προεδρικά Διατάγµατα έρχονται και συγκεκριµενοποιούν τη δυνατότητα που
έχουµε. Θα έχουµε µαρίνες επίσης: από την πλευρά του Ιονίου η στόχευσή µας είναι η µαρίνα της
Ζακύνθου και του Αργοστολίου, από την άλλη πλευρά της θάλασσάς µας, στη Ρόδο και στη Θεσσαλονίκη,
στην Καλαµαριά. 

ΧΝ: Αυτό δεν είναι µαρίνα  στη Ρόδο, είναι το γεφύρι της Άρτας

ΑΞ: Αυτό καταδεικνύει αν θέλετε τη δυσκολία που έχουν τα περιουσιακά στοιχεία που κάποιος τρίτος που
δεν βιώνει την προσπάθεια που πρέπει να γίνει για να ωριµάσουν, εύλογα µπορεί να προσεγγίζει και να το
αντιλαµβάνεται ως «γεφύρι της Άρτας». Πιστέψτε µε δεν είναι έτσι. Υπάρχουν πολλές λεπτοµέρειες οι
οποίες πρέπει να κλείσουν πριν µπορέσουµε να προχωρήσουµε για να έχουµε ένα αποτελεσµατικό
διαγωνισµό. 

ΧΝ: Μιλήσατε για  τα  ακίνητα . Είχαµε µείνει στις Γούρνες. Και επειδή είµαι και στη
Θεσσαλονίκη τώρα  περιορίζεται µε τις µαρίνες τι γίνεται;

ΑΞ: Η µαρίνα Αρετσούς είναι σε αρκετά ώριµο επίπεδο. Θα έλεγα ότι µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2020 θα
µπορέσουµε να τη βγάλουµε για πρόσκληση ενδιαφέροντος. Υπήρχαν εκκρεµότητες τεχνικές, νοµίζω ότι
είµαστε σε καλό δρόµο. Άλλο ακίνητο που έχει ενδιαφέρον είναι το ολυµπιακό κέντρο ιππασίας στο
Μαρκόπουλο, ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση που επίσης έχει µπει στις προτεραιότητες µας.
Νοµίζω ότι και αυτό αν όχι µέσα στο πρώτο τρίµηνο, λίγο αµέσως µετά θα µπορέσουµε και αυτό να το
ξετυλίξουµε. 

ΧΝ: Τώρα  έχετε αρκετό διάστηµα  ως πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ. Αυτή η µέχρι τώρα  εµπειρία  σας 
µε τις ιδιωτικοποιήσεις τι έχει δείξει µέχρι τώρα  κ. Ξενόφο; 

ΑΞ: Έχει δείξει ότι οι άνθρωποι κάνουν την διαφορά, έχει δείξει ότι η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική
προσέγγιση µπορεί να κάνει διάφορα, έχει δείξει ότι εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που
εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι
µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας,
όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωµα και την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη
χώρα. 
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Άρης Ξενόφος: Εντός του 2020 οι διαγωνισµοί για περιφερειακά λιµάνια και
µαρίνες

Το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι – µε
την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο – επισήµανε ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Άρης
Ξενόφος. Ο επικεφαλής του Ταµείου, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Alpha 989, περιέγραψε το καλό
κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον
διευθύνοντα σύµβουλο του Ταµείου κ. Ριχάρδο Λαµπίρη, µε κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές
δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο.

Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι
συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
εµπόδια.

«Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να
κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό
αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη
διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωµα και
την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για την
σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. «Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι
ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει
και µια ευχέρεια στους επενδυτές να µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά
τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχηµάτων
για τη Β φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας.

Μέσα στο νέο έτος θα εκκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,
ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.
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Ξενόφος: Τέλος Ιανουαρίου ο διαγωνισµός για ΔΕΠΑ Εµπορίας, µετά τις
γιορτές οι ανακοινώσεις για «Ελ. Βενιζέλος»

Στ. Κ. Χαρίτος

Το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι – µε
την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο – επισήµανε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Άρης
Ξενόφος µιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 989. Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που
επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον Διευθύνοντα
Σύµβουλο του Ταµείου κ. Ριχάρδο Λαµπίρη, µε κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια
Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο.

Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι
συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
εµπόδια.

«Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να
κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό
αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη
διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωµα και
την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για την
σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. «Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι
ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει
και µια ευχέρεια στους επενδυτές να µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά
τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχηµάτων
για τη Β φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας.

Μέσα στο νέο έτος θα εκκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,
ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.

https://www.mononews.gr/oikonomia/xenofos-telos-ianouariou-o-diagonismos-gia-depa-emporias-meta-tis-giortes-i-anakinosis-gia-el-venizelos
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Τέλος Ιανουαρίου ο διαγωνισµός για την ΔΕΠΑ Εµπορίας, µετά τα
Χριστούγεννα η β' φάση για "Ελ. Βενιζέλος"

Άρης Ξενόφος, ΤΑΙΠΕΔ

Το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι – µε
την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο – επισήµανε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Άρης
Ξενόφος µιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 989. Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που
επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον Διευθύνοντα
Σύµβουλο του Ταµείου κ. Ριχάρδο Λαµπίρη, µε κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια
Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο.

Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι
συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
εµπόδια.

«Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να
κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό
αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη
διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωµα και
την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για την
σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. «Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι
ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει
και µια ευχέρεια στους επενδυτές να µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά
τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχηµάτων
για τη Β φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας.

Μέσα στο νέο έτος θα εκκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,
ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.
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Ξενόφος (ΤΑΙΠΕΔ): Καθολικό το µήνυµα ότι η ευκαιρία για επενδύσεις είναι
τώρα

Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον.

Το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι – µε
την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο – επισήµανε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Άρης
Ξενόφος µιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 989. Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα
που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον
Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ταµείου κ. Ριχάρδο Λαµπίρη, µε κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές
δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο.

Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι
συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
εµπόδια.

«Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να
κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό
αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη
διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωµα και
την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για την
σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. «Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι
ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει
και µια ευχέρεια στους επενδυτές να µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά
τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχηµάτων
για τη Β φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας.

Μέσα στο νέο έτος θα εκκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,
ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.

https://www.insider.gr/eidiseis/oikonomia/127020/xenofos-taiped-katholiko-minyma-oti-i-eykairia-gia-ependyseis-einai-tora
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Αρης Ξενόφος: Καθολικό το µήνυµα ότι η ευκαιρία για επενδύσεις είναι τώρα
Οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως επίσης
και ο κλάδος των ακινήτων, εκτιµά ο επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ.

Το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι – µε
την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο – επισήµανε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Άρης
Ξενόφος µιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 989. Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που
επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον Διευθύνοντα
Σύµβουλο του Ταµείου Ριχάρδο Λαµπίρη , µε κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια
Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της
ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος
των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι συνέπεια στις δεσµεύσεις , διαφάνεια
και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εµπόδια. «Η εµπειρία µας έχει δείξει
ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει
δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό αποτέλεσµα και το
σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη διαγραφή του
χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωµα και την προοπτική
ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για την σηµασία του
προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας. Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του
προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός
για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα, θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον
τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των
υποδοµών. «Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως
προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει και µια ευχέρεια στους επενδυτές να
µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε
σχετικά. Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών
σχηµάτων για τη Β΄ φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος
Ιανουαρίου την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας. Μέσα
στο νέο έτος θα εκκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές της
Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,
ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.

https://www.euro2day.gr/news/economy/article/1710762/arhs-xenofos-katholiko-to-mhnyma-oti-h-eykairia-gi.html
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Ερχεται η ψηφιακή εφορία: Θα γίνεται online έλεγχος φορολογικών στοιχείων
Σε μια νέα, ψηφιακή εφορία θα οδηγήσει το πλάνο αναβάθμισης υπηρεσιών που «τρέχουν» τα αρμόδια
στελέχη της ΑΑΔΕ.

Παρότι ακούγεται σα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ήδη με διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου
μπήκαν τα θεμέλια για τη μετάβαση στην εφορία του… μέλλοντος. Ο Γιώργος Πιτσιλής, διοικητής της
ΑΑΔΕ, αποκάλυψε κάποια πρώτα στοιχεία για την ψηφιακή εφορία στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη, µπροστά σε εκπροσώπους επενδυτικών τραπεζών, funds και επιχειρήσεων.

Πως θα λειτουργεί η ψηφιακή εφορία

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και η ΑΑΔΕ έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους. Μεταξύ αυτών είναι
το πρώτο στάδιο του «έργου» της ψηφιακής εφορίας να παραδοθεί εντός του 2020.
Διαβάστε στο economistas το ρεπορτάζ του Γιώργου Παππού για τη ψηφιακή εφορία που έρχεται με
ταχύτητα από το… µέλλον.

economistas.gr
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Ρος: Εκπληκτικές οι οικονοµικές επιδόσεις της Ελλάδας
Αισιόδοξος για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας εµφανίστηκε ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ,
Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη, αποδίδοντας εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, καθώς, όπως είπε, η φιλοεπενδυτική
πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο
https://www.cnn.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.
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Εξακολουθούν να είναι µουδιασµένοι οι επενδυτές µε την Ελλάδα
Necessary Always Enabled

Ανοίξαµε και σας περιµένουµε  για επενδύσεις. Αυτό ήταν το µήνυµα που απηύθυνε στη διεθνή επενδυτική
κοινότητα η κυβέρνηση.

Υπουργοί, επιχειρηµατίες και τραπεζίτες βρέθηκαν στη Νέα Υόρκη στο Επενδυτικό Forum της Capital Link
και όπως φάνηκε, το κάλεσµα είχε ισχυρή ανταπόκριση τουλάχιστον όσο αφορά τη συµµετοχή
εκπροσώπων funds, ξένων επιχειρήσεων... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο https://kourdistoportocali.com

Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.
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Δεύτερη µέρα ισχυρής ανόδου για τη ΔΕΗ – Στο +5,5% εν αναµονή του
businessplan

Βασική αιτία η επικείµενη παρουσίαση του businessplan που θα εκτιµά EBITDA 800 εκατ.
ευρώ το 2020 και 1 δισ. ευρώ το 2021 αλλά θα έχει και τιτλοποιήσεις απαιτήσεων και
έκδοση οµολόγου
Νέα  ισχυρή άνοδο µε υψηλό όγκο συναλλαγών άνω των 1,3 εκατ. τεµαχίων καταγράφει η
µετοχή της ΔΕΗ. 
Η µετοχή ενισχύεται για τρίτη ηµέρα, ενώ για δεύτερη συνεχόµενη καταγράφει υψηλή άνοδο. 
Πιο συγκεκριµένα βρίσκεται στα 3,68 ευρώ και σε ένα υψηλά µε άνοδο 5,5% και αποτίµηση 853 εκατ. ευρώ.
Βασική αιτία η επικείµενη παρουσίαση του businessplan που θα εκτιµά EBITDA 800 εκατ. ευρώ το 2020 και 1
δισ. ευρώ το 2021 αλλά θα έχει και τιτλοποιήσεις απαιτήσεων και έκδοση οµολόγου. 
Πιο αναλυτικά και όπως µετέδωσε το Worldenergynews: 

Σε δυο σηµαντικές κινήσεις που αναµένεται να ενισχύσουν τη ρευστότητα της και να την διευκολύνουν
στην εφαρµογή του νέου business plan που θα παρουσιαστεί επισήµως τη Δευτέρα, πρόκειται να
προχωρήσει η ΔΕΗ το πρώτο τρίµηνο του 2020.
Πρόκειται για την έκδοση νέου οµολογιακού δανείου ύψους περίπου 400 εκατ ευρώ αλλά και για την
τιτλοποίηση των ληξιπρόθεσµων οφειλών από την οποία επίσης ελπίζει να αντλήσει ποσό της τάξης των
400 εκατ ευρώ.
Μιλώντας πρόσφατα στη Νέα Υόρκη στο 21ο Συνέδριο της Capital Link, ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης εκτίµησε ότι η επιχείρηση ήδη από πρώτο έτος εφαρµογής του νέου
business plan, δηλαδή από το 2020 θα παρουσιάσει EBIDTA ύψους 800 εκατ. ευρώ τα οποία µάλιστα όπως
είπε το 2021, θα φθάσουν στο 1 δισ. ευρώ.
Επιβεβαιώνεται έτσι η ανάλυση της AXIA που δηµοσιοποίησε το Worldenergynews.gr την Τετάρτη 4/12/2019
αλλά και το ρεπορτάζ της Τρίτης 10/12/2019.

Δεν αποκλείεται µέσα  στον Ιανουάριο η έκδοση του οµολόγου

Παράλληλα ο κ. Στάσσης µίλησε για έκδοση ευρωοµολόγου, από το οποίο υπάρχει η προσδοκία ότι η ΔΕΗ
µπορεί να αντλήσει ακόµη και 400 εκατ. ευρώ.
Σχετική αναφορά είχε κάνει ο κ. Στάσσης και κατά τον σχολιασµό των οικονοµικών αποτελεσµάτων του
εννεαµήνου αφήνοντας να εννοηθεί ότι η έκδοση θα γίνει εντός του πρώτου τριµήνου του έτους.
Πάντως τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκδοση µπορεί να γίνει ακόµη και εκτός του Ιανουαρίου.
Άλλωστε ο κ. Στάσσης όλο το τελευταίο διάστηµα κάνει σχετικές επαφές και όπως φαίνεται ο τραπεζικός
τοµέας βλέπει µε ενδιαφέρον τις αποδόσεις από ένα οµόλογο της ΔΕΗ.
Πόσω µάλλον µε προβλέψεις για υψηλά EBITDA ήδη από το 2020.
Όσο δε για την τιτλοποίηση οφειλών οι οποίες ως γνωστόν ανέρχονται σε περίπου 2,8 δις ευρώ (οφειλές
εκτός ρύθµισης) αυτή αναµένεται να διευκολυνθεί µετά την πρόσφατη νοµοθετική ρύθµιση που προώθησε
η κυβέρνηση και η οποία επιτρέπει στη ΔΕΗ να πωλήσει σε funds την κυριότητα των οφειλών, όπως
συµβαίνει και µε τα κόκκινα δάνεια. 

Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα  για  το «σβήσιµο» των λιγνιτικών µονάδων

Εξάλλου την Παρασκευή, το διοικητικό συµβούλιο της ΔΕΗ αναµένεται να εγκρίνει το επιχειρησιακό
σχέδιο, για να δοθεί στη δηµοσιότητα την Δευτέρα.
Το σχέδιο, που επεξεργάσθηκε η McKinsey, έχει ως βασικό άξονα το κλείσιµο των λιγνιτικών σταθµών
παραγωγής µε στόχο την πλήρη απολιγνιτοποίηση έως το 2028.
Με το επιχειρησιακό σχέδιο θα δοθεί και το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα για κλείσιµο 14 µονάδων λιγνίτη.
Πάντως, ως το 2022 θα βγουν εκτός λειτουργίας µονάδες ισχύος µόλις 1 GW σε σύνολο 3,9 GW, ενώ οι
υπόλοιπες θα κλείσουν αργότερα..
Το σχέδιο εκτιµάται ότι θα προβλέπει µείωση του µισθολογικού κόστους µε εθελουσία εξόδους
εργαζοµένων, αντιµετώπιση ληξιπρόθεσµων οφειλών και καθιέρωση νέας, εξατοµικευµένης για τους
πελάτες, εµπορικής πολιτικής.
Τα νέα δεδοµένα και ο µετασχηµατισµός της εταιρίας σύµφωνα µε την AXIA
Η αύξηση του όγκου συναλλαγών στην µετοχή της ΔΕΗ και η προσπάθεια διάσπασης της ισχυρής
αντίστασης της περιοχής 3.35- 3.40 ευρώ, που είναι και υψηλό πενταετίας σπεύεδει να προεξοφλήσει την
δηµοσιοποίηση του bussiness plan που θα κοινοποιηθεί στις 16 Δεκεµβρίου του 2019.
Η έκδοση της ανάλυσης της AXIA, η οποία και διεθέτει σαν πελάτες ξένους θεσµικούς σηµατοδότησε την
αύξηση των συναλλαγών µε µερισσότερα από 2 εκατ τεµάχια στις τελευταίες δύο ολοκληρωµένες
συνεδριάσεις.
Πράγµατι η AXIA µε την αναλυσή της υιοθετεί µια σηµαντική βελτίωση του EBITDA το 2020 στα 865 εκατ
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ευρώ, ένανατι 319 εκατ ευρώ που προβλέπει για το 2019.
Αυτό θα επιτευχθεί χάρις σε ήδη γνωστά µας πράγµατα, τα µέτρα για τα τιµολόγια, την κατάργηση της
πληγής των ΝΟΜΕ και την ανάκτηση των ΥΚΩ 200 εκατ.
Παράλληλα η αναδιάρθρωση της ΔΕΗ εκτιµάται ότι θα βοηθηθεί από τα προγράµµατα εθελουσιών που θα
µειώσουν τους υπαλλήλους της από 15.900 σήµερα σε 12.100 στο τέλος το 2022 εξασφαλίζοντας µείωση
του κόστους από 813,5 εκατ ετησίως σήµερα σε 532 εκατ το 2023.
Η απολιγνιτοποίηση επίσης θα επιδράσει θετικά σε περικοπτόµενες ζηµίες ύψους 200-300 εκατ ευρώ
ετησίως και εξοικονόµηση επενδυτικών δαπανών 200 εκατ στα λιγνιτικά.
Για την περίοδο 2020 - 2022 οι µέσες ελεύθερες ταµειακές ροές θα φτάσουν τα 320 εκατ ευρώ µειώνοντας
στο 4,1 την σχέση Καθαρό Χρέος/EBITDA για το 2020 έναντι 12,2 που είναι σήµερα και ακόµα χαµηλότερα
στο 3,2 το 2021 και 2,6 το 2022.
Η εκτίµηση είναι ότι µε την σταδιακή εφαρµογή των µέτρων αλλά και του συνόλου των κινήσεων το
EBITDA θα ανέλθει τελικά πάνω από 1 δισ το 2021 και στο 1,145 το 2022.
Η στροφή σε κέρδη θα γίνει το 2020 στα 62,9 εκατ ευρώ από ζηµίες 453 εκατ. το 2019 και στην συνέχεια η
κερδοφορία θα ανέβει στα 203 εκατ ευρώ το 2021 και 305 το 2022 µε αποτέλεσµα το P/E να είναι ιδιαίτερα
ελκυστικό στο 3,6 και 2,4 για τις δύο αυτές χρονιές µε βάση τις σηµερινές τιµές της µετοχής.
Για τον λόγο αυτό δίνεται και η τιµή - στόχος 7,3 ευρώ ανά µετοχή, όπως είχε καταγράψει το
Worldenergynews.gr την Δευτέρα 2/12.
Όπως αναφέρει η ανάλυση η δίοικηση προβλέπει το µερίδιο αγοράς σε πρώτη φάση να συρρικνώνεται στο
65%.
Υπάρχουν ορισµένα πρόσθετα στοιχεία που αξίζει να σηµειωθούν όπως το γεγονός ότι οι αναλυτές
εκτιµούν ότι πράγµατι ο νέος ΔΕΔΔΗΕ µπορεί να πιάσει µια αποτίµηση υψηλότερη των 3 δισ ευρώ, άρα η
µερική ιδιωτικοποίηση να αλλάξει τελείως την εικόνα της ΔΕΗ.
Δεύτερον ότι άµεσα θα υπάρξουν οι ωφέλειες από τις τιτλοποιήσεις.
Από εκεί και πέρα τα ερωτήµατα είναι πως η ΔΕΗ θα επενδύσει κεφάλαια που πρέπει, για να
µετασχηµατιστεί σε εταιρία που θα βασίζεται στις Ανανεώσιµες.
Και άρα πόσο γρήγορα θα λειτουργήσει πειστικά η προοπτική βελτίωσης της σχέσης Καθαρού χρέους προς
EBITDA για να µπορέσει να προχωρήσει στην οµολογιακή έκδοση.
Επίσης πόσο έτοιµη θα είναι η ενεργειακή αγορά για την κάλυψη των αναγκών του ενεργειακού ισοζυγίου
µε την ταχεία υποκατάστση των υπό κλείσιµο λιγνιτικών και τι θα γίνει µε την Πτολεµαϊδα V.
Σηµειώνεται ότι µε την παρούσα µελέτη για το ενεργειακό ισοζύγιο υφίσταται έλλειµµα µονάδων φυσικού
αερίου.
Και το ρεπορτάζ του Worldenergynews.gr για την οµιλία Στάσση την Τρίτη 10/12/2019:

Τριλογία  Στάσση στη Ν.Υόρκη: Ανανεώσιµες, Ψηφιοποίηση Δικτύων, Τailor made Εµπορική
πολιτική

Τρίτη 10/12/2019 - 08:45

Τελευταία τροποποίηση στις 11/12/2019 - 11:35

Τους βασικούς άξονες του business plan της εταιρείας παρουσίασε χθες ο Γ.Στάσσης στην Capital Link

Το στίγµα των νέων στρατηγικών στόχων της ΔΕΗ για το µέλλον σε συνδυασµό µε το πρόγραµµα
απολιγνιτοποίησης έδωσε από τη Νέα Υόρκη και το βήµα της εκδήλωσης Invest in Greece Capital Link o
πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης Γιώργος Στάσσης.
Όπως είπε «η ΔΕΗ έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο, το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και εκτός από την
απολιγντιτοποίηση έχει τρεις ακόµα βασικούς άξονες:
-την µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρισµού από ΑΠΕ,
-την ψηφιοποίηση των δικτύων και
-την διαµόρφωση εµπορικής πολιτικής µε βάση τον πελάτη».
Μέσω του συνεδρίου ο κ. Στάσσης θέλησε να απευθυνθεί στους Αµερικανούς επενδυτές προσκαλώντας
τους να επενδύσουν στη µετοχή της ΔΕΗ, αλλά και ενηµερώνοντας τους για τις προοπτικές που
διανοίγονται µέσω του προγράµµατος ιδιωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ. 
Τα ερωτήµατα που δέχτηκε ήταν πολλά και κυρίως έχουν να κάνουν µε την ταχεία στροφή της ΔΕΗ σε µια
πράσινη εταιρία, όταν µάλιστα οι πληροφορίες µιλούν για ένα στόχο 1GW στην πενταετία.
Γιατί αυτό θα απαιτηθούν κεφάλαια και κάτα συνέπεια έρχεται στο προσκήνιο η οµολογιακή έκδοση, που
σε πρώτη φάση θα µειώσει το χρηµατοοικονοµικό κόστος της Επιχείρησης, µετά την κοινοποίηση του
business plan την προσεχή εβδοµάδα.
Η ΔΕΗ υπολογίζει ότι θα έχει σηµαντική ενίσχυση από την πώληση του 49% του αναµορφωµένου ΔΕΔΔΗΕ,
ενώ µε µια σειρά κινήσεων που θα περιορίσουν τις ζηµίες από τους λιγνίτες και τα ΝΟΜΕ, παράλληλα µε
τιτλοποίηση, ΥΚΩ και όφελος από την έµµεση αύξηση τιµολογίων, εκτιµάται ότι θα έχει EBITDA 800 εκατ
ευρώ το 2020 και άνω του 1 δισ το 2021.

https://bankingnews.gr/index.php?id=474048


http://www.bankingnews.gr/

 Publication date: 12/12/2019 17:18

 Alexa ranking (Greece): 361

 https://bankingnews.gr/index.php?id=474048

Άρα το ζητούµενο είναι η ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα του µετασχηµατισµού.
Ο κ.Στάσσης για πρώτη φορά δηµιούργησε µια σιγουριά στους επενδυτές, οι οποίοι βλέπουν ότι υπάρχει
µια στρατηγική µε επίκεντρο τον εκσυγχρονισµό και την ανταγωνιστικότητα της ΔΕΗ, σε σχέση µε
ελλειµµατικές πολιτικές που εφαρµόστηκαν, όπως αυτή της περιόδου 2014 αλλά και αυτή της περιόδου
2018.
Μέτα από όλα αυτά αναµένεται τεράστιο ενδιαφέρον για το business plan που θα δηµοσιοποιηθεί την
προσεχή Δευτέρα 16/12.

Πηγή: www.worldenergynews.gr
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Έναρξη Διαγωνισµού για την πώληση της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ A.E. - [Economia.gr]

Ενα ιδιαιτερα σηµαντικο γεγονος ανακοινωθηκε κατα την διαρκεια του 21ου Ετησιου Capital Link Invest in
Greece Forum στη Νεα Υορκη που πραγµατοποιηθηκε τη Δευτερα 9 Δεκεµβριου 2019. Πραγµατοποιήθηκε η
υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. ("ΕΛΠΕ") για την
από κοινού πώληση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της "ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.", που θα διενεργήσει
το ΤΑΙΠΕΔ, η οποία θα δηµιουργηθεί µετά την διάσπαση του κλάδου των υποδοµών της ΔΕΠΑ Α.Ε.. Στην
υπογραφή παρευρέθησαν οι κκ. Άρης Ξενόφος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ,
Ριχάρδος Λαµπίρης, Διευθύνων Σύµβουλος και Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, Ανδρέας
Σιαµισιης, Διευθύνων Σύµβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΠΕ. Σηµερα το
ΤΑΙΠΕΔ κατεχει το 65% και η ΕΛΠΕ το υπόλοιπο 35% του µετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Α.Ε.. Κατόπιν της
µερικής διάσπασης της ΔΕΠΑ Α.Ε., οι δυο µετοχοι θα κατεχουν τα αναλογα...

Economia.gr   ·    πριν από  39 λεπτά  ·    

Ενα ιδιαιτερα σηµαντικο γεγονος ανακοινωθηκε κατα την διαρκεια του 21ου Ετησιου Capital Link Invest in
Greece Forum στη Νεα Υορκη που πραγµατοποιηθηκε τη Δευτερα 9 Δεκεµβριου 2019. Πραγµατοποιήθηκε η
υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. ("ΕΛΠΕ") για την
από κοινού πώληση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της "ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.", που θα διενεργήσει
το ΤΑΙΠΕΔ, η οποία θα δηµιουργηθεί µετά την διάσπαση του κλάδου των υποδοµών της ΔΕΠΑ Α.Ε.. Στην
υπογραφή παρευρέθησαν οι κκ. Άρης Ξενόφος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ,
Ριχάρδος Λαµπίρης, Διευθύνων Σύµβουλος και Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, Ανδρέας
Σιαµισιης, Διευθύνων Σύµβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΠΕ. Σηµερα το
ΤΑΙΠΕΔ κατεχει το 65% και η ΕΛΠΕ το υπόλοιπο 35% του µετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Α.Ε.. Κατόπιν της
µερικής διάσπασης της ΔΕΠΑ Α.Ε., οι δυο µετοχοι θα κατεχουν τα αναλογα...

http://www.palo.gr/oikonomika-nea/enarksi-diagwnismoy-gia-tin-pwlisi-tis-depa-ypodomwn-a-e/23308714/
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Γουίλµπορ Ρος: Η Ελλάδα διέψευσε τα προγνωστικά
ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗ Ή ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο https://www.newsbeast.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.

https://news.makedonias.gr/2019/12/556772/
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Σκιές στον διαγωνισµό του καζίνου
Περίεργη καθυστέρηση για το άνοιγµα των προσφορών. Για νοµικούς συµβούλους µε διττό ρόλο που
επηρεάζουν την επιτροπή κάνει λόγο ο διευθύνων σύµβουλος της Hardrock Τζιµ Αλεν.

Μπάχαλο µε την -κατά την κυβέρνηση- «εµβληµατική» επένδυση στο Ελληνικό, το οποίο προέρχεται από τη
διαδικασία ανάθεσης της άδειας καζίνου για την οποία έχουν κατατεθεί δύο προσφορές, από τη Hard Rock
και τη Mohegan που συνεργάζεται µε την ΤΕΡΝΑ. Με βάση το τελευταίο χρονοδιάγραµµα, που είχε
ανακοινώσει ο αρµόδιος υπουργός Αδωνις Γεωργιάδης, η διαδικασία νοµιµοποίησης των δύο υποψηφίων
θα είχε ολοκληρωθεί πριν από ένα µήνα από την επιτροπή διαγωνισµού που έχει συγκροτήσει η Εθνική
Επιτροπή Παιγνίων. Η εξέταση των νοµιµοποιητικών εγγράφων θα ανοίξει τον δρόµο για την αποσφράγιση
των οικονοµικών και τεχνικών προσφορών.

Εδώ και µερικές µέρες υπήρχαν διαρροές ότι µία από τις δύο προσφορές δεν πληροί όλες τις
προδιαγραφές, γιατί εντοπίστηκαν ελλείψεις στον φάκελο της προσφοράς της και εποµένως θα πρέπει να
αποκλειστεί από τη δεύτερη φάση του διαγωνισµού. Οι σχετικές αναρτήσεις πάντως δεν «φωτογράφιζαν»
κάποιον από τους δύο διεκδικητές της άδειας λειτουργίας καζίνου.

Από τη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Hard Rock, Τζιµ Αλεν, έκανε χθες δηλώσεις
στον ΑΝΤ1 που στην ουσία τινάζουν στον αέρα τον διαγωνισµό και κατ’ επέκταση φρενάρουν την
υπογραφή της σύµβασης παραχώρησης του παλιού αεροδροµίου στη Lamda Development, αφού η άδεια
λειτουργίας του καζίνου περιλαµβάνεται στις αναβλητικές αιρέσεις της συµφωνίας του Νοεµβρίου του
2014 µε την τότε διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ. Αφήνει µάλιστα αιχµές και για άλλες επενδύσεις που έχει
δροµολογήσει η ελληνική πλευρά.

Το κορυφαίο στέλεχος της διεθνούς αλυσίδας, που διαχειρίζεται επιχειρήσεις ψυχαγωγίας, υποστήριξε ότι
υπάρχουν νοµικοί σύµβουλοι µε διττό ρόλο, οι οποίοι επηρεάζουν την αρµόδια επιτροπή προς όφελος του
ενός εκ των δύο διεκδικητών του έργου.

Ο Τζιµ Αλεν, που είχε έρθει στην Αθήνα στα τέλη Αυγούστου και είχε συναντήσεις µε κορυφαία
κυβερνητικά στελέχη, παραβρέθηκε στο 21ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link, στη Νέα Υόρκη και στο
περιθώριο των εργασιών του συναντήθηκε µε τους υπουργούς Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούρα και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδωνι Γεωργιάδη.

«Ενηµερώσαµε την Επιτροπή Διενέργειας και την Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων για κάποιες ανησυχίες που
έχουµε επί της διαδικασίας. Ενηµερωθήκαµε ότι υπάρχουν νοµικοί σύµβουλοι που δεν συµβουλεύουν απλά
την επιτροπή, αλλά και τον άλλον συµµετέχοντα, τον ανταγωνιστή. Προφανώς αυτό µε ανησύχησε πολύ
και το επισηµάναµε στους υπουργούς µε τους οποίους είχαµε συναντήσεις» είπε στην τηλεοπτική
παρέµβασή του ο επικεφαλής της Hard Rock International, ο οποίος πρόσθεσε: «Εχουµε παρουσία σε 75
χώρες του κόσµου, έχουµε εµπειρία σε τέτοιες διαδικασίες. Προφανώς θα εξαντλήσουµε κάθε έννοµο
δικαίωµα, όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ενωση, γιατί η δράση µας είναι διεθνής.
Είµαστε µια εταιρεία διεθνούς εµβέλειας και όχι µια τοπική επιχείρηση. Αν καταγγείλουµε τη διαδικασία -
και δεν λέµε ότι το θέλουµε, αλλά αν το κάνουµε- προφανώς θα υπάρξει µεγάλη ανησυχία για το αν
κάποιος θα θελήσει να κάνει δουλειές στην Ελλάδα».

https://www.efsyn.gr/oikonomia/elliniki-oikonomia/222876_skies-ston-diagonismo-toy-kazinoy
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Διθύραµβοι Ρος για την ελληνική οικονοµία και την κυβέρνηση Μητσοτάκη
Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο https://www.in.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.

https://news.makedonias.gr/2019/12/556741/
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Έναρξη Διαγωνισµού για την πώληση της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ A.E.

Ενα ιδιαιτερα σημαντικο γεγονος ανακοινωθηκε κατα την διαρκεια του 21ου Ετησιου Capital Link Invest
in Greece Forum στη Νεα Υορκη που πραγµατοποιηθηκε τη Δευτερα  9 Δεκεµβριου 2019.

 

Πραγματοποιήθηκε η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της  Ελληνικά
Πετρέλαια  Α.Ε. («ΕΛΠΕ») για την από κοινού πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΕΠΑ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.», που θα διενεργήσει το ΤΑΙΠΕΔ, η οποία θα δημιουργηθεί μετά την διάσπαση του κλάδου
των υποδομών της ΔΕΠΑ Α.Ε.. Στην υπογραφή παρευρέθησαν οι κκ. Άρης Ξενόφος, Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ,  Ριχάρδος Λαμπίρης, Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, Ανδρέας Σιαμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του
Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΠΕ.

 

Σημερα το ΤΑΙΠΕΔ κατεχει το 65% και η ΕΛΠΕ το υπόλοιπο 35% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Α.Ε..
Κατόπιν της µερικής διάσπασης της ΔΕΠΑ Α.Ε., οι δυο µετοχοι θα κατεχουν τα αναλογα ποσοστά στη ΔΕΠΑ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  Α.Ε. (65% το ΤΑΙΠΕΔ και 35% η ΕΛΠΕ) και θα ενεργήσουν ως από κοινού πωλητές.

 

Μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας , ο κ. Γεράσιμος Θωμάς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, αρμόδιος για Θέματα Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, παρουσία του Υπουργού Οικονομικών, κ.
Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοίνωσε την έναρξη διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση αυτή.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  που έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ (www.hradf.gr). 

 

Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει την βούληση της κυβέρνησης να επισπεύσει την αξιοποίηση της δηµόσιας
περιουσίας και να προσελκύσει άµεσες επενδύσεις στην Ελλάδα.

https://www.economia.gr/gr/journal2/blog/post?journal_blog_category_id=17&journal_blog_post_id=2345
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Καταγγελία - "βόµβα" για την κυβέρνηση
Εν αµφιβόλω ο διαγωνισµός για το καζίνο στο Ελληνικό - Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Hard
Rock International (ενός εκ των δύο υποψηφίων) Τζιµ Άλεν υποστήριξε ότι υπάρχουν νοµικοί σύµβουλοι µε
διττό ρόλο, που επηρεάζουν την αρµόδια επιτροπή προς όφελος του ενός εκ των δύο διεκδικητών του
έργου - Στον "αέρα" οι υποσχέσεις του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη,
εσωτερικοί κυβερνητικοί "τριγµοί" για τη διαχείριση του ζητήµατος

Σε µια «βαριά» καταγγελία για τη διαδικασία του διαγωνισµού για το καζίνο στο Ελληνικό άφησε ο
πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Hard Rock International Τζιµ Άλεν, ο οποίος υποστήριξε ότι
υπάρχουν νοµικοί σύµβουλοι µε διττό ρόλο, που επηρεάζουν την αρµόδια επιτροπή προς όφελος του ενός
εκ των δύο διεκδικητών του έργου.

Όπως είναι σαφές, τα παραπάνω αφήνουν «σκιές» που αφορούν την κυβέρνηση της Ν.Δ. και τους τρόπους
µε τους οποίους χειρίζεται το ζήτηµα της επένδυσης στο Ελληνικό. Ως φαίνεται, οι υποσχέσεις του
υπουργού Ανάπτυξης περί έναρξης των εργασιών ("Θα µπουν µπουλντόζες") στο Ελληνικό πριν από το
τέλος της τρέχουσας χρονιάς πέφτουν στο κενό, καθώς φαίνεται ότι δηµιουργούνται ζητήµατα
ολοκλήρωσης ακόµη και του διαγωνισµού για το καζίνο.

Έτσι, µετά την αποχώρηση του κινέζικου αλλά και του σαουδαραβικού επενδυτικού σχήµατος (τον
Σεπτέµβριο) από τη Lamda Development (βασικός µέτοχος Λάτσης) και από την υλοποίηση του έργου, η
κατάσταση κινδυνεύει να οδηγηθεί και πάλι σε αδιέξοδο µε επίκεντρο το θέµα του καζίνου, το οποίο
αποτελεί βασικό προαπαιτούµενο για τη συνέχιση της επένδυσης.

Μάλιστα, η συγκεκριµένη καταγγελία ήρθε λίγο αφότου προέκυψαν πληροφορίες πως η διαγωνιστική
διαδικασία για την άδεια καζίνο και τη δηµιουργία του Integrated Resort Casino (IRC) θα συνεχίσει µε έναν
µόνο ενδιαφερόµενο, λόγω ελλείψεων στον έναν εκ των δύο φακέλων που έχουν κατατεθεί.

Ο Τζ. Άλεν ο οποίος έδωσε το “παρών” στο 21ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, συναντήθηκε
µε τους υπουργούς Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούρα και Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και,
όπως τόνισε στον τηλεοπτικό σταθµό ΑΝΤ1, έκανε καταγγελία που µπορεί να θέσει εν αµφιβόλω ακόµη και
την πορεία του σχετικού διαγωνισµού!

«Ενηµερώσαµε την Επιτροπή Διενέργειας και την Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων για κάποιες ανησυχίες που
έχουµε επί της διαδικασίας. Ενηµερωθήκαµε ότι υπάρχουν νοµικοί σύµβουλοι που δεν συµβουλεύουν απλά
την επιτροπή, αλλά συµβουλεύουν και τον άλλον συµµετέχοντα, τον ανταγωνιστή. Προφανώς αυτό µε
ανησύχησε πολύ και το επισηµάναµε αυτό και στους υπουργούς µε τους οποίους είχαµε συναντήσεις»
ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Η καταγγελία

Σύµφωνα µε τον επικεφαλής της Hard Rock International οι δικηγόροι που συµβουλεύουν την επιτροπή
φέρονται να είναι ταυτόχρονα και σύµβουλοι ανταγωνίστριας εταιρείας που µετέχει στον διαγωνισµό για
την άδεια καζίνου και Integrated Resort Casino (IRC) στο Ελληνικό, επένδυση ύψους 1 δισ. ευρώ.

«Νοµίζω ότι είναι µια διαδικασία ένας εναντίον ενός, δηλαδή σύγκρουση συµφερόντων. Οπότε, όταν το
µάθαµε αυτό, επιβεβαιώσαµε ότι δεν είναι απλά φήµες και θέσαµε υπόψιν των υπουργών τις πληροφορίες
για το δικηγορικό γραφείο και όλη τη διαδικασία» επεσήµανε και πρόσθεσε ότι αυτό το γεγονός «είναι
κάτι που κάνει τη ζωή µας δύσκολη για να έχουµε µια ίση ευκαιρία».

Όπως είπε «θα περιµένουµε τις ίδιες δεσµεύσεις που είχαµε από τις πρώτες αρχικές συναντήσεις πριν από
δύο χρόνια. Ότι η διαδικασία θα είναι δίκαιη».

Δυσφήµηση

Ερωτηθείς για το αν θεωρεί δίκαιο τον διαγωνισµό ο Τζ. Άλεν τόνισε: «Δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω ως
µη δίκαιο. Αλλά ασφαλώς µας απασχολεί ότι κάτι υπάρχει, µια σύγκρουση συµφερόντων στον συγκεκριµένο
τοµέα».

«Έχουµε παρουσία σε 75 χώρες του κόσµου, οπότε έχουµε εµπειρία σε τέτοιες διαδικασίες» ανέφερε ο Τζ.
Άλεν και συµπλήρωσε:

«Πιστεύω ότι µία εταιρεία όπως η Hard Rock International, επειδή προφανώς θα εξαντλήσουµε κάθε έννοµο
δικαίωµα, όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η δράση µας είναι διεθνής,
είµαστε µία εταιρεία διεθνούς εµβέλειας και όχι µία τοπική επιχείρηση. Και φυσικά ο κόσµος θα καταλάβει
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ότι, αν καταγγείλουµε τη διαδικασία, και δεν λέµε ότι το θέλουµε, αλλά αν το κάνουµε, προφανώς θα
υπάρξει µεγάλη ανησυχία για το αν κάποιος θα θελήσει να κάνει δουλειές στην Ελλάδα».

Επίθεση ΣΥΡΙΖΑ προς Γεωργιάδη: Καλώς ήρθε το δολάριο...

Σφοδρή επίθεση κατά του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ µε
αφορµή τις δηλώσεις του πρώτου από τη Νέα Υόρκη περί του ότι η κυβέρνηση είναι πέρα από πρόθυµη για
να ιδιωτικοποιήσει τα πάντα!

«Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Άδωνις Γεωργιάδης προσπαθεί να προκαλέσει το διεθνές επενδυτικό
ενδιαφέρον µε τεχνικές που φαίνεται να έχει αντιγράψει από τη συµπαθή ταινία ‘Καλώς ήρθε το δολάριο’»
σχολιάζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«‘Γιατί δεν πουλάµε πιο πολλά;... Γιατί δεν ιδιωτικοποιούµε τα πάντα;’ αναρωτιέται ο υπουργός Ανάπτυξης
σε συνάντηση που είχε µε Αµερικάνους επενδυτές την προηγούµενη Δευτέρα στο πλαίσιο του 21ου Ετήσιου
Φόρουµ ‘Invest in Greece’ στη Νέα Υόρκη» σηµειώνει η ανακοίνωση της αξιωµατικής αντιπολίτευσης και
προσθέτει ότι «για να παροτρύνει τους πιο διστακτικούς, τους καθησυχάζει ότι ‘η όρεξή µας είναι τόσο
τεράστια και κάθε µήνας που περνά γίνεται µεγαλύτερη’».

«Προειδοποιούµε την κυβέρνηση ότι οι µέρες που η Ελλάδα περίµενε τον στόλο έχουν περάσει
ανεπιστρεπτί. Η αδιαµφισβήτητη ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων προϋποθέτει αναπτυξιακό σχέδιο,
τήρηση της εργατικής και περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, στήριξη των ελληνικών µικροµεσαίων
επιχειρήσεων. Κρίσιµα ζητήµατα που φαίνεται να αγνοεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν θα της επιτρέψουµε
να διασύρει τη χώρα στο εξωτερικό παριστάνοντας τον ντελάλη που προσπαθεί να ξεπουλήσει την
πραµάτεια του» καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.
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Εύσηµα Ρος για την πολιτική της κυβέρνησης στην οικονοµία

Εύσηµα Ρος για την πολιτική της κυβέρνησης στην
οικονοµία
Ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Ουίλµπουρ Ρος, έδωσε εύσηµα στην κυβέρνηση για την επιστροφή της
Ελλάδας στο διεθνές επενδυτικό στερέωµα κατά την οµιλία του στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link
στη Νέα Υόρκη, ενώ δεν δίστασε για µία ακόµη φορά να µιλήσει µε αιχµές για τη συνεργασία Ελλάδας -
Κίνας. Παράλληλα, την αισιοδοξία του για τις προοπτικές της χώρας εξέφρασε και ο δισεκατοµµυριούχος
επενδυτής και µέτοχος της Τράπεζας Πειραιώς και της Alpha Bank, Τζον Πόλσον.

Ο κ. Ρος τόνισε την εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης και
απέδωσε εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει
υιοθετήσει συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας.

Ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ εµφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας,
τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.
Παράλληλα, ιδιαίτερα θετικός εµφανίστηκε για το σχέδιο «Ηρακλής», τονίζοντας ότι θα δώσει τη
δυνατότητα στις τράπεζες να απελευθερωθούν από το βάρος των κόκκινων δανείων.

Πάντως, για άλλη µία φορά, ο Αµερικανός υπουργός συνέστησε προσοχή σχετικά µε τη συνεργασία
Ελλάδας - Κίνας, επισηµαίνοντας τους κινδύνους που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα».
Δεν δίστασε µάλιστα να το παροµοιάσει µε ένα Δούρειο Ιππο, ενώ εξέφρασε και την εκτίµηση πως µερικές
φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης. Παρ’ όλ’
αυτά, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό προσανατολισµό της
Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία.

Αισιοδοξία

Ο Τζον Πόλσον, ο οποίος βραβεύθηκε για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας,
δήλωσε ότι αισθάνεται εξαιρετικά υπερήφανος που σχετίζεται επιχειρηµατικά µε µια χώρα όπως η
Ελλάδα. Με την αλλαγή στην κυβερνητική οικονοµική πολιτική, µε το βλέµµα στραµµένο στην ανάπτυξη, τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας, τους χαµηλότερους φόρους, τις άµεσες ξένες επενδύσεις χάρη στην
εξαιρετικά αποτελεσµατική νέα κυβέρνηση, ο Πόλσον θεωρεί ότι η χώρα βρίσκεται στην αρχή µιας
µακροπρόθεσµης περιόδου ανάκαµψης και ευηµερίας. «Είµαι αισιόδοξος για το µέλλον της Ελλάδας και για
τις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα. Η Ελλάδα επέστρεψε!» σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Οι Ρος και Πόλσον δήλωσαν εντυπωσιασµένοι από τις επιδόσεις των ελληνικών περιουσιακών στοιχείων,
ενώ ο Αµερικανός µεγαλοεπενδυτής υπογράµµισε πως η Ελλάδα αποτελεί σήµερα σηµαντική επενδυτική
ευκαιρία. Ο Αµερικανός υπουργός Εµπορίου χαρακτήρισε εκπληκτικό το γεγονός ότι η Ελλάδα δανείζεται
τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ό,τι οι ΗΠΑ, ενώ προέβλεψε ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας
ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

Αξίζει να σηµειώσουµε πως τα ελληνικά οµόλογα µπαίνουν όλο και πιο έντονα στο ραντάρ των µεγάλων
επενδυτικών οίκων, καθώς συνεχίζουν να σηµειώνουν εντυπωσιακές επιδόσεις. Χθες, καταγράφηκε νέα
µεγάλη βουτιά του επιτοκίου στα έντοκα 12µήνου, στο ιστορικό χαµηλό του 0,07% από 0,29% πριν, µε την
έκδοση να υπερκαλύπτεται κατά 1,81 φορές. Παράλληλα, η Citigroup συνέστησε στους πελάτες της την
αγορά 10ετών ελληνικών οµολόγων έναντι των αντίστοιχων γερµανικών, σηµειώνοντας ότι αποτελεί ένα
από τα κορυφαία επενδυτικά «στοιχήµατα» για το 2020 και εκτιµώντας ότι το spread µπορεί να µειωθεί έως
και τις 100 µονάδες βάσης.
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Γιατί τα ελληνικά οµόλογα µπορούν να αποτελέσουν τα «χρυσά χαρτιά» το
2020

Μπορεί τα ελληνικά οµόλογα να έζησαν ένα διάστηµα πιέσεων τον τελευταίο ενάµισι µήνα και από τα
ιστορικά χαµηλά που άγγιξαν οι αποδόσεις τους στα τέλη Οκτωβρίου, ωστόσο σιγά σιγά επιστρέφουν και
πάλι στο ραντάρ των επενδυτών και µάλιστα καταλαµβάνουν σηµαντική θέση στις στρατηγικές των
διεθνών επενδυτικών οίκων για το 2020. Όπως πάντως και να έχει, το 2019 αποτελεί ήδη µία χρονιά-
ορόσηµο για τους ελληνικούς κρατικούς τίτλους, καθώς το κόστος δανεισµού του Ελληνικού Δηµοσίου
«βυθίστηκε» κατά σχεδόν 70%, µε τις εκλογές να ενισχύουν τη διάθεση των επενδυτών για ελληνικά
assets.

Το διάλειµµα που σηµειώθηκε στο ράλι των ελληνικών τίτλων σχετίζεται άµεσα µε την πορεία που
ακολούθησαν και τα υπόλοιπα οµόλογα της ευρωζώνης, όταν οι ανησυχίες γύρω από τις προοπτικές της
παγκόσµιας οικονοµίας άρχισαν να υποχωρούν, οδηγώντας και σε συρρίκνωση της «δεξαµενής» των
οµολόγων διεθνώς που φέρουν αρνητικό επιτόκιο.

Συγκεκριµένα σήµερα αυτή η «κατηγορία» οµολόγων έχει αξία κάτω από τα 11 τρισ. δολ. όταν τον
Σεπτέµβριο είχε αξία 17 τρισ. δολ. Αυτό σε συνδυασµό µε τη µείωση του ρίσκου στην οποία προχώρησαν
πολλά funds, κλείνοντας τα βιβλία τους για το έτος τον Νοέµβριο, άσκησε πιέσεις στα ελληνικά κρατικά
οµόλογα. Ωστόσο αυτές οι πιέσεις αποδείχθηκαν παροδικές, όπως άλλωστε είχαν εκτιµήσει οι αναλυτές οι
οποίοι προβλέπουν πως η επιτάχυνση των µεταρρυθµίσεων και η αναγνώρισή της από τους οίκους
αξιολόγησης αναµένεται να φέρει και πάλι στο προσκήνιο τους ελληνικούς τίτλους.

Όπως σηµείωσε και η Danske Bank, oι περισσότεροι επενδυτές κλείνουν τα «βιβλία» και τις θέσεις τους
χωρίς να αναλαµβάνουν νέες, και έτσι τα spreads διευρύνονται, και αυτό συνηθίζεται στο τέλος του δ’
τριµήνου. Αυτό παρατηρείται επίσης και στα ιταλικά, τα ισπανικά και τα πορτογαλικά οµόλογα . Ωστόσο,
όταν τα funds ξεκινήσουν τις στρατηγικές τους για το νέο έτος τα spreads θα αρχίζουν και πάλι να
µειώνονται. Η ζήτηση για τα ελληνικά οµόλογα ανακάµπτει πλέον, και αναµένεται να ανακάµψει
περαιτέρω και τη νέα χρονιά.

Η στρατηγική της διατήρησης του µαξιλαριού ρευστότητας των 32 δισ. ευρώ περίπου που ακολουθεί ο
ΟΔΔΗΧ και αναµένεται να συνεχίσει να το κάνει και το 2020 αλλά και έως τη στιγµή που η Ελλάδα µπει στο
κλαµπ των χωρών µε επενδυτική βαθµίδα, έχει λειτουργήσει ως ένα σηµαντικό όπλο, για τη διατήρηση της
«δίψας» των επενδυτών για τα ελληνικά οµόλογα και το επόµενο έτος.

Αυτό αποδεικνύεται ξεκάθαρα την τρέχουσα εβδοµάδα η οποία χαρακτηρίστηκε από µείωση του ρίσκου
των επενδυτών λόγω των σηµαντικών εξελίξεων για τις διεθνείς αγορές και συγκεκριµένα τις βρετανικές
εκλογές και τις συνεδριάσεις των Fed και ΕΚΤ.

Τα ελληνικά οµόλογα όχι µόνο δεν ακολούθησαν µία επιφυλακτική πορεία αλλά κατάφεραν να
υπεραποδώσουν όλων των οµολόγων διεθνώς, µε την απόδοση του 10ετούς να υποχωρεί κατά σχεδόν 13%
από την περασµένη Παρασκευή και στο 1,36 από 1,57%, ενώ βρέθηκε στα µέσα της εβδοµάδας ξανά

http://axianews.gr/2019/12/12/%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%af-%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bf%ce%bc%cf%8c%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b1-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%ce%bd%ce%b1-%ce%b1/


http://axianews.gr/

 Publication date: 12/12/2019 15:14

 Alexa ranking (Greece): 10240

 http://axianews.gr/2019/12/12/%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%af-%cf%84%c...

χαµηλότερα από αυτήν του αντίστοιχου ιταλικού. Ακόµα πιο εντυπωσιακή είναι η επίδοση του ελληνικού
5ετούς κρατικού τίτλου, µε την απόδοσή του σήµερα να διαµορφώνεται στο 0,52% από 0,72% την
περασµένη εβδοµάδα, έχοντας σηµειώσει βουτιά της τάξης του 28% και έχοντας κοντράρει την απόδοση
του αντίστοιχου ιταλικού τίτλου.

Παράλληλα, άλλο ένα σηµαντικό ορόσηµο καταγράφηκε την Τετάρτη µετά τη νέα µεγάλη βουτιά του
επιτοκίου στα έντοκα 12µήνου, στο ιστορικό χαµηλό του 0,07% από 0,29% πριν, µε την έκδοση να
υπερκαλύπτεται κατά 1,81 φορές, ενώ προηγήθηκαν τρεις εκδόσεις εντόκων τους δύο προηγούµενους
µήνες, µικρότερης διάρκειας, κατά τις οποίες η Ελλάδα δανείστηκε µε αρνητικό επιτόκιο.

Ακόµα και η «αυστηρή» όπως έχουµε συνηθίσει, Citigroup, σε ό,τι αφορά τις εκτιµήσεις της για την Ελλάδα,
σηµείωσε πως η κατάκτηση της «επενδυτικής βαθµίδας» είναι ένα πιθανό στοίχηµα για τη χώρα µας ακόµα
και το επόµενο έτος. Όπως σηµείωσε, οι οίκοι θα προχωρήσουν σε αναβαθµίσεις της Ελλάδας το επόµενο
έτος, δεδοµένων των ισχυρών θεµελιωδών µεγεθών. Και αν το κάνουν (κατά τρεις ή τέσσερις βαθµίδες), η
Ελλάδα µπορεί να επωφεληθεί σε όρους ρευστότητας από την ένταξη των οµολόγων στους δείκτες
επενδυτικής βαθµίδας καθώς και στο QΕ. Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι είναι πολύ πιθανό να σηµειώσει
απότοµη και µεγάλη συρρίκνωση των ελληνικών spreads, τόνισε η Citi η οποία και συστήνει στους πελάτες
της την αγορά ελληνικών οµολόγων.

Ακόµα και ο Αµερικανός υπουργός εµπορίου, Γουίλµπουρ Ρος δήλωσε εντυπωσιασµένος από τις επιδόσεις
των ελληνικών οµολόγων, σε οµιλία του στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Μάλιστα χαρακτήρισε εκπληκτικό το γεγονός ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από
ότι οι ΗΠΑ, ενώ προέβλεψε ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα
περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη µεταρρυθµιστική της
προσπάθεια.
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Εύσηµα Ρος για την πολιτική της κυβέρνησης στην οικονοµία

Ο Αµερικανός υπουργός Εµπορίου Ουίλµπουρ Ρος χαρακτήρισε εκπληκτικό το γεγονός ότι η Ελλάδα
δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ό,τι οι ΗΠΑ.

Ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Ουίλµπουρ Ρος, έδωσε εύσηµα στην κυβέρνηση για την επιστροφή της
Ελλάδας στο διεθνές επενδυτικό στερέωµα κατά την οµιλία του στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link
στη Νέα Υόρκη, ενώ δεν δίστασε για µία ακόµη φορά να µιλήσει µε αιχµές για τη συνεργασία Ελλάδας –
Κίνας. Παράλληλα, την αισιοδοξία του για τις προοπτικές της χώρας εξέφρασε και ο δισεκατοµµυριούχος
επενδυτής και µέτοχος της Τράπεζας Πειραιώς και της Alpha Bank, Τζον Πόλσον.

Ο κ. Ρος τόνισε την εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης και
απέδωσε εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει
υιοθετήσει συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας.

Ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ εµφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας,
τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.
Παράλληλα, ιδιαίτερα θετικός εµφανίστηκε για το σχέδιο «Ηρακλής», τονίζοντας ότι θα δώσει τη
δυνατότητα στις τράπεζες να απελευθερωθούν από το βάρος των κόκκινων δανείων.

Πάντως, για άλλη µία φορά, ο Αµερικανός υπουργός συνέστησε προσοχή σχετικά µε τη συνεργασία
Ελλάδας – Κίνας, επισηµαίνοντας τους κινδύνους που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο
χρήµα». Δεν δίστασε µάλιστα να το παροµοιάσει µε ένα Δούρειο Ιππο, ενώ εξέφρασε και την εκτίµηση πως
µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.
Παρ’ όλ’ αυτά, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία.

Αισιοδοξία
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Ο Τζον Πόλσον, ο οποίος βραβεύθηκε για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας,
δήλωσε ότι αισθάνεται εξαιρετικά υπερήφανος που σχετίζεται επιχειρηµατικά µε µια χώρα όπως η
Ελλάδα. Με την αλλαγή στην κυβερνητική οικονοµική πολιτική, µε το βλέµµα στραµµένο στην ανάπτυξη, τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας, τους χαµηλότερους φόρους, τις άµεσες ξένες επενδύσεις χάρη στην
εξαιρετικά αποτελεσµατική νέα κυβέρνηση, ο Πόλσον θεωρεί ότι η χώρα βρίσκεται στην αρχή µιας
µακροπρόθεσµης περιόδου ανάκαµψης και ευηµερίας. «Είµαι αισιόδοξος για το µέλλον της Ελλάδας και για
τις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα. Η Ελλάδα επέστρεψε!» σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Οι Ρος και Πόλσον δήλωσαν εντυπωσιασµένοι από τις επιδόσεις των ελληνικών περιουσιακών στοιχείων,
ενώ ο Αµερικανός µεγαλοεπενδυτής υπογράµµισε πως η Ελλάδα αποτελεί σήµερα σηµαντική επενδυτική
ευκαιρία. Ο Αµερικανός υπουργός Εµπορίου χαρακτήρισε εκπληκτικό το γεγονός ότι η Ελλάδα δανείζεται
τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ό,τι οι ΗΠΑ, ενώ προέβλεψε ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας
ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

Αξίζει να σηµειώσουµε πως τα ελληνικά οµόλογα µπαίνουν όλο και πιο έντονα στο ραντάρ των µεγάλων
επενδυτικών οίκων, καθώς συνεχίζουν να σηµειώνουν εντυπωσιακές επιδόσεις. Χθες, καταγράφηκε νέα
µεγάλη βουτιά του επιτοκίου στα έντοκα 12µήνου, στο ιστορικό χαµηλό του 0,07% από 0,29% πριν, µε την
έκδοση να υπερκαλύπτεται κατά 1,81 φορές. Παράλληλα, η Citigroup συνέστησε στους πελάτες της την
αγορά 10ετών ελληνικών οµολόγων έναντι των αντίστοιχων γερµανικών, σηµειώνοντας ότι αποτελεί ένα
από τα κορυφαία επενδυτικά «στοιχήµατα» για το 2020 και εκτιµώντας ότι το spread µπορεί να µειωθεί έως
και τις 100 µονάδες βάσης.

kathimerini.gr
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Greece Launches Sale of Gas Distribution Network

Greece has launched the sale of gas distribution network DEPA Infrastructure, with the state and Hellenic Petroleum
both selling their stakes in the jointly-owned operation, the country’s privatization agency said on Monday.

The announcement was made during the 21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum which took place in New
York.

Gerassimos Thomas, Deputy Minister for Energy and Natural Resources, in the presence of Christos Staikouras,
Minister of Finance of the Hellenic Republic, announced the opening of an international public bidding process for the
joint sale of 100 percent of the shares in DEPA Infrastructure.

Parliament passed legislation to break up DEPA last month, paving the way for the sale of the state’s 65 percent
stakes in both DEPA Infrastructure and the gas supply company DEPA Commercial.

Hellenic Petroleum holds the remaining 35 percent of both companies and had signaled that it could divest its stake in
DEPA Infrastructure.

The commencement of the tender process is seen as indicative of the willingness of the new government to
accelerate the development of public property and attract direct investment in Greece.
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ΔΕΗ: Οµόλογο 400 εκατ ευρώ, τιτλοποίηση οφειλών εντός α' τριµήνου και
EBITDA 800 εκατ το 2020 - Επιβεβαίωση του WEN

Από το συνέδριο της Capital Link, ο Γ. Στάσσης μίλησε για EBIDTA στα 800
εκατ. ευρώ το 2020 και στόχο έκδοσης οµολόγου 400 εκατ ευρώ

Σε δυο σημαντικές κινήσεις που αναμένεται να ενισχύσουν τη
ρευστότητα της και να την διευκολύνουν στην εφαρμογή του νέου
business plan που θα παρουσιαστεί επισήμως τη Δευτέρα, πρόκειται
να προχωρήσει η ΔΕΗ το πρώτο τρίµηνο του 2020. 
Πρόκειται για την έκδοση νέου οµολογιακού δανείου ύψους 
περίπου 400 εκατ ευρώ αλλά και για την τιτλοποίηση των
ληξιπρόθεσμων οφειλών από την οποία επίσης ελπίζει να αντλήσει
ποσό της τάξης των 400 εκατ ευρώ. 
Μιλώντας πρόσφατα στη Νέα Υόρκη στο 21ο Συνέδριο της Capital Link, ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης εκτίμησε
ότι η επιχείρηση ήδη από πρώτο έτος εφαρμογής του νέου business plan,
δηλαδή από το 2020 θα παρουσιάσει EBIDTA ύψους 800 εκατ. ευρώ τα
οποία µάλιστα όπως είπε το 2021, θα φθάσουν στο 1 δισ. ευρώ.
Επιβεβαιώνεται έτσι η ανάλυση της AXIA που δημοσιοποίησε το
Worldenergynews.gr την Τετάρτη 4/12/2019 αλλά και το ρεπορτάζ της
Τρίτης 10/12/2019.

Δεν αποκλείεται µέσα στον Ιανουάριο η έκδοση του οµολόγου

Παράλληλα ο κ. Στάσσης μίλησε για έκδοση ευρωομολόγου, από το οποίο
υπάρχει η προσδοκία ότι η ΔΕΗ μπορεί να αντλήσει ακόμη και 400 εκατ.
ευρώ. 
Σχετική αναφορά είχε κάνει ο κ. Στάσσης και κατά τον σχολιασμό των
οικονοµικών αποτελεσμάτων του εννεαμήνου αφήνοντας να εννοηθεί ότι η
έκδοση θα γίνει εντός του πρώτου τριμήνου του έτους. Πάντως
τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκδοση μπορεί να γίνει
ακόµη και εκτός του Ιανουαρίου.
Άλλωστε ο κ. Στάσσης όλο το τελευταίο διάστημα κάνει σχετικές
επαφές και όπως φαίνεται ο τραπεζικός τομέας βλέπει με
ενδιαφέρον τις αποδόσεις από ένα οµόλογο της ΔΕΗ. 

http://deitzidikosteki.blogspot.com/2019/12/400-ebitda-800-2020-wen.html


http://deitzidikosteki.blogspot.gr/

 Publication date: 12/12/2019 14:36

 Alexa ranking (Greece): 0

 http://deitzidikosteki.blogspot.com/2019/12/400-ebitda-800-2020-wen.html

ενδιαφέρον τις αποδόσεις από ένα οµόλογο της ΔΕΗ. 
Πόσω µάλλον µε προβλέψεις για υψηλά EBITDA ήδη από το 2020. 
Όσο δε για την τιτλοποίηση οφειλών οι οποίες ως γνωστόν ανέρχονται σε
περίπου 2,8 δις ευρώ (οφειλές εκτός ρύθμισης) αυτή αναμένεται να
διευκολυνθεί μετά την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που προώθησε η
κυβέρνηση και η οποία επιτρέπει στη ΔΕΗ να πωλήσει σε funds την
κυριότητα των οφειλών, όπως συµβαίνει και µε τα κόκκινα δάνεια. 

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για το «σβήσιμο» των λιγνιτικών
µονάδων

Εξάλλου την Παρασκευή, το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ αναμένεται να
εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο, για να δοθεί στη δημοσιότητα την
Δευτέρα. 
Το σχέδιο, που επεξεργάσθηκε η McKinsey, έχει ως βασικό άξονα το
κλείσιµο των λιγνιτικών σταθμών παραγωγής με στόχο την πλήρη
απολιγνιτοποίηση έως το 2028.
Με το επιχειρησιακό σχέδιο θα δοθεί και το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα
για κλείσιμο 14 μονάδων λιγνίτη. Πάντως, ως το 2022 θα βγουν εκτός
λειτουργίας μονάδες ισχύος μόλις 1 GW σε σύνολο 3,9 GW, ενώ οι
υπόλοιπες θα κλείσουν αργότερα..
Το σχέδιο εκτιμάται ότι θα προβλέπει μείωση του μισθολογικού κόστους με
εθελουσία εξόδους  εργαζομένων, αντιμετώπιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
και καθιέρωση νέας, εξατομικευμένης για τους πελάτες, εμπορικής
πολιτικής.

Η έκθεση της ΑXIA που ανέβασε ταχύτητες και προσδοκίες για την μετοχή
της ΔΕΗ µε στόχο τα 7,3 ευρώ

Τετάρτη 04/12/2019 - 07:08 

Τελευταία τροποποίηση στις 09/12/2019 - 09:34 
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Τα νέα δεδοµένα και ο µετασχηµατισµός της εταιρίας σύµφωνα µε την AXIA 

Η αύξηση του όγκου συναλλαγών στην μετοχή της ΔΕΗ και η
προσπάθεια διάσπασης της ισχυρής αντίστασης της περιοχής 3.35-
3.40 ευρώ, που είναι και υψηλό πενταετίας σπεύεδει να
προεξοφλήσει την δημοσιοποίηση του bussiness plan που θα
κοινοποιηθεί στις 16 Δεκεµβρίου του 2019.
Η έκδοση της ανάλυσης της AXIA, η οποία και διεθέτει σαν πελάτες ξένους
θεσμικούς σηματοδότησε την αύξηση των συναλλαγών με μερισσότερα από
2 εκατ τεµάχια στις τελευταίες δύο ολοκληρωµένες συνεδριάσεις.
Πράγματι η AXIA με την αναλυσή της υιοθετεί μια σημαντική
βελτίωση του EBITDA το 2020 στα 865 εκατ ευρώ, ένανατι 319 εκατ
ευρώ που προβλέπει για το 2019.
Αυτό θα επιτευχθεί χάρις σε ήδη γνωστά μας πράγματα, τα μέτρα για τα
τιμολόγια, την κατάργηση της πληγής των ΝΟΜΕ και την ανάκτηση των
ΥΚΩ 200 εκατ.
Παράλληλα η αναδιάρθρωση της ΔΕΗ εκτιμάται ότι θα βοηθηθεί από τα
προγράμματα εθελουσιών που θα μειώσουν τους υπαλλήλους της από 15.900
σήμερα σε 12.100 στο τέλος το 2022 εξασφαλίζοντας μείωση του κόστους
από 813,5 εκατ ετησίως σήµερα σε 532 εκατ το 2023.
Η απολιγνιτοποίηση επίσης θα επιδράσει θετικά σε περικοπτόμενες
ζημίες ύψους 200-300 εκατ ευρώ ετησίως και εξοικονόμηση επενδυτικών
δαπανών 200 εκατ στα λιγνιτικά.
Για την περίοδο 2020 - 2022 οι μέσες ελεύθερες ταμειακές ροές θα φτάσουν
τα 320 εκατ ευρώ µειώνοντας στο 4,1 την σχέση Καθαρό Χρέος/EBITDA για
το 2020 έναντι 12,2 που είναι σήμερα και ακόμα χαμηλότερα στο 3,2 το 2021
και 2,6 το 2022.
Η εκτίμηση είναι ότι με την σταδιακή εφαρμογή των μέτρων αλλά
και του συνόλου των κινήσεων το EBITDA θα ανέλθει τελικά πάνω
από 1 δισ το 2021 και στο 1,145 το 2022.
Η στροφή σε κέρδη θα γίνει το 2020 στα 62,9 εκατ ευρώ από ζημίες
453 εκατ. το 2019 και στην συνέχεια η κερδοφορία θα ανέβει στα 203
εκατ ευρώ το 2021 και 305 το 2022 με αποτέλεσμα το P/E να είναι ιδιαίτερα
ελκυστικό στο 3,6 και 2,4 για τις δύο αυτές χρονιές με βάση τις σημερινές
τιµές της µετοχής.
Για τον λόγο αυτό δίνεται και η τιμή - στόχος 7,3 ευρώ ανά μετοχή,
όπως είχε καταγράψει το Worldenergynews.gr την Δευτέρα 2/12.
Όπως αναφέρει η ανάλυση  η δίοικηση προβλέπει το μερίδιο αγοράς σε
πρώτη φάση να συρρικνώνεται στο 65%.
Υπάρχουν ορισμένα πρόσθετα στοιχεία που αξίζει να σημειωθούν όπως το
γεγονός ότι οι αναλυτές εκτιμούν ότι πράγματι ο νέος ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να
πιάσει μια αποτίμηση υψηλότερη των 3 δισ ευρώ, άρα η μερική
ιδιωτικοποίηση να αλλάξει τελείως την εικόνα της ΔΕΗ.
Δεύτερον ότι άμεσα θα υπάρξουν οι ωφέλειες από τις
τιτλοποιήσεις.
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τιτλοποιήσεις.
Από εκεί και πέρα τα ερωτήματα είναι πως η ΔΕΗ θα επενδύσει  κεφάλαια
που πρέπει, για να μετασχηματιστεί σε εταιρία που θα βασίζεται στις
Ανανεώσιµες.
Και άρα πόσο γρήγορα θα λειτουργήσει πειστικά η προοπτική
βελτίωσης της σχέσης Καθαρού χρέους προς EBITDA για να
µπορέσει να προχωρήσει στην οµολογιακή έκδοση.
Επίσης πόσο έτοιμη θα είναι η ενεργειακή αγορά για την κάλυψη των
αναγκών του ενεργειακού ισοζυγίου με την ταχεία υποκατάστση των υπό
κλείσιµο λιγνιτικών και τι θα γίνει µε την Πτολεµαϊδα V.
Σημειώνεται ότι με την παρούσα μελέτη για το ενεργειακό ισοζύγιο
υφίσταται έλλειµµα µονάδων φυσικού αερίου.

Και το ρεπορτάζ του Worldenergynews.gr για την ομιλία Στάσση την
Τρίτη 10/12/2019:

Τριλογία Στάσση στη Ν.Υόρκη: Ανανεώσιμες, Ψηφιοποίηση
Δικτύων, Τailor made Εµπορική πολιτική
Τρίτη 10/12/2019 - 08:45
Τελευταία τροποποίηση στις 11/12/2019 - 11:35
Τους βασικούς άξονες του business plan της εταιρείας παρουσίασε χθες ο
Γ.Στάσσης στην Capital Link
Το στίγμα των νέων στρατηγικών στόχων της ΔΕΗ για το μέλλον σε
συνδυασμό με το πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης έδωσε από τη Νέα Υόρκη
και  το βήμα της εκδήλωσης Invest in Greece Capital Link  o πρόεδρος και
διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης Γιώργος Στάσσης.
Όπως είπε «η ΔΕΗ έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο, το οποίο θα ανακοινώσει
σύντομα και εκτός από την απολιγντιτοποίηση έχει τρεις ακόμα βασικούς
άξονες:
-την μετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή
ηλεκτρισµού από ΑΠΕ,
-την ψηφιοποίηση των δικτύων και
-την διαµόρφωση εµπορικής πολιτικής µε βάση τον πελάτη».
Μέσω του συνεδρίου ο κ. Στάσσης θέλησε να απευθυνθεί στους
Αµερικανούς επενδυτές προσκαλώντας τους να επενδύσουν στη μετοχή της
ΔΕΗ, αλλά και ενημερώνοντας τους για τις προοπτικές που διανοίγονται
µέσω του προγράµµατος ιδιωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ. 
Τα ερωτήματα που δέχτηκε ήταν πολλά και κυρίως έχουν να κάνουν με την
ταχεία στροφή της ΔΕΗ σε μια πράσινη εταιρία, όταν μάλιστα οι
πληροφορίες µιλούν για ένα στόχο 1GW στην πενταετία.
Γιατί αυτό θα απαιτηθούν κεφάλαια και κάτα συνέπεια έρχεται
στο προσκήνιο η ομολογιακή έκδοση, που σε πρώτη φάση θα
μειώσει το χρηματοοικονομικό κόστος της Επιχείρησης, μετά την
κοινοποίηση του business plan την προσεχή εβδοµάδα.
Η ΔΕΗ υπολογίζει ότι θα έχει σημαντική ενίσχυση από την πώληση του
49% του αναμορφωμένου ΔΕΔΔΗΕ, ενώ με μια σειρά κινήσεων που θα
περιορίσουν τις ζημίες από τους λιγνίτες και τα ΝΟΜΕ, παράλληλα με
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περιορίσουν τις ζημίες από τους λιγνίτες και τα ΝΟΜΕ, παράλληλα με
τιτλοποίηση, ΥΚΩ και όφελος από την έμμεση αύξηση τιμολογίων,
εκτιμάται ότι θα έχει EBITDA 800 εκατ ευρώ το 2020 και άνω του 1
δισ το 2021.
Άρα το ζητούμενο είναι η ταχύτητα και αποτελεσματικότητα του
µετασχηµατισµού.
Ο κ.Στάσσης για πρώτη φορά δημιούργησε μια σιγουριά στους επενδυτές,
οι οποίοι βλέπουν ότι υπάρχει μια στρατηγική με επίκεντρο τον
εκσυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητα της ΔΕΗ, σε σχέση με
ελλειμματικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν, όπως αυτή της περιόδου 2014
αλλά και αυτή της περιόδου 2018.
Μέτα από όλα αυτά αναµένεται τεράστιο ενδιαφέρον για το business plan που
θα δηµοσιοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα 16/12.

Στο Δ.Σ. της Παρασκευής και οι στρατηγικές προτεραιότητες του νέου
business plan

www.worldenergynews.gr
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Με ΔΕΗ +3% αλλά κόπωση στις τράπεζες το ΧΑ -0,59% στις 878 µον. – Στα όρια
της φούσκας η αγορά, για το 2019 οριοθετείται ο πήχης στις 900 µον.

Δυσκολία του  Γενικού Δείκτη να επαναπροσεγγίσει την πρώτη αντίσταση των 890 µονάδων µετά από επτά
συνεδριάσεις
(upd10)Άτονα  πτωτικά  κινείται η χρηµατιστηριακή αγορά , στις 878 µονάδες, µε κινήσεις
κατοχύρωσης κερδών µετά  τη χθεσινή υπερβολή σε τράπεζες και FTSE 25. 
Αποµένουν 11 συνεδριάσεις µέχρι το τέλος του 2019 και παρότι θα  περίµενε κανείς να
συνεχιστεί η στρατηγική ωραιοποίησης των χαρτοφυλακίων οι επενδυτές δεν είναι
διατεθειµένοι να  αναλάβουν νέο ρίσκο. 
Η ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά  έχει φτάσει στα  όρια  της φούσκας καθώς ήδη οι
αποτιµήσεις έχουν ξεπεράσει τις δίκαιες τιµές. 
Το 2020 οι αποδόσεις και οι επιδόσεις σε µετοχές και οµόλογα  θα  είναι χαµηλότερες σε σχέση
µε το 2019 και η παράµετρος αυτή αναµένεται να  στιγµατίσει επενδυτικά  τη νέα  χρονιά .
Αξίζει να σηµειωθεί πάντως ότι αν και τα οφέλη του σχεδίου «Ηρακλής» ήταν ήδη γνωστά και
προεξοφληµένα ωστόσο θετικά επιδρά στην επενδυτική ψυχολογία το γεγονός ότι οι τράπεζες προχωρούν
στην επίλυση των µακροχρόνιων προβληµάτων τους.
Ειδικότερα, στις τράπεζες, µετά τη χθεσινή κερδοσκοπική άνοδο, την µεγαλύτερη πτώση καταγράφουν
Πειραιώς -1,2% και Alpha Bank -1% και ακολουθεί µε οριακή πτώση η Εθνική -0,10% ενώ ανοδικά επιχειρεί η
Eurobank +0,10%.
Στις µη τραπεζικές µετοχές του FTSE, συνεχίζονται τα κέρδη στην ΔΕΗ +3% λόγω της επικείµενης
ανακοίνωσης του business plan τη Δευτέρα 16/12, ενώ υποχωρούν Motor Oil -1,5%, Aegean -1,4%, Jumbo -
1,2%.
Εν τω µεταξύ, σήµερα 12/12, στην Βουλή ψηφίζεται το πολυαναµενόµενο σχέδιο Ηρακλής που αποτελεί µια
συστηµική συλλογική λύση που θα συµβάλει, µέσω της χορήγησης κρατικών εγγυήσεων, στη εξυγίανση 30-
33 δισεκ. προβληµατικών ανοιγµάτων δαπανώντας όµως 5 δισεκ. κεφάλαια ή συνολικά όλο το κεφαλαιακό
µαξιλάρι τους.
Ενώ το πρώτο κύµα θα ολοκληρωθεί έως το τέλος καλοκαιριού του 2020 θα πρέπει να ξεκινήσει ο 
σχεδιασµός του δεύτερου κύµατος εξυγίανσης αφού προηγηθούν τα stress tests και περί το τέλος του
2020.
Το δεύτερο κύµα θα είναι το πιο επώδυνο για τις τράπεζες γιατί για την εξυγίανση των υπολοίπων 28
δισεκ. NPEs ώστε να φθάσουν σε µέσους όρους στο 5% τα προβληµατικά ανοίγµατα,  θα πρέπει
δαπανηθούν 5-6 δισεκ. νέα κεφάλαια ... 
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στη Σύνοδο Κορυφής 12 και 13 Δεκεµβρίου όπου αναµένεται να επιβεβαιωθούν
οι θετικές προσδοκίες για τις ελληνικές θέσεις απέναντι στην προκλητικότητα της Τουρκίας καθώς,
σύµφωνα µε το πρακτορείο Reuters, φαίνεται ότι θα υπάρξει σαφές  µήνυµα από τους Ευρωπαίους ηγέτες
ότι η συµφωνία της Τουρκίας µε τη Λιβύη, για τα θαλάσσια σύνορα, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.
Από την άλλη, έφτασε η ηµέρα της κρίσης για τη Βρετανία καθώς στις σηµερινές (12/12/2019) εκλογές θα
εξαρτηθεί το µέλλον της οικονοµίας της χώρας  αλλά και της εξόδου από την ΕΕ.
Εν τω µεταξύ, αµετάβλητα, άφησε τα βασικά επιτόκια των ΗΠΑ η FED, στην κλίµακα 1,5% - 1,75%,
υποστηρίζοντας ότι η αγορά εργασίας παραµένει ισχυρή, µε την οικονοµία  να συνεχίζει να αναπτύσσεται
µε σταθερό ρυθµό ενώ αναµένεται σήµερα 12/12 η συνεδρίαση της ΕΚΤ, υπό την προεδρία της Christine
Lagarde.
Στο εµπορικό µέτωπο, πλησιάζει η προθεσµία της 15ης Δεκεµβρίου για την επιβολή δασµών από τις ΗΠΑ
στις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων ενώ οι αγορές βρίσκονται εν αναµονή της απόφαση του Donald Trump
για το αν θα επιβληθούν ή όχι οι δασµοί.
Στην αγορά οµολόγων, καταγράφεται σταθεροποίηση µε το 10ετές οµόλογο στο 1,37% ενώ το ιταλικό
10ετές βρίσκεται στο 1,28%. 
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στις 140 µονάδες βάσης ενώ το CDS της Αργεντινής
βελτιώνεται βρίσκεται στις 5816 µονάδες βάσης από 5966 µονάδες βάσης 

Η πορεία  της ελληνικής χρηµατιστηριακής αγοράς στην σηµερινή συνεδρίαση

Με θετικά πρόσηµα ξεκίνησε η χρηµατιστηριακή αγορά µε τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,01% και τον Γενικό
Δείκτη +0,21%.
Λίγο πριν τις 11:00 µε ήπιες αγοραστικές παρεµβάσεις στις τράπεζες αλλά και στην ΔΕΗ ..και ο Τραπεζικός
Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ηµέρας +0,59% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,46%.
Περί τις 12:00 µε ήπιες πιέσεις στις τράπεζες αλλά και στο σύνολο σχεδόν των µη τραπεζικών µετοχών του
FTSE 25, µε εξαίρεση την ΔΕΗ..  ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαµηλό της ηµέρας -1% και ο Γενικός
Δείκτης στο -0,59%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηµατιστήριο κινείται µε πτώση -0,58% στις 878 µονάδες
έχοντας υψηλό στις 888,00 µονάδες και χαµηλό στις 878,75 µονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαµηλά επίπεδα και είναι µοιρασµένος στις τράπεζες και στα µη
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τραπεζικά blue chips.  
Αναλυτικότερα , η αξία  συναλλαγών διαµορφώνεται στα  22 εκατ. ευρώ, ο όγκος 9 εκατ.
τεµάχια  εκ των οποίων τα  5 εκατ. να  διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυµφωνηµένες συναλλαγές αξίας 1,9 εκατ. ευρώ και όγκου 715 χιλ. τεµαχίων πραγµατοποιήθηκαν στο
ελληνικό χρηµατιστήριο.
Ειδικότερα η Alpha Bank διακίνησε 665 χιλ. τεµάχια αξίας 1,27 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ 50 χιλ. τεµάχια αξίας
664 χιλ. ευρώ

Τα  τεχνικά  σηµεία

Ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 878 µονάδες, µε πρώτη στήριξη τις 875 µονάδες και ακολουθούν οι 865
µονάδες και οι 850 µονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 890 µονάδες και ακολουθούν οι 900-910 µονάδες και οι 940 µονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης κινείται στις 860 µονάδες, µε πρώτη στήριξη τις 820 µονάδες και ακολουθούν οι 800
µονάδες
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 880 µονάδες και ακολουθούν οι 910-920 µονάδες

Εταιρικά  νέα

Σε δυο σηµαντικές κινήσεις που αναµένεται να ενισχύσουν τη ρευστότητα της και να την διευκολύνουν
στην εφαρµογή του νέου business plan που θα παρουσιαστεί επισήµως τη Δευτέρα, πρόκειται να
προχωρήσει η ΔΕΗ το πρώτο τρίµηνο του 2020.
Πρόκειται για την έκδοση νέου οµολογιακού δανείου ύψους περίπου 400 εκατ ευρώ αλλά και για την
τιτλοποίηση των ληξιπρόθεσµων οφειλών από την οποία επίσης ελπίζει να αντλήσει ποσό της τάξης των
400 εκατ ευρώ.
Μιλώντας πρόσφατα στη Νέα Υόρκη στο 21ο Συνέδριο της Capital Link, ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης εκτίµησε ότι η επιχείρηση ήδη από πρώτο έτος εφαρµογής του νέου
business plan, δηλαδή από το 2020 θα παρουσιάσει EBIDTA ύψους 800 εκατ. ευρώ τα οποία µάλιστα όπως
είπε το 2021, θα φθάσουν στο 1 δισ. ευρώ.
Έληξε χθες 11/12 η διαπραγµάτευση των δικαιωµάτων για την αύξηση κεφαλαίου της Lamda ενώ η
περίοδος εξάσκησης είναι µέχρι και τη Δευτέρα 16 Δεκεµβρίου.
Αύξηση 71,2% στα κέρδη της ΓΕΚΤΕΡΝΑ στο εννεάµηνο του 2019, στα 32,7 εκατ. ευρώ
Οι ενοποιηµένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαµορφώθηκαν στα 837,9 εκατ. ευρώ, έναντι 1.020 εκατ. ευρώ
την αντίστοιχη περίοδο του 2018, µειωµένες κατά 17,9%, κυρίως λόγω των µειωµένων εσόδων του
κατασκευαστικού τοµέα.
Στα 1,64 εκατ. ευρώ περιορίστηκαν οι ζηµίες της Frigoglass στο γ' 3µηνο του 2019, από 3,35 εκατ. ευρώ το
αντίστοιχο τρίµηνο του 2018
Στην λήψη των τελικών εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγορά βρίσκεται η δροµολογούµενη αύξηση
του µετοχικού κεφαλαίου της AVAX κατά 20 εκατ. ευρώ, απόφαση η οποία ελήφθη σε γενική συνέλευση
των µετόχων στις 26 Σεπτεµβρίου.
Η αύξηση  του µετοχικού κεφαλαίου θα πραγµατοποιηθεί µε την καταβολή µετρητών και δικαίωµα
προτίµησης σε όλους τους µετόχους της, µε τιµή έκδοσης 0,30 ευρώ ανά µετοχή και την έκδοση 66.666.666
νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών.  

Τραπεζικά  νέα

Με την κατάθεση του νόµου για τον Ηρακλή ή APS που διέπει τα κόκκινα προβληµατικά δάνεια η διοίκηση
της Eurobank το εκλαµβάνει ως αντίστροφη µέτρηση ώστε να κλείσει η συµφωνία µε την Fortress.
Έως τις 20 Δεκεµβρίου 2019 θα έχει κλείσει το deal µεταξύ της Eurobank και του Fortress – Dovalue για τα 24
δισεκ. NPEs καταβάλοντας 390 εκατ. ευρώ .
Αν και ακόµη υπάρχουν ανοικτά ζητήµατα, ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχει εκατέρωθεν διάθεση να υπάρξει
συµφωνία.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Eurobank µέσα στο α΄ τρίµηνο του 2020 θα καταγράψει µεγάλη βελτίωση στα
NPEs λόγω της τιτλοποίησης και της συµφωνίας µε την Fortress. 
Έναντι αυτής της εξέλιξης θα δαπανήσει για την εξυγίανση 1,3 µε 1,5 δισεκ. κεφάλαια. 
Η Eurobank θα είναι η πρώτη τράπεζα που υλοποιεί τέτοιας κλίµακας µεγάλη εξυγίανση στον ισολογισµό
της.
Εν τω µεταξύ παρ΄ ότι η Eurobank είναι κεφαλαιακά ισχυρή σχεδιάζει κάποια στιγµή µέσα στο 2020 να
προχωρήσει στην έκδοση tier 2 ύψους 500 εκατ µε στόχο επιτόκιο κοντά στο 4%.

Η επικαιρότητα

Σύµφωνα µε το πρακτορείο Reuters, αναφέρεται ότι το µήνυµα που θα στείλουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες από
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την Σύνοδο Κορυφής που διεξάγεται σήµερα, Πέµπτη, και την Παρασκευή, στις Βρυξέλλες είναι ότι η
συµφωνία της Τουρκίας µε τη Λιβύη, για τα θαλάσσια σύνορα, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο
Σε κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε την διαρροή που έγινε στο διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters,
φαίνεται ότι θα υπάρξει στο κείµενο των συµπερασµάτων µια καλή διατύπωση για τα ελληνικά
συµφέροντα, µετά την απειλητική για την Ελλάδα συµφωνία που υπεγράφη µεταξύ Τουρκίας και Λιβύης.
Στο µεταξύ, τις τελευταίες ηµέρες αυξήθηκαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες οι οποίοι εξέφρασαν την
συµπαράστασή τους στη χώρα µας. 
Η Ιταλία, η Γαλλία, η Ολλανδία και η Κύπρος δηλώνουν ανοιχτά και σκληρά ότι τάσσονται κατά της
Τουρκίας και θα στηρίξουν τα ελληνικά αιτήµατα στη Σύνοδο Κορυφής. 
Σε ότι αφορά την Γερµανία, είναι πολύ προσεκτική στη στάση που κρατά. Και αυτό, διότι, η Angela Merkel
τρέµει το προσφυγικό και το ενδεχόµενο να ξανανοίξει τη στρόφιγγα ο Erdogan.
Η ηµέρα της κρίσης για τη Βρετανία και φυσικά το Brexit έφθασε, καθώς στις σηµερινές (12/12/2019)
εκλογές οι Βρετανοί καλούνται να επιλέξουν όχι µόνο ποιος θα τους κυβερνήσει αλλά και ποιο θα κλείσει
επιτέλους τη συµφωνία για την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάσει των τελευταίων δηµοσκοπήσεων που δόθηκαν στη δηµοσιότητα την Τετάρτη 11/12, το Συντηρητικό
Κόµµα του Boris Johnson αναµένεται ότι θα κερδίσει τις εκλογές, αλλά όχι µε τόσο µεγάλη άνεση όπως
φαίνονταν πριν από µερικές εβδοµάδες, καθώς εκτιµάται ότι θα κερδίσει την πλειοψηφία µε διαφορά 28
εδρών, όπως έδειξε δηµοσκόπηση του YouGov, ενώ πριν από ένα µήνα η διαφορά διαµορφώνονταν στις 68
έδρες.

Μεικτά  πρόσηµα  στις ασιατικές αγορές

Με µεικτές τάσεις έκλεισαν οι ασιατικές αγορές, µετά την ανακοίνωση της Federal Reserve ότι θα
διατηρήσει αµετάβλητα τα επιτόκια καθόλη τη διάρκεια του 2020.
Παράλληλα, η Federal Reserve δήλωσε ότι δεν θα υπάρξουν µεταβολές στα επιτόκια το επόµενο έτος,
καθώς η αµερικανική οικονοµία παραµένει ισχυρή, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι εµπορικές εντάσεις
απαιτούν παρακολούθηση.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε µε άνοδο +0,14%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε
στο -0,30% στις 2915,70 µονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,31% στις 26994,14
µονάδες 

Μεικτά  πρόσηµα  στα  ευρωπαϊκά  χρηµατιστήρια

Μεικτά πρόσηµα καταγράφονται στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια, µε το ενδιαφέρον να στρέφεται στις
δηλώσεις της νέας επικεφαλής της ΕΚΤ Christine Lagarde για το µέλλον των µέτρων στήριξης της οικονοµίας
και την επικείµενη αναθεώρηση της πολιτικής, ενώ η τρέχουσα νοµισµατική πολιτική αναµένεται να
παραµείνει αµετάβλητη.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερµανία κινείται στο -0,01%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,02%, ο FTSE MIB στην
Ιταλία κινείται στο +0,25%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,05% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο µε κέρδη +0,30%
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται µε οριακή άνοδο +0,01%.

Πτωτικές τάσεις στις τράπεζες  µε χαµηλές συναλλαγές   

Πτωτικές τάσεις καταγράφονται στις τραπεζικές µετοχές µε χαµηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Με την µεγαλύτερη πτώση Πειραιώς και Alpha Bank ενώ οριακά υποχωρούν Εθνική και Eurobank.  
Ο κλάδος χρηµατιστηριακά προσέγγισε τις τιµές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές
αντιστάσεις.
Η Εθνική διαπραγµατεύεται στα 2,92 ευρώ µε πτώση -0,44%  µε όγκο 493 χιλ. τεµάχια και κεφαλαιοποίηση
2,67 δισεκ. ευρώ. 
Σηµειώνουµε ότι ιστορικό χαµηλό κλείσιµο της Εθνικής σηµειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008
ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ µετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαµηλό στο
0,0066 προ RS ή 0,099 µετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεµβρίου 2018 το ιστορικό χαµηλό κλείσιµο
προσαρµόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ 
Ας σηµειωθεί ότι το νέο χαµηλό ιστορικό κλείσιµο της Εθνικής πραγµατοποιήθηκε στις
21/01/2019 στα  0,92 ευρώ µε ενδοσυνεδριακό χαµηλό στα  0,90 ευρώ
Η τιµή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση µε τα 4,29 ευρώ της αύξησης
του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ µετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε µε τιµή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιµή 0,0010 ευρώ και
τέθηκε εκτός διαπραγµάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,8510 ευρώ µε πτώση -0,96% µε όγκο 1,8 εκατ. τεµάχια και κεφαλαιοποίηση
2,86 δισεκ. ευρώ.
Σηµειώνουµε ότι το ιστορικό χαµηλό κλείσιµο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232
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ευρώ και σηµειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό
χαµηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 µετά reverse split
Ας σηµειωθεί ότι το νέο χαµηλό ιστορικό κλείσιµο της Alpha Bank πραγµατοποιήθηκε στις
01/02/2019 στα  0,87 ευρώ και µε ενδοσυνεδριακό χαµηλό στα  0,8410 ευρώ.
Η τιµή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιµή της ΑΜΚ
του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ µετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε µε πρώτη τιµή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ
όπου και σταµάτησε πλέον να διαπραγµατεύεται. 
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 3,02 ευρώ µε πτώση -1,05% µε όγκο 329 χιλ. τεµάχια και κεφαλαιοποίηση 1,32
δισ. ευρώ.
Σηµειώνουµε ότι ιστορικό χαµηλό της Πειραιώς σηµειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ
προ RS ή 0,081 ευρώ µετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαµηλό ήταν
0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ µετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαµηλό κλείσιµο
προσαρµόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σηµειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαµηλό κλείσιµο της Πειραιώς πραγµατοποιήθηκε στις
01/02/2019 στα  0,57 ευρώ και µε ενδοσυνεδριακό χαµηλό στα  0,5520 ευρώ.
Η τιµή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015
στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ µετά RS. 
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιµή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταµάτησε να
διαπραγµατεύεται και είχε τελευταία τιµή στα 0,0010 ευρώ. 
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,8970 ευρώ, µε άνοδο +0,22% µε όγκο 1,3 εκατ. τεµάχια και κεφαλαιοποίηση
3,33 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαµηλό στην Eurobank σηµειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
στα  0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ µετά  RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η µετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,27 ευρώ, µε πτώση -0,78% και κεφαλαιοποίηση 567 εκατ.
ευρώ. 
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η µετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηµατιστήριο και
διαπραγµατεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,3880 ευρώ, µε άνοδο +1,44% και όγκο 405 χιλ. τεµάχια και κεφαλαιοποίηση
179 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαµηλό της Attica Βank είναι στα  0,02480 ευρώ µετά  το RS και προ reverse split
0,001255 ευρώ και σηµειώθηκε στις 21 Δεκεµβρίου του 2017.
Η µετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος  στα 14,10 ευρώ, µε πτώση -0,56% και κεφαλαιοποίηση 280 εκατ.
ευρώ.

Ελεγχόµενες πιέσεις στις µη τραπεζικές µετοχές του FTSE 25 µε χαµηλές συναλλαγές

Ελεγχόµενες πιέσεις ασκούνται στην πλειονότητα των  µη τραπεζικών µετοχών του FTSE 25 µε χαµηλή 
συναλλακτική δραστηριότητα 
Την µεγαλύτερη πτώση καταγράφουν Motor Oil, Jumbo, Aegean, CENER, ΟΛΠ.
Στον αντίποδα, ανοδικά ξεχωρίζει η ΔΕΗ και ακολουθούν µε οριακή άνοδο ΟΠΑΠ, ΑΔΜΗΕ.
H Coca Cola διαπραγµατεύεται στα 29,44 µε πτώση -0,41% µε την κεφαλαιοποίηση στα 10,87 δισ. ευρώ και
βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηµατιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγµατεύεται στα 13,24 ευρώ, µε πτώση -0,75% και αποτίµηση 6,35 δισ. ευρώ και βρίσκεται
στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων. 
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 3,5940 ευρώ µε άνοδο +2,98% και αποτίµηση 834 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,1550 ευρώ, µε άνοδο +0,23% και κεφαλαιοποίηση 500 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 11,51 ευρώ µε άνοδο +0,26% και αποτίµηση 3,70 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγµατεύεται στα 18,44 ευρώ, µε πτώση -0,86% και κεφαλαιοποίηση 1,52
δισ. ευρώ. 
Η µετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,34 ευρώ µε άνοδο +0,74% και κεφαλαιοποίηση 2,55 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγµατεύεται στα 20,46 ευρώ µε πτώση -1,25% και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγµατεύεται στα 9,73 ευρώ µε πτώση -0,61% και κεφαλαιοποίηση 1,39  δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγµατεύεται στα 18,19 ευρώ µε πτώση -1,09% και κεφαλαιοποίηση 2,47 δισ. ευρώ.
Η µετοχή της Cenergy  διαπραγµατεύεται στα 1,2780 ευρώ, µε πτώση -0,93% και κεφαλαιοποίηση 243 εκατ.
ευρώ.
Η µετοχή του Fourlis στα 5,36 ευρώ, µε άνοδο +0,19% και µε κεφαλαιοποίηση στα 278 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,0870 ευρώ, µε πτώση -0,91% και κεφαλαιοποίηση 82 εκατ.
ευρώ.

Σταθεροποίηση στα  ελληνικά  οµόλογα  µε το 10ετές 1,37%, µε την Ιταλία  1,28%
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Σταθεροποίηση σηµειώνεται σήµερα στα ελληνικά οµόλογα ενώ οριακή βελτίωση καταγράφεται στα
οµόλογα της Ν. Ευρώπης.
Σε γενικές γραµµές µπορεί να ειπωθεί ότι το πάρτι στα ελληνικά οµόλογα έχει τελειώσει θα υπάρχουν
αναλαµπές και κινήσεις κατοχύρωσης κερδών αλλά το µεγάλο ράλι έχει τελειώσει οριστικά.
Σε γενικές γραµµές τα ελληνικά οµόλογα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 150 οµόλογα της
Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο… ωστόσο εσχάτως σηµειώνονται πωλήσεις.
Το 10ετές ελληνικό οµόλογο διαπραγµατεύεται σήµερα στο 1,37% από 1,155% πρόσφατα ενώ το Ιταλικό
10ετές οµόλογο στο 1,28%.
Να σηµειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,37% µε το αµερικανικό 10ετές 1,80% παρ’ ότι αποτιµώνται σε
διαφορετικό νόµισµα δεν ακολουθούσαν βίους παράλληλους…. η Ελλάδα δανείζεται µε καλύτερους όρους
από τις ΗΠΑ εσχάτως.  
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 9 µονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread µε την Ελλάδα διαµορφώνεται στις 102 µονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης µεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερµανικών οµολόγων διαµορφώνεται στις
170 µονάδες βάσης..
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήµερα διαµορφώνεται στις 140 µονάδες
βάσης.
Ως µέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 5.816 µονάδες βάσης.
Θυµίζουµε ότι τα επίπεδα ρεκόρ µετά το PSI+ στην Ελλάδα σηµειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700
µ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθµίσει τον
κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήµερα απόδοση 1,40%
ή 140 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Οριακή βελτίωση στα  χρεόγραφα  της Νότιας Ευρώπης και στην Ιταλία   

Οτριακή βελτίωση σηµειώνεται σήµερα και στις τιµές των οµολόγων της Νοτίου Ευρώπης και στην Ιταλία.
 
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαµηλό 0,758% στις 12 Σεπτεµβρίου
2019 για να διαµορφωθεί σήµερα στις 12 Δεκεµβρίου 2019 στο 1,28%.
Το 10ετές γερµανικό οµόλογο βρίσκεται σήµερα 12/12/2019 στο -0,33% µε υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυµίζουµε ότι το υψηλό ετών 1,02% σηµειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαµηλό
σηµειώθηκε στις 3 Σεπτεµβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών οµολόγων διαµορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία  λήξης 2028 εµφανίζει απόδοση -0,02% µε το ιστορικό χαµηλό -0,156%
σηµειώθηκε στις 16 Αυγούστου  2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό οµόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,35% µε το ιστορικό
χαµηλό στο 0,064% που  σηµειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,40% µε το ιστορικό χαµηλό στο 0,023% που σηµειώθηκε
στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία  το 10ετές οµόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,28% και µε
ιστορικό χαµηλό 0,7530% στις 12 Σεπτεµβρίου του 2019.
Αξίζει να  αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές οµόλογο µε επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα
απόδοση του είναι 0,48%
Το ιστορικό χαµηλό σηµειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
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ΔΕΗ: Οµόλογο 400 εκατ, τιτλοποίηση οφειλών εντός α' τριµήνου και EBITDA 800
εκατ το 2020

Από το συνέδριο της Capital Link, ο Γ. Στάσσης µίλησε για EBIDTA στα 800 εκατ. ευρώ το 2020 και στόχο
έκδοσης οµολόγου 400 εκατ ευρώ
Σε δυο σηµαντικές κινήσεις που αναµένεται να  ενισχύσουν τη ρευστότητα  της και να  την
διευκολύνουν στην εφαρµογή του νέου business plan που θα  παρουσιαστεί επισήµως τη
Δευτέρα , πρόκειται να  προχωρήσει η ΔΕΗ το πρώτο τρίµηνο του 2020. 
Πρόκειται για την έκδοση νέου οµολογιακού δανείου ύψους περίπου 400 εκατ ευρώ αλλά και για την
τιτλοποίηση των ληξιπρόθεσµων οφειλών από την οποία επίσης ελπίζει να αντλήσει ποσό της τάξης
των 400 εκατ ευρώ. 
Μιλώντας πρόσφατα στη Νέα Υόρκη στο 21ο Συνέδριο της Capital Link, ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης εκτίµησε ότι η επιχείρηση ήδη από πρώτο έτος εφαρµογής του νέου
business plan, δηλαδή από το 2020 θα παρουσιάσει EBIDTA ύψους 800 εκατ. ευρώ τα οποία µάλιστα όπως
είπε το 2021, θα  φθάσουν στο 1 δισ. ευρώ.
Επιβεβαιώνεται έτσι η ανάλυση της AXIA που δηµοσιοποίησε το Worldenergynews.gr την
Τετάρτη 4/12/2019 αλλά  και το ρεπορτάζ της Τρίτης 10/12/2019.

Δεν αποκλείεται µέσα  στον Ιανουάριο η έκδοση του οµολόγου

Παράλληλα ο κ. Στάσσης µίλησε για έκδοση ευρωοµολόγου, από το οποίο υπάρχει η προσδοκία ότι η ΔΕΗ
µπορεί να αντλήσει ακόµη και 400 εκατ. ευρώ. 
Σχετική αναφορά είχε κάνει ο κ. Στάσσης και κατά τον σχολιασµό των οικονοµικών αποτελεσµάτων του
εννεαµήνου αφήνοντας να εννοηθεί ότι η έκδοση θα γίνει εντός του πρώτου τριµήνου του έτους. 
Πάντως τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκδοση µπορεί να  γίνει ακόµη και εκτός
του Ιανουαρίου.
Άλλωστε ο κ. Στάσσης όλο το τελευταίο διάστηµα  κάνει σχετικές επαφές και όπως φαίνεται
ο τραπεζικός τοµέας βλέπει µε ενδιαφέρον τις αποδόσεις από ένα  οµόλογο της ΔΕΗ. 
Πόσω µάλλον µε προβλέψεις για υψηλά EBITDA ήδη από το 2020. 
Όσο δε για την τιτλοποίηση οφειλών οι οποίες ως γνωστόν ανέρχονται σε περίπου 2,8 δις ευρώ (οφειλές
εκτός ρύθµισης) αυτή αναµένεται να διευκολυνθεί µετά την πρόσφατη νοµοθετική ρύθµιση που προώθησε
η κυβέρνηση και η οποία επιτρέπει στη ΔΕΗ να πωλήσει σε funds την κυριότητα των οφειλών, όπως
συµβαίνει και µε τα κόκκινα δάνεια.  

Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα  για  το «σβήσιµο» των λιγνιτικών µονάδων

Εξάλλου την Παρασκευή, το διοικητικό συµβούλιο της ΔΕΗ αναµένεται να εγκρίνει το επιχειρησιακό
σχέδιο, για να δοθεί στη δηµοσιότητα την Δευτέρα. 
Το σχέδιο, που επεξεργάσθηκε η McKinsey, έχει ως βασικό άξονα  το κλείσιµο των λιγνιτικών
σταθµών παραγωγής µε στόχο την πλήρη απολιγνιτοποίηση έως το 2028.
Με το επιχειρησιακό σχέδιο θα δοθεί και το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα για κλείσιµο 14 µονάδων λιγνίτη.
Πάντως, ως το 2022 θα βγουν εκτός λειτουργίας µονάδες ισχύος µόλις 1 GW σε σύνολο 3,9 GW, ενώ οι
υπόλοιπες θα κλείσουν αργότερα..
Το σχέδιο εκτιµάται ότι θα προβλέπει µείωση του µισθολογικού κόστους µε εθελουσία εξόδους 
εργαζοµένων, αντιµετώπιση ληξιπρόθεσµων οφειλών και καθιέρωση νέας, εξατοµικευµένης για τους
πελάτες, εµπορικής πολιτικής.

Τα νέα δεδοµένα και ο µετασχηµατισµός της εταιρίας σύµφωνα µε την AXIA 

Η αύξηση του όγκου συναλλαγών στην µετοχή της ΔΕΗ και η προσπάθεια  διάσπασης της
ισχυρής αντίστασης της περιοχής 3.35- 3.40 ευρώ, που είναι και υψηλό πενταετίας σπεύεδει
να  προεξοφλήσει την δηµοσιοποίηση του bussiness plan που θα  κοινοποιηθεί στις 16
Δεκεµβρίου του 2019.
Η έκδοση της ανάλυσης της AXIA, η οποία και διεθέτει σαν πελάτες ξένους θεσµικούς σηµατοδότησε την
αύξηση των συναλλαγών µε µερισσότερα από 2 εκατ τεµάχια στις τελευταίες δύο ολοκληρωµένες
συνεδριάσεις.
Πράγµατι η AXIA µε την αναλυσή της υιοθετεί µια  σηµαντική βελτίωση του EBITDA το 2020 στα
865 εκατ ευρώ, ένανατι 319 εκατ ευρώ που προβλέπει για  το 2019.
Αυτό θα επιτευχθεί χάρις σε ήδη γνωστά µας πράγµατα, τα µέτρα για τα τιµολόγια, την κατάργηση της
πληγής των ΝΟΜΕ και την ανάκτηση των ΥΚΩ 200 εκατ.
Παράλληλα η αναδιάρθρωση της ΔΕΗ εκτιµάται ότι θα βοηθηθεί από τα προγράµµατα εθελουσιών που θα
µειώσουν τους υπαλλήλους της από 15.900 σήµερα σε 12.100 στο τέλος το 2022 εξασφαλίζοντας µείωση
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του κόστους από 813,5 εκατ ετησίως σήµερα σε 532 εκατ το 2023.
Η απολιγνιτοποίηση επίσης θα επιδράσει θετικά σε περικοπτόµενες ζηµίες ύψους 200-300 εκατ ευρώ
ετησίως και εξοικονόµηση επενδυτικών δαπανών 200 εκατ στα λιγνιτικά.
Για την περίοδο 2020 - 2022 οι µέσες ελεύθερες ταµειακές ροές θα φτάσουν τα 320 εκατ ευρώ µειώνοντας
στο 4,1 την σχέση Καθαρό Χρέος/EBITDA για το 2020 έναντι 12,2 που είναι σήµερα και ακόµα
χαµηλότερα στο 3,2 το 2021 και 2,6 το 2022.
Η εκτίµηση είναι ότι µε την σταδιακή εφαρµογή των µέτρων αλλά  και του συνόλου των
κινήσεων το EBITDA θα  ανέλθει τελικά  πάνω από 1 δισ το 2021 και στο 1,145 το 2022.
Η στροφή σε κέρδη θα  γίνει το 2020 στα  62,9 εκατ ευρώ από ζηµίες 453 εκατ. το 2019 και στην
συνέχεια  η κερδοφορία θα ανέβει στα 203 εκατ ευρώ το 2021 και 305 το 2022 µε αποτέλεσµα το P/E να
είναι ιδιαίτερα ελκυστικό στο 3,6 και 2,4 για τις δύο αυτές χρονιές µε βάση τις σηµερινές τιµές της
µετοχής.
Για  τον λόγο αυτό δίνεται και η τιµή - στόχος 7,3 ευρώ ανά  µετοχή, όπως είχε καταγράψει το
Worldenergynews.gr την Δευτέρα  2/12.
Όπως αναφέρει η ανάλυση  η δίοικηση προβλέπει το µερίδιο αγοράς σε πρώτη φάση να συρρικνώνεται στο
65%.
Υπάρχουν ορισµένα πρόσθετα στοιχεία που αξίζει να σηµειωθούν όπως το γεγονός ότι οι αναλυτές
εκτιµούν ότι πράγµατι ο νέος ΔΕΔΔΗΕ µπορεί να πιάσει µια αποτίµηση υψηλότερη των 3 δισ ευρώ, άρα η
µερική ιδιωτικοποίηση να αλλάξει τελείως την εικόνα της ΔΕΗ.
Δεύτερον ότι άµεσα  θα  υπάρξουν οι ωφέλειες από τις τιτλοποιήσεις.
Από εκεί και πέρα τα ερωτήµατα είναι πως η ΔΕΗ θα επενδύσει  κεφάλαια που πρέπει, για να
µετασχηµατιστεί σε εταιρία που θα βασίζεται στις Ανανεώσιµες.
Και άρα πόσο γρήγορα  θα  λειτουργήσει πειστικά  η προοπτική βελτίωσης της σχέσης
Καθαρού χρέους προς EBITDA για  να  µπορέσει να  προχωρήσει στην οµολογιακή έκδοση.
Επίσης πόσο έτοιµη θα είναι η ενεργειακή αγορά για την κάλυψη των αναγκών του ενεργειακού ισοζυγίου
µε την ταχεία υποκατάστση των υπό κλείσιµο λιγνιτικών και τι θα γίνει µε την Πτολεµαϊδα V.
Σηµειώνεται ότι µε την παρούσα µελέτη για το ενεργειακό ισοζύγιο υφίσταται έλλειµµα µονάδων φυσικού
αερίου.

Και το ρεπορτάζ του Worldenergynews.gr για  την οµιλία  Στάσση την Τρίτη 10/12/2019:

Τριλογία  Στάσση στη Ν.Υόρκη: Ανανεώσιµες, Ψηφιοποίηση Δικτύων, Τailor made Εµπορική
πολιτική
Τρίτη 10/12/2019 - 08:45
Τελευταία τροποποίηση στις 11/12/2019 - 11:35
Τους βασικούς άξονες του business plan της εταιρείας παρουσίασε χθες ο Γ.Στάσσης στην Capital Link
Το στίγµα των νέων στρατηγικών στόχων της ΔΕΗ για το µέλλον σε συνδυασµό µε το πρόγραµµα
απολιγνιτοποίησης έδωσε από τη Νέα Υόρκη και  το βήµα της εκδήλωσης Invest in Greece Capital Link  o
πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης Γιώργος Στάσσης.
Όπως είπε «η ΔΕΗ έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο, το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και εκτός από την
απολιγντιτοποίηση έχει τρεις ακόµα βασικούς άξονες:
-την µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρισµού από ΑΠΕ,
-την ψηφιοποίηση των δικτύων και
-την διαµόρφωση εµπορικής πολιτικής µε βάση τον πελάτη».
Μέσω του συνεδρίου ο κ. Στάσσης θέλησε να απευθυνθεί στους Αµερικανούς επενδυτές προσκαλώντας
τους να επενδύσουν στη µετοχή της ΔΕΗ, αλλά και ενηµερώνοντας τους για τις προοπτικές που
διανοίγονται µέσω του προγράµµατος ιδιωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ.  
Τα ερωτήµατα που δέχτηκε ήταν πολλά και κυρίως έχουν να κάνουν µε την ταχεία στροφή της ΔΕΗ σε µια
πράσινη εταιρία, όταν µάλιστα οι πληροφορίες µιλούν για ένα στόχο 1GW στην πενταετία.
Γιατί αυτό θα  απαιτηθούν κεφάλαια  και κάτα  συνέπεια  έρχεται στο προσκήνιο η
οµολογιακή έκδοση, που σε πρώτη φάση θα  µειώσει το χρηµατοοικονοµικό κόστος της
Επιχείρησης, µετά  την κοινοποίηση του business plan την προσεχή εβδοµάδα .
Η ΔΕΗ υπολογίζει ότι θα έχει σηµαντική ενίσχυση από την πώληση του 49% του αναµορφωµένου ΔΕΔΔΗΕ,
ενώ µε µια σειρά κινήσεων που θα περιορίσουν τις ζηµίες από τους λιγνίτες και τα ΝΟΜΕ, παράλληλα µε
τιτλοποίηση, ΥΚΩ και όφελος από την έµµεση αύξηση τιµολογίων, εκτιµάται ότι θα  έχει EBITDA
800 εκατ ευρώ το 2020 και άνω του 1 δισ το 2021.
Άρα το ζητούµενο είναι η ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα του µετασχηµατισµού.
Ο κ.Στάσσης για πρώτη φορά δηµιούργησε µια σιγουριά στους επενδυτές, οι οποίοι βλέπουν ότι υπάρχει
µια στρατηγική µε επίκεντρο τον εκσυγχρονισµό και την ανταγωνιστικότητα της ΔΕΗ, σε σχέση µε
ελλειµµατικές πολιτικές που εφαρµόστηκαν, όπως αυτή της περιόδου 2014 αλλά και αυτή της περιόδου
2018.
Μέτα από όλα αυτά αναµένεται τεράστιο ενδιαφέρον για το business plan που θα δηµοσιοποιηθεί την
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προσεχή Δευτέρα 16/12.
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NEW YORK-Capital Link - [Sofokleous10.gr]

Τα νέα που έρχονται από τη Νέα Υόρκη και το 21ο επενδυτικό Forum της Capital Link: Σε δείπνο που
διοργανώθηκε στα πλαίσια του Forum βραβεύτηκε ο Τζον Πόλσον, προφανώς... ως µεγάλος χορηγός του
ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. - Όσον αφορά τα σοβαρά, το πλέον σηµαντικό γεγονός του Forum ήταν
ότι ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ Γ. Ρος µας την είπε κανονικότατα για την Cosco στην οµιλία του. Δεν
ανέφερε ονόµατα, αλλά µίλησε για "γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα" που συνδέεται µε διάφορους
κινδύνους ενώ έκανε και αναφορά σε λιµάνια που µπορεί να µετατραπούν σε βάσεις. - Κατά τα λοιπά, το
πάνελ που έκανε περισσότερη αίσθηση ήταν αυτό της ναυτιλίας µε τον Ν. Τσάκο να ξεχωρίζει. Από τους
τραπεζίτες µακράν καλύτερη εντύπωση έκανε ο CEO της Alpha Bank Β. Ψάλτης µε παρουσίαση που είχε
αρχή µέσον και τέλος. Από την κυβερνητική αποστολή (4 υπουργοί, 3 υφυπουργοί) ξεχώρισε ο Χρ.
Σταϊκούρας καθώς εµφανίστηκε σοβαρός, µετρηµένος και ενηµερωµένος. - Το...
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Γ. Πιτσιλής: Μονόδροµος ο ψηφιακός µετασχηµατισµός
Αµαλία Κάτζου , CNN Greece

«Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στην ελληνική φορολογική και τελωνειακή διοίκηση είναι ο ακρογωνιαίος
λίθος της µεταρρυθµιστικής µας πολιτικής» τόνισε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, κατά την τοποθέτησή του στο 21ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece
Forum.

Τα τελευταία χρόνια έχουµε αναπτύξει µια στρατηγική πληροφορικής και έναν οδικό χάρτη για
να  βελτιώσουµε την ποιότητα  των υπηρεσιών µας προς τους φορολογούµενους και να τους
βοηθήσουµε να γίνουν πιο συνεπείς, αλλά και για να αυξήσουµε την απόδοση των ελέγχων µας, ώστε να
διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισµού.

Ακολουθώντας το σχέδιό µας, κάθε χρόνο καταφέρνουµε να ψηφιοποιήσουµε όλο και περισσότερες
υπηρεσίες: φέτος για παράδειγµα ψηφιοποιήσαµε την παρακράτηση φόρου επί των µισθών, των
µερισµάτων, των τόκων και των δικαιωµάτων. Μέχρι το τέλος του έτους, σκοπεύουµε να ξεκινήσουµε την
ηλεκτρονική αίτηση για την υποβολή του φόρου µεταβίβασης ακινήτων», επεσήµανε ο κ. Πιτσιλής και
πρόσθεσε:

«Αλλά το µεγαλύτερο έργο µας είναι η ψηφιοποίηση των λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων των
επιχειρήσεων στην Ελλάδα:

Είναι ένα έργο µε τρία µέρη που περιλαµβάνει:

Ηλεκτρονική λογιστική
Ηλεκτρονική τιµολόγηση
Online ταµειακές µηχανές
Ηλεκτρονική λογιστική (myData)

Είναι µια πλατφόρµα που λαµβάνει όλες τις σχετικές ακαθάριστες πληροφορίες εσόδων και εξόδων από
όλες τις επιχειρήσεις και αποτελεί το λογιστικό και φορολογικό αρχείο τους.

 Θα οδηγήσει στην προπληρωµή των επιστροφών φόρου και στον υπολογισµό των
φορολογικών υποχρεώσεων.

Ηλεκτρονική τιµολόγηση

Δεν χρειάζεται να πω πολλά γι' αυτό, εκτός από το ότι σκοπεύουµε να το καταστήσουµε το κύριο κανάλι
των φορολογικών πληροφοριών που αποστέλλονται στο myDATA.

Online ταµειακές µηχανές

Το άλλο σηµαντικότερο κανάλι πληροφοριών για τη λογιστική. Σύµφωνα µε την αρχή της µετάδοσης
πληροφοριών σε µια συναλλαγή από µια βάση συναλλαγών, θα συνδέσουµε όλες τις online ταµειακές
µηχανές µε το myDATA.

Στόχος µας είναι να έχουν ξεκινήσει και τα τρία µέσα στο 2020, έτσι ώστε όλοι να εκπαιδευτούν στο νέο
σύστηµα.

Και πρέπει να πω ότι είναι ευτύχηµα  ότι η νέα κυβέρνηση και το υπουργείο Οικονοµικών έχουν εγκρίνει το
σχέδιό µας από την αρχή και την Παρασκευή ψηφίστηκε η πρωταρχική νοµοθεσία που είναι απαραίτητη
για την εισαγωγή του κανονιστικού πλαισίου. Έτσι, µε λίγα λόγια, έχουµε πολλή δουλειά µπροστά µας,
αλλά είµαστε ευτυχείς και πρόθυµοι να το κάνουµε, διότι γνωρίζουµε ότι θα είναι επωφελές για όλους
(καθιστώντας ευκολότερη την καθηµερινή ζωή των επιχειρήσεων, αυξάνοντας τη συµµόρφωση και τα
δηµόσια έσοδα).

Και πρέπει να πω ότι µόλις ολοκληρώσουµε αυτό το έργο, θα  είµαστε από τις ελάχιστες χώρες
παγκοσµίως που θα  έχουν ένα  ολοκληρωµένο ψηφιακό περιβάλλον για  τις λογιστικές και
φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων.

Προώθηση της επιχειρηµατικότητας µέσω της φορολογικής διοίκησης

Θα έλεγα ότι το πιο σηµαντικό είναι η αλλαγή νοοτροπίας. Είναι πολύ σηµαντικό για τους ανθρώπους

https://www.cnn.gr/oikonomia/story/200439/g-pitsilis-monodromos-o-psifiakos-metasximatismos


https://www.cnn.gr/

 Publication date: 12/12/2019 13:19

 Alexa ranking (Greece): 64

 https://www.cnn.gr/oikonomia/story/200439/g-pitsilis-monodromos-o-psifiakos-me...

µας στη φορολογική διοίκηση να κατανοήσουν ότι τα δηµόσια έσοδα δεν αυξάνονται από µόνα τους.

Αυτό είναι το αποτέλεσµα της ευηµερίας των επιχειρήσεων και αυτό οικοδοµεί την εµπιστοσύνη
(ουσιώδες στοιχείο για τις επενδύσεις) που περνά µέσα από τη δικαιοσύνη και την ακεραιότητα στη σχέση
µας µε τους φορολογούµενους.

Ως εκ τούτου, είµαστε υποχρεωµένοι να βοηθήσουµε τους φορολογούµενους, µέσα στο πλαίσιο του νόµου
φυσικά, για να δραστηριοποιηθούν µε ένα πιο εύκολο και πιο διαφανή τρόπο.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα τελευταία τέσσερα χρόνια εµείς στην Ελληνική Φορολογική
Διοίκηση έχουµε επενδύσει πολλά για την προώθηση της δίκαιης µεταχείρισης των φορολογουµένων.

Και είµαι υπερήφανος να πω ότι ο µηχανισµός επίλυσης διοικητικών διαφορών είναι ένα από τα ελάχιστα
παραδείγµατα του Ελληνικού Δηµόσιου Τοµέα, όπου οι πολίτες και οι επιχειρήσεις µπορούν πραγµατικά να
δουν ότι αποκαθίστανται σε περίπτωση που αδικήθηκαν σε έναν έλεγχο, χωρίς να χρειάζεται να
προσφύγουν στα δικαστήρια.

Επίσης, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα τελευταία τέσσερα χρόνια επενδύσαµε πολύ στο να έχουµε
έναν ανοιχτό θεσµικό διάλογο µε την επιχειρηµατική κοινότητα για να ακούσουµε τα προβλήµατά τους
και να προσπαθήσουµε να βρούµε λύσεις όταν είναι εφικτό.

Να  δώσουµε δύο πρόσφατα  παραδείγµατα:

Εγκύκλιος σχετικά µε τους κανόνες κατά της φοροαποφυγής όσον αφορά τις συγχωνεύσεις και τις
εξαγορές. Έδωσε απαντήσεις σχετικά µε το τι µπορεί να  θεωρηθεί καταχρηστικό και τι όχι,
παρέχοντας έτσι µια δίοδο προς τις επιχειρήσεις προκειµένου να προχωρήσουν µε νοµική ασφάλεια.

Πρόσφατες οδηγίες εκδόθηκαν για τη συµµόρφωση µε απόφαση του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου
σχετικά µε τη µείωση της υποχρέωσης ΦΠΑ και την επιστροφή του ΦΠΑ που καταβλήθηκε για αγαθά και
υπηρεσίες που τιµολογήθηκαν σε συγκεκριµένη εταιρεία που υπέστη διαδικασία δικαστικής
αναδιάρθρωσης του χρέους µε τους πιστωτές της. Η απόφαση του δικαστηρίου ανέφερε ότι στην
περίπτωση αυτή, όταν υπάρχει οριστική περικοπή του οφειλόµενου ποσού στους πιστωτές, ο ΦΠΑ πρέπει
να µειωθεί αναλόγως και ο ΦΠΑ που τυχόν καταβλήθηκε πρέπει να επιστραφεί».
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ΠΛΗΡΩΝΕ ΜΑΛΑΚΑ

ΠΛΗΡΩΝΕ ΜΑΛΑΚΑ

Νέες κρατικές εγγυήσεις 12 δις
στις τράπεζες !!!

Στη Βουλή κατατέθηκε την Τρίτη το βράδυ το νοµοσχέδιο για τη
χορήγηση νέας δέσµης κρατικών εγγυήσεων προς τους
εγχώριους τραπεζικούς οµίλους, προκειµένου να στηρίξει το
τεραστίων διαστάσεων εγχείρηµα για την απαλλαγή τους από τα
βαρίδια των «κόκκινων» δανείων. Το ελληνικό δηµόσιο – ο

ελληνικός λαός δηλαδή – καλείται για µια ακόµα φορά να προσφέρει ζεστό χρήµα στους τραπεζίτες
προκειµένου να «σβήσουν» από τα κατάστιχα τους προβληµατικά δάνεια και να αυξήσουν τη ρευστότητα
και την κερδοφορία τους.  

Φυσικά το συγκεκριµένο σχέδιο που φέρει την κωδική ονοµασία «Ηρακλής» δεν γίνεται για να προφυλάξει
τη λαϊκή περιουσία. Το αντίθετο. Δεκάδες χιλιάδες ακίνητα  τα  οποία  έχουν εγγραφεί µε
τραπεζικές υποθήκες θα  περάσουν σε funds και άλλα κοράκια των αγορών που προσδoκούν κέρδη
από τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων. Μια διαχείριση που πλέον θα έχει και κρατικές εγγυήσεις ώστε
οι «γύπες» των αγορών να έχουν το ελάχιστο ρίσκο στην …«επένδυσή» τους. Ταυτόχρονα µέσω του
συγκεκριµένου σχεδίου τραπεζίτες, αγορές και κράτος θα επιτεθούν ακόµα πιο άγρια στα υπερχρεωµένα
νοικοκυριά έχοντας τη δυνατότητα να βγάζουν στο σφυρί σπίτια ακόµα και όταν πρόκειται για  πρώτη
κατοικία. Με άλλα λόγια µέσω του σχεδίου αναµένεται αύξηση των πλειστηριασµών.

O ελληνικός λαός που βίωσε τη λεηλασία δικαιωµάτων και εισοδηµάτων για να
«ανακεφαλαιοποίησει» τις χρεωκοπηµένες συστηµικές τράπεζες τώρα καλείται  να πληρώσει
και τις «εγγυήσεις» των «κόκκινων δανείων» τους που θα ξεπουλήσουν οι τραπεζίτες στις
αγορές!!! 

Το νοµοσχέδιο µπαίνει σήµερα Τετάρτη µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος στην αρµόδια Επιτροπή της
Βουλής, µε στόχο να συζητηθεί και να ψηφιστεί την Πέµπτη από την Ολοµέλεια.

Το ποσό των 12 δισ. ευρώ είναι το αρχικό ύψος των κρατικών εγγυήσεων που µπορούν να χορηγηθούν στις
τράπεζες, στο πλαίσιο του σχεδίου «Ηρακλής» για τη διαχείριση των «κόκκινων δανείων», όπως προβλέπει
το σχετικό νοµοσχέδιο. Νωρίτερα, το σχέδιο είχε αποσπάσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, ενώ ενσωµατώνει και τις παρατηρήσεις – εντολές των εκπροσώπων των δανειστών.

Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, µε το σχέδιο νόµου υιοθετείται το πρόγραµµα παροχής εγγύησης του
Ελληνικού Δηµοσίου «Ηρακλής» (που στηρίζεται στο ιταλικό µοντέλο), σε τιτλοποιήσεις µη
εξυπηρετούµενων δανείων (ΜΕΔ) των ελληνικών τραπεζών.

Το «πρόγραµµα» να έχει διάρκεια 18 µήνες, µε δυνατότητα παράτασης µε υπουργική απόφαση και µε τη
σύµφωνη γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τι σηµαίνουν όλα  τα  παραπάνω πρακτικά:

— Οι τράπεζες θα µοιραστούν ένα κρατικό πακέτο ύψους 12 δισ. ευρώ, προκειµένου στη συνέχεια να
τιτλοποιήσουν και να µεταβιβάζουν σε «επενδυτές», funds και άλλους εµπλεκόµενους «παίχτες»
προβληµατικά δάνεια ύψους 30 δισ. ευρώ. Αν χρειαστούν περισσότερα χρήµατα από τα κρατικά ταµεία
θα τα λάβουν. Στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου, εξάλλου αναφέρεται: «Στόχος του
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προγράµµατος είναι (…) να υπάρξει ενθάρρυνση και το κίνητρο στις µεταβιβάζουσες τράπεζες να
επιδιώξουν τη δραστική µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγµή
στους ισολογισµούς τους».

— Το ελληνικό κράτος παρέχει εγγυήσεις για το τµήµα των προβληµατικών δανείων που έχουν ισχυρές
διασφαλίσεις, όπως, για παράδειγµα, η ύπαρξη υποθήκης στην πρώτη κατοικία  ή άλλα
περιουσιακά στοιχεία.

— Οι «επενδυτές» που θα εξαγοράσουν τα προβληµατικά δάνεια θα έχουν τη διασφάλιση της κρατικής
εγγύησης, και της αποζηµίωσής τους σε περίπτωση που εµφανίσουν χασούρα στο πλαίσιο της διαχείρισης
κάθε είδους κόκκινων δανείων!

Όλα τα παραπάνω περιγράφονται γλαφυρά και στην σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών: «Ο
“Ηρακλής” είναι µία συστηµική λύση που θα συµβάλει, µέσω της χορήγησης κρατικών εγγυήσεων,
στη µείωση κατά  περίπου 40% των µη εξυπηρετούµενων δανείων», ενώ «ανοίγει ο δρόµος για τη
χορήγηση ρευστότητας στην αγορά και την πραγµατική οικονοµία, ώστε η Ελλάδα να πετύχει
υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης»… Προς όφελος φυσικά  τραπεζιτών, Funds και κάθε λογής
κορακιών της καπιταλιστικής αγοράς. 

Πώς θα  δοθεί κρατική εγγύηση

Η διαδικασία παροχής της κρατικής εγγύησης ορίζεται από το άρθρο 6 του νοµοσχεδίου και το µέγιστο
ύψος της είναι το ποσό των 12 δισ. ευρώ, το οποίο όµως µπορεί να  αυξηθεί στο µέλλον.

Ειδικότερα, το άρθρο αναφέρει:

1. Με απόφαση του υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το
Ελληνικό Δηµόσιο δύναται να παρέχει εγγύηση (η «πράξη παροχής εγγύησης»), έπειτα από σύµφωνη γνώµη
της Διυπουργικής Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), όπως ισχύει, προς τους
οµολογιούχους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και υπέρ του αποκτώντος, για τιτλοποιηµένες
απαιτήσεις του παρόντος νόµου. Η εγγύηση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή, µετά την προσκόµιση των
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 10, της σύµβασης εγγύησης σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
Παραρτήµατος Γ’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος νόµου (η «σύµβαση εγγύησης»). Το
ανώτατο συνολικό ποσό της δυνάµενης να χορηγηθεί εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου κατ’ εφαρµογή του
παρόντος νόµου ανέρχεται σε 12 δισ. ευρώ. Με απόφαση του υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται
κατόπιν σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ως άνω ποσό δύναται να αυξάνεται για το
µέλλον.

2. Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου συνίσταται στην ανάληψη υποχρέωσης πληρωµής των
υποχρεώσεων του αποκτώντος για την ολοσχερή εξόφληση απαιτήσεων από οµολογίες υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για αποπληρωµή του κεφαλαίου
και των τόκων για  όλη τη διάρκεια  των τίτλων. Η εξόφληση των απαιτήσεων διενεργείται κατά
τόκους ή/και κεφάλαιο, αναλόγως της δοµής και των συµβατικών όρων κάθε οµολογίας υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας.

3. Το αίτηµα για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου υποβάλλεται αποκλειστικά εντός
χρονικής περιόδου 18 µηνών από τις 10/10/2019, ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης C (2019) 7309
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επί του προγράµµατος παροχής εγγυήσεων του παρόντος νόµου. Με απόφαση του
υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µπορεί να
παρατείνεται η περίοδος παροχής εγγύησης, καθώς επίσης να τροποποιούνται για το µέλλον οι όροι
παροχής αυτής.

4. Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου είναι ρητή, ανέκλητη, ανεπιφύλακτη και σε πρώτη
ζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 213, 214 και 215 παρ. 1 του Κανονισµού (Ε.Ε.) 575/2013, ως
εάν το Ελληνικό Δηµόσιο ήταν πρωτοφειλέτης, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου και
ερµηνεύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της από 10/10/2019 C (2019) 7309 Απόφασης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, καθώς και του πρωτογενούς, παραγώγου και επικουρικού ενωσιακού δικαίου περί κρατικών
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ενισχύσεων.

5. Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου χορηγείται έως την καθορισµένη λήξη των οµολογιών υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας ή την πλήρη εξόφλησή τους.

6. Στην απόφαση της παρ. 1 αναφέρεται το ακριβές ποσό της εγγύησης, ο χρόνος διάρκειάς της, η
καταβλητέα στο Ελληνικό Δηµόσιο προµήθεια ασφαλείας και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η εγγύηση
παραµένει σε ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 15.

Οι προµήθειες

Το νοµοσχέδιο καθορίζει και τη διαδικασία επιβολής και καταβολής προµήθειας ασφαλείας. Σύµφωνα µε
τη σχετική διάταξη, η προµήθεια ασφαλείας καταβάλλεται από την ηµεροµηνία παροχής της εγγύησης και
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής, υπολογιζόµενη επί του εκάστοτε ανεξόφλητου εγγυηµένου υπολοίπου
οµολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Η προµήθεια ασφαλείας υπολογίζεται και καταβάλλεται
στην αρχή κάθε εκτοκιστικής περιόδου και θα αντικατοπτρίζει τους κινδύνους που αναλαµβάνει
το Δηµόσιο και θα  είναι συνάρτηση των ηµεροµηνιών λήξης των οµολογιών υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας.

Η βασική προµήθεια είναι συνάρτηση του κατάλληλου δείκτη αναφοράς. Από ένα έως τρία έτη
χρησιµοποιείται το CDS τριετίας, για 4-5 έτη το CDS πενταετίας, για 6-7 το CDS 7ετίας και στη συνέχεια το
CDS 10ετίας.

Από την Goldman Sachs και την Morgan Stanley µέχρι τη Blackrock …όλα  τα  «κοράκια» είναι εδώ

Τις βασικές πτυχές του σχεδίου «Ηρακλής», σύµφωνα µε την εφηµερίδα «Ναυτεµπορική», είχαν την
ευκαιρία να παρουσιάσουν στους εκπροσώπους µεγάλων «επενδυτικών φορέων» τα µέλη του ελληνικού
οικονοµικού επιτελείου. Στο περιθώριο του επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «21 Annual
Capital Link Invest In Greece Forum», ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας συναντήθηκε µε
στελέχη της PIMCO, της Goldman Sachs, της Citibank, της Blackrock, της Blue Crest, της Morgan Stanley, της
Helm, της Nomura και της Third Point.

Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να ενηµερωθούν οι ξένοι επενδυτές για το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης
του σχεδίου «Ηρακλής» ώστε να σταλεί και το µήνυµα αποφασιστικότητας στις αγορές για την ταχύτατη
µείωση των «κόκκινων» δανείων. Ένα σχέδιο που για τους συγκεκριµένα «κοράκια» µεταφράζεται σε
κέρδη δισ. ευρώ…

imerodromos.gr

από ΚΛΥΔΩΝΑΣ στις 10:40:00 π.µ. Αποστολή µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
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NEW YORK-Capital Link

Τα νέα που έρχονται από τη Νέα Υόρκη και το 21ο επενδυτικό Forum της Capital Link: Σε δείπνο που
διοργανώθηκε στα πλαίσια του Forum βραβεύτηκε ο Τζον Πόλσον, προφανώς… ως µεγάλος χορηγός του
ελληνικού τραπεζικού συστήµατος.

– Όσον αφορά τα σοβαρά, το πλέον σηµαντικό γεγονός του Forum ήταν ότι ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ
Γ. Ρος µας την είπε κανονικότατα για την Cosco στην οµιλία του. Δεν ανέφερε ονόµατα, αλλά µίλησε για
«γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα» που συνδέεται µε διάφορους κινδύνους ενώ έκανε και αναφορά σε
λιµάνια που µπορεί να µετατραπούν σε βάσεις.

– Κατά τα λοιπά, το πάνελ που έκανε περισσότερη αίσθηση ήταν αυτό της ναυτιλίας µε τον Ν. Τσάκο να
ξεχωρίζει. Από τους τραπεζίτες µακράν καλύτερη εντύπωση έκανε ο CEO της Alpha Bank Β. Ψάλτης µε
παρουσίαση που είχε αρχή µέσον και τέλος. Από την κυβερνητική αποστολή (4 υπουργοί, 3 υφυπουργοί)
ξεχώρισε ο Χρ. Σταϊκούρας καθώς εµφανίστηκε σοβαρός, µετρηµένος και ενηµερωµένος.

– Το Forum φέτος είχε περισσότερες συµµετοχές σε σχέση µε πέρυσι και συµµετοχές πιο ποιοτικές, αν και το
90% των παρευρισκόµενων µιλούσε ελληνικά. Το γενικότερο κλίµα ήταν σχεδόν πανηγυρικό για τη νέα
κυβέρνηση, ενώ κυκλοφορούσαν και αρκετές εντυπωσιακές παρουσίες.
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Εν αναµονή της «e – εφορίας» η αγορά
Έντονο ενδιαφέρον στην αγορά έχει προκαλέσει η πρόθεση της ΑΑΔΕ για προώθηση ψηφιακών
διαδικασιών στις σχέσεις επιχειρήσεων-  επαγγελµατιών, δηλαδή την τήρηση ηλεκτρονικών ψηφιακών
βιβλίων, η ηλεκτρονική τιµολόγηση και η οn line σύνδεση των ταµειακών µηχανών µε την ΑΑΔΕ, µέσα στο
2020;

Ήδη ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής περιέγραψε το µετασχηµατισµό αυτό στο συνέδριο της Capital Link,
ο Διοικητής της ΑΑΔΕ θέλοντας να δώσει το στίγµα προθέσεων για πλήρη αποπροσωποποίηση των
διαδικασιών στη Φορολογική Διοίκηση. Παράλληλα τρέχουν ενηµερωτικές εκστρατείες για τι θα αλλάξει
µε τα ηλεκτρονικά βιβλία.

Πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε τα µέχρι στιγµής δεδοµένα προβλέπεται  η δηµιουργία µια πλατφόρµας όπου
θα καταγράφονται πληροφορίες εσόδων και εξόδων από όλες τις επιχειρήσεις . Με βάση αυτήν την
εφαρµογή θα γίνεται η καταβολή των επιστροφών φόρου και ο υπολογισµός των φορολογικών
υποχρεώσεων.

Παράλληλα αναµένεται να ξεκινήσει και σταδιακά να επεκταθεί η ηλεκτρονική τιµολόγηση, µέσω της
οποίας θα καταγράφονται όλες οι φορολογικές πληροφορίες.. Επίσης στόχος της ΑΑΔΕ είναι µέσα στο 2020
να γίνε η διασύνδεση των ταµειακών µηχανών µε την πλατφόρµα συλλογής φορολογικών στοιχείων

Σε σχέση µε την εµπέδωση όρων διαφάνειας η ΑΑΔΕ έχει δώσει οδηγίες στη Διεύθυνση Επίλυσης
Διαφορών για την ορθή εφαρµογή Αποφάσεων- Εγκυκλίων και την αποκατάσταση αδικιών σε βάρος
φορολογουµένων κατά το στάδιο του ελέγχου. Μάλιστα ο Διοικητής της ΑΑΔΕ στο συνέδριο στη Νέα
Υόρκη αναφέρθηκε σε εκύκλιος σχετικά µε τους κανόνες κατά της φοροαποφυγής όσον αφορά τις
συγχωνεύσεις και τις εξαγορές περιγράφοντας τι µπορεί να θεωρηθεί καταχρηστικό και τι όχι. Επίσης
αναφέρθηκε στις οδηγίες που εκδόθηκαν για τη συµµόρφωση µε απόφαση του Ανωτάτου Διοικητικού
Δικαστηρίου σχετικά µε τη µείωση της υποχρέωσης ΦΠΑ και την επιστροφή του ΦΠΑ που καταβλήθηκε για
αγαθά και υπηρεσίες που τιµολογήθηκαν σε συγκεκριµένη εταιρεία που υπέστη διαδικασία δικαστικής
αναδιάρθρωσης του χρέους µε τους πιστωτές της (Μαρινόπουλος). Η απόφαση του δικαστηρίου ανέφερε
ότι στην περίπτωση αυτή, όταν υπάρχει οριστική περικοπή του οφειλόµενου ποσού στους πιστωτές, ο ΦΠΑ
πρέπει να µειωθεί αναλόγως και ο ΦΠΑ που τυχόν καταβλήθηκε πρέπει να επιστραφεί.

Γιώργος Αλεξάκης
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Ψηφιακή εφορία: Έρχεται online έλεγχος φορολογικών στοιχείων - Αυτές είναι
οι αλλαγές

Ψηφιακή εφορία: Ξεκινά  η διασύνδεση της ΑΑΔΕ µε το Μητρώο Πολιτών, µε στόχο να  µπει
τέλος στην ταλαιπωρία  των πολιτών και στις ουρές.

Ψηφιακή εφορία: Για πρώτη φορά, ο Γιώργος Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ, αποκάλυψε κάποια
πρώτα στοιχεία για την ψηφιακή εφορία στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µπροστά σε
εκπροσώπους επενδυτικών τραπεζών, funds και επιχειρήσεων. Το πλάνο της ψηφιοποίησης αναπτύσσεται
σε τρία µέρη: Ηλεκτρονική λογιστική (myData), Ηλεκτρονική τιµολόγηση, Online ταµειακές µηχανές.

- Ηλεκτρονική λογιστική (myData)

Είναι µια πλατφόρµα που λαµβάνει όλες τις σχετικές ακαθάριστες πληροφορίες εσόδων και εξόδων από
όλες τις επιχειρήσεις και αποτελεί το λογιστικό και φορολογικό αρχείο τους.
Θα οδηγήσει στην προπληρωµή των επιστροφών φόρου και στον υπολογισµό των φορολογικών
υποχρεώσεων.

- Ηλεκτρονική τιµολόγηση

Θα καταστεί το κύριο κανάλι των φορολογικών πληροφοριών που αποστέλλονται στο myDATA.

- Online ταµειακές µηχανές

Το άλλο σηµαντικότερο κανάλι πληροφοριών για τη λογιστική. Σύµφωνα µε την αρχή της µετάδοσης
πληροφοριών σε µια συναλλαγή από µια βάση συναλλαγών, θα συνδεθούν όλες οι on line ταµειακές
µηχανές  µε το myDATA.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να έχουν ξεκινήσει και τα τρία µέσα στο 2020, έτσι ώστε όλοι να εκπαιδευτούν στο
νέο σύστηµα. Ο Γ. Πιτσιλής αναφέρθηκε και στο άλλο «αγκάθι» για φορολογούµενους και επενδυτές: την
ασφάλεια δικαίου. Πέρα από τις οδηγίες στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για την ορθή εφαρµογή
Αποφάσεων- Εγκυκλίων και την αποκατάσταση αδικιών σε βάρος φορολογουµένων κατά το στάδιο του
ελέγχου, επιχειρείται η άµεση επίλυση προβληµάτων στο πλαίσιο του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου.
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Νέες κρατικές εγγυήσεις 12 δισ. ευρώ στους τραπεζίτες…

Αφού πρώτα πληρώσαµε µε «αίµα» την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, τώρα θα εγγυηθούµε και για τα
«κόκκινα δάνεια» που θα ξεπουληθούν στις αγορές!!! – Από την Goldman Sachs και την Morgan Stanley µέχρι
τη Blackrock …όλα τα «κοράκια» είναι εδώ)

Στη Βουλή κατατέθηκε την Τρίτη το βράδυ το νοµοσχέδιο για τη χορήγηση νέας δέσµης κρατικών
εγγυήσεων προς τους εγχώριους τραπεζικούς οµίλους, προκειµένου να στηρίξει το τεραστίων διαστάσεων
εγχείρηµα για την απαλλαγή τους από τα βαρίδια των «κόκκινων» δανείων. Το ελληνικό δηµόσιο – ο
ελληνικός λαός δηλαδή – καλείται για µια ακόµα φορά να προσφέρει ζεστό χρήµα στους τραπεζίτες
προκειµένου να «σβήσουν» από τα κατάστιχα τους προβληµατικά δάνεια και να αυξήσουν τη ρευστότητα
και την κερδοφορία τους.

Φυσικά το συγκεκριµένο σχέδιο που φέρει την κωδική ονοµασία «Ηρακλής» δεν γίνεται για να προφυλάξει
τη λαϊκή περιουσία. Το αντίθετο. Δεκάδες χιλιάδες ακίνητα τα οποία έχουν εγγραφεί µε τραπεζικές
υποθήκες θα περάσουν σε funds και άλλα κοράκια των αγορών που προσδoκούν κέρδη από τη διαχείριση
των «κόκκινων» δανείων. Μια διαχείριση που πλέον θα έχει και κρατικές εγγυήσεις ώστε οι «γύπες» των
αγορών να έχουν το ελάχιστο ρίσκο στην …«επένδυσή» τους. Ταυτόχρονα µέσω του συγκεκριµένου
σχεδίου τραπεζίτες, αγορές και κράτος θα επιτεθούν ακόµα πιο άγρια στα υπερχρεωµένα νοικοκυριά
έχοντας τη δυνατότητα να βγάζουν στο σφυρί σπίτια ακόµα και όταν πρόκειται για πρώτη κατοικία. Με
άλλα λόγια µέσω του σχεδίου αναµένεται αύξηση των πλειστηριασµών.

O ελληνικός λαός που βίωσε τη λεηλασία δικαιωµάτων και εισοδηµάτων για να «ανακεφαλαιοποίησει» τις
χρεωκοπηµένες συστηµικές τράπεζες τώρα καλείται να πληρώσει και τις «εγγυήσεις» των «κόκκινων
δανείων» τους που θα ξεπουλήσουν οι τραπεζίτες στις αγορές!!!

Το νοµοσχέδιο µπαίνει σήµερα Τετάρτη µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος στην αρµόδια Επιτροπή της
Βουλής, µε στόχο να συζητηθεί και να ψηφιστεί την Πέµπτη από την Ολοµέλεια.

Το ποσό των 12 δισ. ευρώ είναι το αρχικό ύψος των κρατικών εγγυήσεων που µπορούν να χορηγηθούν στις
τράπεζες, στο πλαίσιο του σχεδίου «Ηρακλής» για τη διαχείριση των «κόκκινων δανείων», όπως προβλέπει
το σχετικό νοµοσχέδιο. Νωρίτερα, το σχέδιο είχε αποσπάσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, ενώ ενσωµατώνει και τις παρατηρήσεις – εντολές των εκπροσώπων των δανειστών.

Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, µε το σχέδιο νόµου υιοθετείται το πρόγραµµα παροχής εγγύησης του
Ελληνικού Δηµοσίου «Ηρακλής» (που στηρίζεται στο ιταλικό µοντέλο), σε τιτλοποιήσεις µη
εξυπηρετούµενων δανείων (ΜΕΔ) των ελληνικών τραπεζών.

Το «πρόγραµµα» να έχει διάρκεια 18 µήνες, µε δυνατότητα παράτασης µε υπουργική απόφαση και µε τη
σύµφωνη γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τι σηµαίνουν όλα τα παραπάνω πρακτικά:

— Οι τράπεζες θα µοιραστούν ένα κρατικό πακέτο ύψους 12 δισ. ευρώ, προκειµένου στη συνέχεια να
τιτλοποιήσουν και να µεταβιβάζουν σε «επενδυτές», funds και άλλους εµπλεκόµενους «παίχτες»
προβληµατικά δάνεια ύψους 30 δισ. ευρώ. Αν χρειαστούν περισσότερα χρήµατα από τα κρατικά ταµεία θα
τα λάβουν. Στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου, εξάλλου αναφέρεται: «Στόχος του προγράµµατος
είναι (…) να υπάρξει ενθάρρυνση και το κίνητρο στις µεταβιβάζουσες τράπεζες να επιδιώξουν τη
δραστική µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγµή στους ισολογισµούς
τους».

— Το ελληνικό κράτος παρέχει εγγυήσεις για το τµήµα των προβληµατικών δανείων που έχουν ισχυρές
διασφαλίσεις, όπως, για παράδειγµα, η ύπαρξη υποθήκης στην πρώτη κατοικία ή άλλα περιουσιακά
στοιχεία.

— Οι «επενδυτές» που θα εξαγοράσουν τα προβληµατικά δάνεια θα έχουν τη διασφάλιση της κρατικής
εγγύησης, και της αποζηµίωσής τους σε περίπτωση που εµφανίσουν χασούρα στο πλαίσιο της διαχείρισης
κάθε είδους κόκκινων δανείων!

Όλα τα παραπάνω περιγράφονται γλαφυρά και στην σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών: «Ο
“Ηρακλής” είναι µία συστηµική λύση που θα συµβάλει, µέσω της χορήγησης κρατικών εγγυήσεων, στη
µείωση κατά περίπου 40% των µη εξυπηρετούµενων δανείων», ενώ «ανοίγει ο δρόµος για τη χορήγηση
ρευστότητας στην αγορά και την πραγµατική οικονοµία, ώστε η Ελλάδα να πετύχει υψηλότερους ρυθµούς
ανάπτυξης»… Προς όφελος φυσικά τραπεζιτών, Funds και κάθε λογής κορακιών της καπιταλιστικής
αγοράς.
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///// Πώς θα δοθεί
κρατική εγγύηση

Η διαδικασία παροχής της κρατικής εγγύησης ορίζεται από το άρθρο 6 του νοµοσχεδίου και το µέγιστο
ύψος της είναι το ποσό των 12 δισ. ευρώ, το οποίο όµως µπορεί να αυξηθεί στο µέλλον.

Ειδικότερα, το άρθρο αναφέρει:

1. Με απόφαση του υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το
Ελληνικό Δηµόσιο δύναται να παρέχει εγγύηση (η «πράξη παροχής εγγύησης»), έπειτα από σύµφωνη γνώµη
της Διυπουργικής Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), όπως ισχύει, προς τους
οµολογιούχους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και υπέρ του αποκτώντος, για τιτλοποιηµένες
απαιτήσεις του παρόντος νόµου. Η εγγύηση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή, µετά την προσκόµιση των
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 10, της σύµβασης εγγύησης σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
Παραρτήµατος Γ’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος νόµου (η «σύµβαση εγγύησης»). Το
ανώτατο συνολικό ποσό της δυνάµενης να χορηγηθεί εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου κατ’ εφαρµογή του
παρόντος νόµου ανέρχεται σε 12 δισ. ευρώ. Με απόφαση του υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται
κατόπιν σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ως άνω ποσό δύναται να αυξάνεται για το
µέλλον.

2. Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου συνίσταται στην ανάληψη υποχρέωσης πληρωµής των υποχρεώσεων
του αποκτώντος για την ολοσχερή εξόφληση απαιτήσεων από οµολογίες υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για αποπληρωµή του κεφαλαίου και των τόκων
για όλη τη διάρκεια των τίτλων. Η εξόφληση των απαιτήσεων διενεργείται κατά τόκους ή/και κεφάλαιο,
αναλόγως της δοµής και των συµβατικών όρων κάθε οµολογίας υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

3. Το αίτηµα για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου υποβάλλεται αποκλειστικά εντός
χρονικής περιόδου 18 µηνών από τις 10/10/2019, ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης C (2019) 7309
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επί του προγράµµατος παροχής εγγυήσεων του παρόντος νόµου. Με απόφαση του
υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µπορεί να
παρατείνεται η περίοδος παροχής εγγύησης, καθώς επίσης να τροποποιούνται για το µέλλον οι όροι
παροχής αυτής.

4. Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου είναι ρητή, ανέκλητη, ανεπιφύλακτη και σε πρώτη ζήτηση, σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 213, 214 και 215 παρ. 1 του Κανονισµού (Ε.Ε.) 575/2013, ως εάν το Ελληνικό
Δηµόσιο ήταν πρωτοφειλέτης, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου και ερµηνεύεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις της από 10/10/2019 C (2019) 7309 Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και του
πρωτογενούς, παραγώγου και επικουρικού ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων.

5. Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου χορηγείται έως την καθορισµένη λήξη των οµολογιών υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας ή την πλήρη εξόφλησή τους.

6. Στην απόφαση της παρ. 1 αναφέρεται το ακριβές ποσό της εγγύησης, ο χρόνος διάρκειάς της, η
καταβλητέα στο Ελληνικό Δηµόσιο προµήθεια ασφαλείας και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η εγγύηση
παραµένει σε ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 15.

///// Οι προµήθειες

Το νοµοσχέδιο καθορίζει και τη διαδικασία επιβολής και καταβολής προµήθειας ασφαλείας. Σύµφωνα µε
τη σχετική διάταξη, η προµήθεια ασφαλείας καταβάλλεται από την ηµεροµηνία παροχής της εγγύησης και
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής, υπολογιζόµενη επί του εκάστοτε ανεξόφλητου εγγυηµένου υπολοίπου
οµολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Η προµήθεια ασφαλείας υπολογίζεται και καταβάλλεται
στην αρχή κάθε εκτοκιστικής περιόδου και θα αντικατοπτρίζει τους κινδύνους που αναλαµβάνει το
Δηµόσιο και θα είναι συνάρτηση των ηµεροµηνιών λήξης των οµολογιών υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας.

Η βασική προµήθεια είναι συνάρτηση του κατάλληλου δείκτη αναφοράς. Από ένα έως τρία έτη
χρησιµοποιείται το CDS τριετίας, για 4-5 έτη το CDS πενταετίας, για 6-7 το CDS 7ετίας και στη συνέχεια το
CDS 10ετίας.

Από την Goldman Sachs και την Morgan Stanley µέχρι τη Blackrock …όλα τα «κοράκια» είναι εδώ

Τις βασικές πτυχές του σχεδίου «Ηρακλής», σύµφωνα µε την εφηµερίδα «Ναυτεµπορική», είχαν την
ευκαιρία να παρουσιάσουν στους εκπροσώπους µεγάλων «επενδυτικών φορέων» τα µέλη του ελληνικού
οικονοµικού επιτελείου. Στο περιθώριο του επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «21 Annual
Capital Link Invest In Greece Forum», ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας συναντήθηκε µε στελέχη

https://infonewstime.wordpress.com/2019/12/12/%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%85%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-12-%ce%b4%ce%b9%cf%83-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%cf%83%cf%84%ce%bf/


https://infonewstime.wordpress.com/

 Publication date: 12/12/2019 12:18

 Alexa ranking (Greece): 13276

 https://infonewstime.wordpress.com/2019/12/12/%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-...

της PIMCO, της Goldman Sachs, της Citibank, της Blackrock, της Blue Crest, της Morgan Stanley, της Helm, της
Nomura και της Third Point.

Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να ενηµερωθούν οι ξένοι επενδυτές για το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης
του σχεδίου «Ηρακλής» ώστε να σταλεί και το µήνυµα αποφασιστικότητας στις αγορές για την ταχύτατη
µείωση των «κόκκινων» δανείων. Ένα σχέδιο που για τους συγκεκριµένα «κοράκια» µεταφράζεται σε
κέρδη δισ. ευρώ…

imerodromos.gr

Κοινοποίηση:

Twitter
Facebook

Κάνε Like στο:

Μου αρέσει! Φόρτωση...

Σχετικά

https://infonewstime.wordpress.com/2019/12/12/%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%85%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-12-%ce%b4%ce%b9%cf%83-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%cf%83%cf%84%ce%bf/


http://www.pireastime.gr/

 Publication date: 12/12/2019 12:12

 Alexa ranking (Greece): 0

 http://www.pireastime.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=26519:...

Ο Γιάννης Πλακιωτάκης στο 21ο Capital Link Forum
Στις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης στον τοµέα  της ναυτιλίας αναφέρθηκε  ο
Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης µιλώντας – ως
κεντρικός οµιλητής – στο 21ο  Ετήσιο Capital Link Forum “Invest in Greece” στη Νέα  Υόρκη.
 
Ο κ. Πλακιωτάκης στην διάρκεια της οµιλίας του υπογράµµισε ότι «παρά τις δυσκολίες, η ελληνική
ναυτιλία κατάφερε να διατηρήσει την κορυφαία διεθνή θέση της, κάτι που οφείλεται τόσο στον
επαγγελµατισµό όσο και στην προσαρµοστικότητα των ανθρώπων της. 
 
Πρόκειται, τόνισε, για την παγκοσµίως γνωστή ναυτοσύνη των Ελλήνων, την τεχνογνωσία δηλαδή της
ναυτικής εργασίας η οποία ακολουθεί τους Έλληνες εδώ και αιώνες περνώντας από γενιά σε γενιά ως και
τις µέρες µας». 
 
Το Υπουργείο Ναυτιλίας, επισήµανε, θα κάνει ότι πρέπει ώστε όχι µόνο για να διατηρήσει η Ελλάδα αυτή
την τεχνογνωσία, αλλά και για την ενδυναµώσει, ενσωµατώνοντας την εκπαιδευτική και µετεκπαιδευτική
διαδικασία, κάθε χρήσιµη σύγχρονη γνώση γύρω από τη ναυτική τέχνη βελτιώνοντας και ενισχύοντας µε
τον τρόπο αυτό τις δεξιότητες των ανθρώπων της βιοµηχανίας, τόσο στο πλοίο, όσο και στο γραφείο. 
 
«Σε έναν ταχέως µεταβαλλόµενο κόσµο», συνέχισε, «η ελληνική ναυτιλία αποτελεί σταθερά έναν αξιόπιστο
παράγοντα στο παγκόσµιο εµπορικό δίκτυο µιας και καλύπτει ένα σηµαντικό µέρος των µεταφορικών
αναγκών στους κρίσιµους τοµείς της ενέργειας και των πρώτων υλών και διαδραµατίζοντας σηµαντικό
ρόλο. Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, η ναυτιλία των Ελλήνων ήταν ανέκαθεν και παραµένει σταθερά ένας
εξαιρετικός πρεσβευτής της χώρας µας σε όλα τα µεγάλα λιµάνια και τα εµπορικά κέντρα του κόσµου».
 
Στη συνέχεια ο κ. Υπουργός παρουσίασε τα βασικά µεγέθη της ναυτιλίας των Ελλήνων, καθώς επίσης και
την επίδρασή της στο ΑΕΠ της Ελλάδος, ενώ ιδιαίτερη και εκτενή αναφορά έκανε και στις νέες
επενδυτικές ευκαιρίες που διανοίγονται στην Ελλάδα, στον λιµενικό τοµέα, αλλά και στον θαλάσσιο
τουρισµό και συγκεκριµένα στο γιώτινγκ, ιδιαίτερα κατά αυτή την περίοδο µε τους βασικούς οικονοµικούς
δείκτες της χώρας διαρκώς βελτιούµενους. 
 
«Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη», είπε, «έχει εργαστεί και συνεχίζει να εργάζεται ώστε να
βελτιώνεται συνεχώς το επενδυτικό περιβάλλον. Θέλουµε επενδύσεις στην Ελλάδα και θα κάνουµε όσα
πρέπει για να τις φέρουµε, πάντα µέσα σε ένα πλαίσιο win-win.»
 
Όσον αφορά τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής, είναι αυτονόητο ότι η
βιωσιµότητα της ναυτιλιακής επιχείρησης θεωρείται κορυφαία πολιτική προτεραιότητα. Μια παγκόσµια
βιοµηχανία δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο παρά µόνο µε
ενιαία παγκόσµια δράση. Πρέπει λοιπόν να έχουµε πίστη στο έργο του ΙΜΟ που µέχρι στιγµής έχει διεξαχθεί
τόσο ικανοποιητικά για έναν σχεδόν αιώνα, για την ανάπτυξη των συναινετικών κανόνων που θα
επιτρέψουν την ανάπτυξη µιας βιώσιµης ναυτιλίας τις επόµενες δεκαετίες.
 
Η ρεαλιστική εφαρµογή της πρωταρχικής στρατηγικής του ΙΜΟ για τη µείωση των εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου από τη ναυτιλία και η συνεπής και οµαλή εφαρµογή του νέου ορίου περιεκτικότητας σε θείο
0,5% από την 01.01.2020, εξασφαλίζοντας παγκόσµια διαθεσιµότητα ασφαλών συµµορφούµενων καυσίµων,
παραµένουν στην ατζέντα µας.
 
Τέλος, εστιάζουµε στην ενεργειακή οικονοµία και την γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις λιµένων και
ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, σε ένα σταθερό ρυθµιστικό πλαίσιο, καθώς και
στην εσωτερική εταιρική διακυβέρνηση και σε ένα φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Όλα τα ανωτέρω
αποτελούν λίγες µόνο τάσεις της παγκοσµιοποίησης στον τοµέα της ναυτιλίας, οι οποίες πρέπει να
τονιστούν και ταυτόχρονα να συγκροτούν ένα συγκεκριµένο ναυτιλιακό δίκτυο τόσο για τις τρέχουσες
όσο και για τις µελλοντικές προκλήσεις.
 
Από την πλευρά µας, ως ένθερµοι υποστηρικτές του ελεύθερου και δίκαιου ναυτιλιακού εµπορίου, θα
συνεχίσουµε να προωθούµε την περαιτέρω ελευθέρωση των διεθνών θαλάσσιων µεταφορών, τη
συµπερίληψη των εν λόγω υπηρεσιών στις ναυτιλιακές και ελεύθερες εµπορικές συναλλαγές µε
σηµαντικούς εµπορικούς εταίρους, και θα βάλουµε στο επίκεντρο την ανταγωνιστικότητα και τις
υπηρεσίες  που βασίζονται σε τεχνολογίες αιχµής για επιχειρήσεις και φορείς εκµετάλλευσης.
 
Είναι  προφανές ότι ζούµε σε ένα πραγµατικά παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον και πρέπει να αναγνωρίσουµε
τις τάσεις και τις νέες προκλήσεις προκειµένου να µπορέσουµε να προσδιορίσουµε τα εµπορικά εµπόδια και
την κεφαλαιουχική κινητικότητα και να αξιοποιήσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την τεχνολογική
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πρόοδο για τη µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας και τη µείωση του κόστους.
 
Σε αυτό το δυναµικό και ευµετάβλητο οικονοµικό περιβάλλον, εµείς, ως φορείς χάραξης πολιτικής, θα
πρέπει να µπορούµε να αποφασίζουµε και να ενεργούµε βάσει ενός στρατηγικού οράµατος που θα
εξετάζει την ανάπτυξη της ναυτιλίας, των λιµένων και των συναφών τοµέων βραχυπρόθεσµα,
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. Αυτό είναι απαραίτητο για όλους τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων
και για όσους διαµορφώνουν τις ναυτιλιακές πολιτικές τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
 
Κυρίες και Κύριοι,
 
Σήµερα, το οικονοµικό προφίλ της Ελλάδας µεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί µια γερή βάση για την
ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας που θα µας επιτρέψει να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις που µε τη
σειρά τους θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη και την ευηµερία. Από αυτή την άποψη, η ναυτιλιακή µας
βιοµηχανία είναι παραδοσιακά, όπως άλλωστε υπήρξε για αιώνες στην ναυτική µας ιστορία, ο κύριος
οικονοµικός πυλώνας για τη στήριξη νέων επενδύσεων, ανάπτυξης και εξέλιξης.
 
Κλείνοντας, εκ µέρους του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αλλά και εκ µέρους της
ελληνικής εµπορικής και ναυτιλιακής κοινότητας στο σύνολό της, θα ήθελα και πάλι να εκφράσω την τιµή
να βρίσκοµαι και να απευθύνω χαιρετισµό σε αυτό το Φόρουµ. Είµαι πεπεισµένος ότι για µια ακόµη φορά
θα µας οδηγήσει σε σηµαντικά συµπεράσµατα και θα αποκαλύψει τις µεγάλες δυνατότητες της ελληνικής
ναυτιλιακής οικονοµίας.
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Πιτσιλής: Το 2020 η ψηφιοποίηση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, κ. Γιώργος Πιτσιλής, κατά τη διάρκεια της
τοποθέτησής του στο Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum»
αναφέρθηκε στο έργο της ψηφιοποίησης των λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων
στην Ελλάδα.

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον επικεφαλής της ΑΑΔΕ, το έργο περιλαµβάνει τρία µέρη:

Ηλεκτρονική λογιστική (myData): «Είναι µια πλατφόρµα που λαµβάνει όλες τις σχετικές ακαθάριστες
πληροφορίες εσόδων και εξόδων από όλες τις επιχειρήσεις και αποτελεί το λογιστικό και φορολογικό
αρχείο τους. Θα οδηγήσει στην προπληρωµή των επιστροφών φόρου και στον υπολογισµό των
φορολογικών υποχρεώσεων».
Ηλεκτρονική τιµολόγηση: Δεν χρειάζεται να πω πολλά γι' αυτό, εκτός από το ότι σκοπεύουµε να το
καταστήσουµε το κύριο κανάλι των φορολογικών πληροφοριών που αποστέλλονται στο myDATA».
Online ταµειακές µηχανές: «Το άλλο σηµαντικότερο κανάλι πληροφοριών για τη λογιστική. Σύµφωνα
µε την αρχή της µετάδοσης πληροφοριών σε µια συναλλαγή από µια βάση συναλλαγών, θα
συνδέσουµε όλες τις on line ταµειακές µηχανές µε το myDATA».

Όπως τόνισε «στόχος µας είναι να έχουν ξεκινήσει και τα τρία µέσα στο 2020, έτσι ώστε όλοι να
εκπαιδευτούν στο νέο σύστηµα. Και πρέπει να πω ότι είναι ευτύχηµα ότι η νέα κυβέρνηση και το Υπουργείο
Οικονοµικών έχουν εγκρίνει το σχέδιό µας από την αρχή και την Παρασκευή ψηφίστηκε η πρωταρχική
νοµοθεσία που είναι απαραίτητη για την εισαγωγή του κανονιστικού πλαισίου. Έτσι, µε λίγα λόγια, έχουµε
πολλή δουλειά µπροστά µας, αλλά είµαστε ευτυχείς και πρόθυµοι να το κάνουµε, διότι γνωρίζουµε ότι θα
είναι επωφελές για όλους (καθιστώντας ευκολότερη την καθηµερινή ζωή των επιχειρήσεων, αυξάνοντας
τη συµµόρφωση και τα δηµόσια έσοδα).

Και πρέπει να πω ότι µόλις ολοκληρώσουµε αυτό το έργο, θα είµαστε από τις ελάχιστες χώρες παγκοσµίως
που θα έχουν ένα ολοκληρωµένο ψηφιακό περιβάλλον για τις λογιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις των
επιχειρήσεων».
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Προσέλκυση επενδύσεων ή «µην το κάνεις σαν τον Γεωργιάδη»

«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή». Σε αυτό τον τίτλο συµπυκνωνόταν το
µήνυµα του Αλέξη Τσίπρα στο Capital Link Φόρουµ στη Νέα Υόρκη το 2018. Στο φόρουµ δηλαδή, που
εµφανίστηκε φέτος ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Άδωνις Γεωργιάδης, λέγοντας «περάστε κόσµε», «πουλάω τα
πάντα».

Η στρατηγική της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στόχευε στην προσέλκυση επενδύσεων σε τοµείς και κλάδους
της οικονοµίας µε συγκριτικά πλεονεκτήµατα για την χώρα µας, µε την δηµιουργία προϊόντων και
υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας και διεθνώς εµπορεύσιµα, καθώς και ανάδειξη της
γεωστρατηγικής της θέσης. Στόχευε στην υλοποίηση µεταρρυθµίσεων για τους όρους χρήσεις γης και
προστασίας του περιβάλλοντος όπως το κτηµατολόγιο, το δασολόγιο, το χωροταξικό και στην απλοποίηση
αδειοδοτήσεων, καθώς και στην αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού για
δηµιουργία ποιοτικών και διατηρήσιµων θέσεων εργασίας.
Και αυτή την στρατηγική παρουσιάζαµε ως Enterprise Greece, ως ο αρµόδιος δηµόσιος φορέας για την
προσέλκυση επενδύσεων και προώθηση των εξαγωγών. Και το να είσαι υπεύθυνος του συγκεκριµένου
φορέα σε µία περίοδο που η κυβέρνηση µας προσπαθούσε να βγάλει την χώρα από τα µνηµόνια,
αποτελούσε από µόνο του µεγάλη πρόκληση.
Και όµως. Στο βαθµό που µας αναλογούσε, σταδιακά και µε συγκεκριµένο σχέδιο διαµορφώσαµε ένα
πλαίσιο και µια κινητικότητα που µπορούσε να προσεγγίσει το ενδιαφέρον επενδυτών. Χωρίς να
αρνούµαστε τις δυσκολίες που είχαµε, παρουσιάζαµε την υφιστάµενη κατάσταση, τις πρωτοβουλίες που
παίρναµε για καλυτέρευση του επενδυτικού περιβάλλοντος και µήνα µε το µήνα, χρόνο µε το χρόνο, και
όσο η οικονοµία σταθεροποιούταν, δείκτες βελτιώνονταν, παίρνονταν µέτρα για αποµείωση του χρέους,
κερδίζαµε σε αξιοπιστία. Προβάλλοντας σχέδιο, προτεραιότητες και παίρνοντας πρωτοβουλίες. Και αυτό
που είχε πετύχει η κυβέρνηση µας µπορούσε να παρουσιάζεται σε ξένα επιµελητήρια, επενδυτές,
κυβερνήσεις και αυτό σταδιακά βοηθούσε στην αύξηση των  ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση της
εξωστρέφειας. Αύξηση το 2016, το 2017, µε το 2018 να καταγράφεται η καλύτερη επίδοση της
δωδεκαετίας.
Αναφερόµασταν στην διαµορφωµένη εθνική αναπτυξιακή στρατηγική και στην προοπτική, χωρίς να
διαλαλούµε «πάρτε κόσµε». Κάτι που δεν δείχνει ούτε σοβαρότητα ούτε αξιοπιστία σε αυτούς που
θεωρούνται σοβαροί επενδυτές. Με ή χωρίς εισαγωγικά. Σε αυτόν τον τοµέα, η ΝΔ επανέρχεται στο
στρεβλό µοντέλο ανάπτυξης που µας έφερε στην κρίση και στη λογική «πουλάω τα πάντα, υποβαθµίζοντας
εργασιακές σχέσεις και περιβάλλον».

*Ο Χρήστος Στάικος είναι µέλος ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ, πρώην πρόεδρος του Enterpise Grrecce
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Γιατί τα ελληνικά οµόλογα µπορούν να αποτελέσουν τα "αστέρια" των
αποδόσεων και το 2020

Της Ελευθερίας Κούρταλη

Μπορεί τα ελληνικά ομόλογα να έζησαν ένα διάστημα πιέσεων τον τελευταίο ενάμισι μήνα και από τα
ιστορικά χαμηλά που άγγιξαν οι αποδόσεις τους στα τέλη Οκτωβρίου, ωστόσο σιγά σιγά επιστρέφουν και
πάλι στο ραντάρ των επενδυτών και μάλιστα καταλαμβάνουν σημαντική θέση στις στρατηγικές των
διεθνών επενδυτικών οίκων για το 2020. Όπως πάντως και να έχει, το 2019 αποτελεί ήδη μία χρονιά-
ορόσημο για τους ελληνικούς κρατικούς τίτλους, καθώς το κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου
"βυθίστηκε" κατά σχεδόν 70%, µε τις εκλογές να ενισχύουν τη διάθεση των επενδυτών για ελληνικά assets.

Το διάλειμμα που σημειώθηκε στο ράλι των ελληνικών τίτλων σχετίζεται άμεσα με την πορεία που
ακολούθησαν και τα υπόλοιπα ομόλογα της ευρωζώνης, όταν οι ανησυχίες γύρω από τις προοπτικές της
παγκόσμιας οικονομίας άρχισαν να υποχωρούν, οδηγώντας και σε συρρίκνωση της "δεξαμενής" των
οµολόγων διεθνώς που φέρουν αρνητικό επιτόκιο.

Συγκεκριμένα σήμερα αυτή η "κατηγορία" ομολόγων έχει αξία κάτω από τα 11 τρισ. δολ. όταν τον
Σεπτέμβριο είχε αξία 17 τρισ. δολ. Αυτό σε συνδυασμό με τη μείωση του ρίσκου στην οποία προχώρησαν
πολλά funds, κλείνοντας τα βιβλία τους για το έτος τον Νοέμβριο, άσκησε πιέσεις στα ελληνικά κρατικά
ομόλογα. Ωστόσο αυτές οι πιέσεις αποδείχθηκαν παροδικές, όπως άλλωστε είχαν εκτιμήσει οι αναλυτές οι
οποίοι προβλέπουν πως η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και η αναγνώρισή της από τους οίκους
αξιολόγησης αναµένεται να φέρει και πάλι στο προσκήνιο τους ελληνικούς τίτλους.

Όπως σημείωσε και η Danske Bank, oι περισσότεροι επενδυτές  κλείνουν τα "βιβλία" και τις θέσεις τους
χωρίς να αναλαμβάνουν νέες, και έτσι τα spreads διευρύνονται, και αυτό συνηθίζεται στο τέλος του δ’
τριμήνου. Αυτό παρατηρείται επίσης και στα ιταλικά, τα ισπανικά και τα πορτογαλικά ομόλογα . Ωστόσο,
όταν τα funds ξεκινήσουν τις στρατηγικές τους για το νέο έτος τα spreads θα αρχίζουν και πάλι να
μειώνονται. Η ζήτηση για τα ελληνικά ομόλογα ανακάμπτει πλέον, και αναμένεται να ανακάμψει
περαιτέρω και τη νέα χρονιά.

Η στρατηγική της διατήρησης του μαξιλαριού ρευστότητας των 32 δισ. ευρώ περίπου που ακολουθεί ο
ΟΔΔΗΧ και αναμένεται να συνεχίσει να το κάνει, όπως έχει γράψει το Capital.gr και το 2020 αλλά και έως
τη στιγμή που η Ελλάδα μπει στο κλαμπ των χωρών με επενδυτική βαθμίδα, έχει λειτουργήσει ως ένα
σημαντικό όπλο, για τη διατήρηση της "δίψας" των επενδυτών για τα ελληνικά ομόλογα και το επόμενο
έτος.

Αυτό αποδεικνύεται ξεκάθαρα την τρέχουσα εβδομάδα η οποία χαρακτηρίστηκε από μείωση του ρίσκου
των επενδυτών λόγω των σημαντικών εξελίξεων για τις διεθνείς αγορές και συγκεκριμένα τις βρετανικές
εκλογές και τις συνεδριάσεις των Fed και ΕΚΤ.

Τα ελληνικά ομόλογα όχι μόνο δεν ακολούθησαν μία επιφυλακτική πορεία αλλά κατάφεραν να
υπεραποδώσουν όλων των ομολόγων διεθνώς, με την απόδοση του 10ετούς να υποχωρεί κατά σχεδόν 13%
από την περασμένη Παρασκευή και στο 1,36 από 1,57%, ενώ βρέθηκε στα μέσα της εβδομάδας ξανά
χαμηλότερα από αυτήν του αντίστοιχου ιταλικού. Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η επίδοση του ελληνικού
5ετούς κρατικού τίτλου, με την απόδοσή του σήμερα να διαμορφώνεται στο 0,52% από 0,72% την
περασμένη εβδομάδα, έχοντας σημειώσει βουτιά της τάξης του 28% και έχοντας κοντράρει την απόδοση
του αντίστοιχου ιταλικού τίτλου.

Παράλληλα, άλλο ένα σημαντικό ορόσημο καταγράφηκε την Τετάρτη μετά τη νέα μεγάλη βουτιά του
επιτοκίου στα έντοκα 12μήνου, στο ιστορικό χαμηλό του 0,07% από 0,29% πριν, με την έκδοση να
υπερκαλύπτεται κατά 1,81 φορές, ενώ προηγήθηκαν τρεις εκδόσεις εντόκων τους δύο προηγούμενους
µήνες, µικρότερης διάρκειας, κατά τις οποίες η Ελλάδα δανείστηκε µε αρνητικό επιτόκιο.

Ακόμα και η "αυστηρή" όπως έχουμε συνηθίσει, Citigroup, σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις της για την Ελλάδα,
σηµείωσε πως η κατάκτηση της "επενδυτικής βαθμίδας" είναι ένα πιθανό στοίχημα για τη χώρα μας ακόμα
και το επόμενο έτος. Όπως σημείωσε, οι οίκοι θα προχωρήσουν σε αναβαθμίσεις της Ελλάδας το επόμενο
έτος, δεδομένων των ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών. Και αν το κάνουν (κατά τρεις ή τέσσερις βαθμίδες), η
Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί σε όρους ρευστότητας από την ένταξη των ομολόγων στους δείκτες
επενδυτικής βαθμίδας καθώς και στο QΕ. Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι είναι πολύ πιθανό να σημειώσει
απότομη και μεγάλη συρρίκνωση των ελληνικών spreads, τόνισε η Citi η οποία και συστήνει στους πελάτες
της την αγορά ελληνικών οµολόγων.

Ακόμα και ο Αμερικανός υπουργός εμπορίου, Γουίλμπουρ Ρος δήλωσε εντυπωσιασμένος από τις επιδόσεις

https://www.capital.gr/agores/3398969/giati-ta-ellinika-omologa-mporoun-na-apotelesoun-ta-asteria-ton-apodoseon-kai-to-2020


http://www.capital.gr/

 Publication date: 12/12/2019 12:08

 Alexa ranking (Greece): 91

 https://www.capital.gr/agores/3398969/giati-ta-ellinika-omologa-mporoun-na-apot...

των ελληνικών ομολόγων, σε ομιλία του στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Μάλιστα χαρακτήρισε εκπληκτικό το γεγονός ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα με φθηνότερο επιτόκιο από
ότι οι ΗΠΑ, ενώ προέβλεψε ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να βελτιωθεί ακόμα
περισσότερο μέσα στα επόμενα δύο χρόνια εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη μεταρρυθμιστική της
προσπάθεια.

FOREX
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ
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Γιατί τα ελληνικά οµόλογα µπορούν να απολέσουν τα "αστέρια" των
αποδόσεων και το 2020

Της Ελευθερίας Κούρταλη

Μπορεί τα ελληνικά ομόλογα να έζησαν ένα διάστημα πιέσεων τον τελευταίο ενάμισι μήνα και από τα
ιστορικά χαμηλά που άγγιξαν οι αποδόσεις τους στα τέλη Οκτωβρίου, ωστόσο σιγά σιγά επιστρέφουν και
πάλι στο ραντάρ των επενδυτών και μάλιστα καταλαμβάνουν σημαντική θέση στις στρατηγικές των
διεθνών επενδυτικών οίκων για το 2020. Όπως πάντως και να έχει, το 2019 αποτελεί ήδη μία χρονιά-
ορόσημο για τους ελληνικούς κρατικούς τίτλους, καθώς το κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου
"βυθίστηκε" κατά σχεδόν 70%, µε τις εκλογές να ενισχύουν τη διάθεση των επενδυτών για ελληνικά assets.

Το διάλειμμα που σημειώθηκε στο ράλι των ελληνικών τίτλων σχετίζεται άμεσα με την πορεία που
ακολούθησαν και τα υπόλοιπα ομόλογα της ευρωζώνης, όταν οι ανησυχίες γύρω από τις προοπτικές της
παγκόσμιας οικονομίας άρχισαν να υποχωρούν, οδηγώντας και σε συρρίκνωση της "δεξαμενής" των
οµολόγων διεθνώς που φέρουν αρνητικό επιτόκιο.

Συγκεκριμένα σήμερα αυτή η "κατηγορία" ομολόγων έχει αξία κάτω από τα 11 τρισ. δολ. όταν τον
Σεπτέμβριο είχε αξία 17 τρισ. δολ. Αυτό σε συνδυασμό με τη μείωση του ρίσκου στην οποία προχώρησαν
πολλά funds, κλείνοντας τα βιβλία τους για το έτος τον Νοέμβριο, άσκησε πιέσεις στα ελληνικά κρατικά
ομόλογα. Ωστόσο αυτές οι πιέσεις αποδείχθηκαν παροδικές, όπως άλλωστε είχαν εκτιμήσει οι αναλυτές οι
οποίοι προβλέπουν πως η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και η αναγνώρισή της από τους οίκους
αξιολόγησης αναµένεται να φέρει και πάλι στο προσκήνιο τους ελληνικούς τίτλους.

Όπως σημείωσε και η Danske Bank, oι περισσότεροι επενδυτές  κλείνουν τα "βιβλία" και τις θέσεις τους
χωρίς να αναλαμβάνουν νέες, και έτσι τα spreads διευρύνονται, και αυτό συνηθίζεται στο τέλος του δ’
τριμήνου. Αυτό παρατηρείται επίσης και στα ιταλικά, τα ισπανικά και τα πορτογαλικά ομόλογα . Ωστόσο,
όταν τα funds ξεκινήσουν τις στρατηγικές τους για το νέο έτος τα spreads θα αρχίζουν και πάλι να
μειώνονται. Η ζήτηση για τα ελληνικά ομόλογα ανακάμπτει πλέον, και αναμένεται να ανακάμψει
περαιτέρω και τη νέα χρονιά.

Η στρατηγική της διατήρησης του μαξιλαριού ρευστότητας των 32 δισ. ευρώ περίπου που ακολουθεί ο
ΟΔΔΗΧ και αναμένεται να συνεχίσει να το κάνει, όπως έχει γράψει το Capital.gr και το 2020 αλλά και έως
τη στιγμή που η Ελλάδα μπει στο κλαμπ των χωρών με επενδυτική βαθμίδα, έχει λειτουργήσει ως ένα
σημαντικό όπλο, για τη διατήρηση της "δίψας" των επενδυτών για τα ελληνικά ομόλογα και το επόμενο
έτος.

Αυτό αποδεικνύεται ξεκάθαρα την τρέχουσα εβδομάδα η οποία χαρακτηρίστηκε από μείωση του ρίσκου
των επενδυτών λόγω των σημαντικών εξελίξεων για τις διεθνείς αγορές και συγκεκριμένα τις βρετανικές
εκλογές και τις συνεδριάσεις των Fed και ΕΚΤ.

Τα ελληνικά ομόλογα όχι μόνο δεν ακολούθησαν μία επιφυλακτική πορεία αλλά κατάφεραν να
υπεραποδώσουν όλων των ομολόγων διεθνώς, με την απόδοση του 10ετούς να υποχωρεί κατά σχεδόν 13%
από την περασμένη Παρασκευή και στο 1,36 από 1,57%, ενώ βρέθηκε στα μέσα της εβδομάδας ξανά
χαμηλότερα από αυτήν του αντίστοιχου ιταλικού. Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η επίδοση του ελληνικού
5ετούς κρατικού τίτλου, με την απόδοσή του σήμερα να διαμορφώνεται στο 0,52% από 0,72% την
περασμένη εβδομάδα, έχοντας σημειώσει βουτιά της τάξης του 28% και έχοντας κοντράρει την απόδοση
του αντίστοιχου ιταλικού τίτλου.

Παράλληλα, άλλο ένα σημαντικό ορόσημο καταγράφηκε την Τετάρτη μετά τη νέα μεγάλη βουτιά του
επιτοκίου στα έντοκα 12μήνου, στο ιστορικό χαμηλό του 0,07% από 0,29% πριν, με την έκδοση να
υπερκαλύπτεται κατά 1,81 φορές, ενώ προηγήθηκαν τρεις εκδόσεις εντόκων τους δύο προηγούμενους
µήνες, µικρότερης διάρκειας, κατά τις οποίες η Ελλάδα δανείστηκε µε αρνητικό επιτόκιο.

Ακόμα και η "αυστηρή" όπως έχουμε συνηθίσει, Citigroup, σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις της για την Ελλάδα,
σημείωσε πως η κατάκτηση της "επενδυτικής βαθμίδας" είναι ένα πιθανό στοίχημα για τη χώρα μας ακόμα
και το επόμενο έτος. Όπως σημείωσε, οι οίκοι θα προχωρήσουν σε αναβαθμίσεις της Ελλάδας το επόμενο
έτος, δεδομένων των ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών. Και αν το κάνουν (κατά τρεις ή τέσσερις βαθμίδες), η
Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί σε όρους ρευστότητας από την ένταξη των ομολόγων στους δείκτες
επενδυτικής βαθμίδας καθώς και στο QΕ. Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι είναι πολύ πιθανό να σημειώσει
απότομη και μεγάλη συρρίκνωση των ελληνικών spreads, τόνισε η Citi η οποία και συστήνει στους πελάτες
της την αγορά ελληνικών οµολόγων.

Ακόμα και ο Αμερικανός υπουργός εμπορίου, Γουίλμπουρ Ρος δήλωσε εντυπωσιασμένος από τις επιδόσεις
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των ελληνικών ομολόγων, σε ομιλία του στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Μάλιστα χαρακτήρισε εκπληκτικό το γεγονός ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα με φθηνότερο επιτόκιο από
ότι οι ΗΠΑ, ενώ προέβλεψε ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να βελτιωθεί ακόμα
περισσότερο μέσα στα επόμενα δύο χρόνια εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη μεταρρυθμιστική της
προσπάθεια.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

https://www.capital.gr/agores/3398969/giati-ta-ellinika-omologa-mporoun-na-apolesoun-ta-asteria-ton-apodoseon-kai-to-2020


http://www.dimokratiki.gr/

 Publication date: 12/12/2019 11:54

 Alexa ranking (Greece): 577

 https://www.dimokratiki.gr/12-12-2019/chtizetai-i-ilektroniki-eforia/

«Χτίζεται» η ηλεκτρονική εφορία
Ψηφιακή εφορία; Ηλεκτρονικά φορολογικά βιβλία; On line σύνδεση των ταµειακών µηχανών µε την ΑΑΔΕ;
Κι όλα αυτά µέσα στο 2020;

Μπορεί να ακούγεται ως σενάριο επιστηµονικής φαντασίας, ωστόσο στην ΑΑΔΕ ήδη «τρέχουν» και παρ’
ότι πέρασαν στα ψιλά γράµµατα της επικαιρότητας, στο φορολογικό νοµοσχέδιο µεταξύ των ελαφρύνσεων
και των φοροαναπτυξιακών κινήτρων, µπήκαν τα θεµέλια για τη µετάβαση στην εφορία του επόµενου
αιώνα.

Ο Γ. Πιτσιλής ξεδίπλωσε τους άξονες αυτού του σχεδίου όχι σε ένα τυχαίο ακροατήριο. Μπροστά του
βρίσκονταν εκπρόσωποι επενδυτικών τραπεζών, funds και επιχειρήσεων στην αντίπερα όχθη του
Ατλαντικού, οι οποίοι φτιάχνουν… βαλίτσες για επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά έχουν κάθε λόγο να
παραµένουν επιφυλακτικοί λόγω της ανίκητης ελληνικής γραφειοκρατίας. Δεκάδες είναι τα παραδείγµατα
Αµερικανών ή Ελληνοαµερικανών, που θέλησαν να ρίξουν χρήµα στην ελληνική οικονοµία, αλλά
αντιµετωπίστηκαν λίγο ως πολύ ως… καταπατητές ή αποικιοκράτες. Το πρόσφατο παράδειγµα της
Αφάντου είναι χαρακτηριστικό.

Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επιχείρησε να καθησυχάσει αυτές τις
ανησυχίες, τουλάχιστον όσον αφορά στις δοσοληψίες µε τη Φορολογική Διοίκηση. Το ενδιαφέρον είναι ότι
την ώρα που ξετυλίγονταν στη Νέα Υόρκη οι βασικές πτυχές της ψηφιοποίησης των λογιστικών και
φορολογικών υποχρεώσεων, στην Αθήνα οργανώνονταν οι πρώτες ενηµερωτικές ηµερίδες και συνέδρια
για τα ηλεκτρονικά βιβλία, δείγµα του ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και µη αναστρέψιµες.

Το πλάνο της ψηφιοποίησης αναπτύσσεται σε τρία µέρη:

• Ηλεκτρονική λογιστική (myData)

Είναι µια πλατφόρµα που λαµβάνει όλες τις σχετικές ακαθάριστες πληροφορίες εσόδων και εξόδων από
όλες τις επιχειρήσεις και αποτελεί το λογιστικό και φορολογικό αρχείο τους.
Θα οδηγήσει στην προπληρωµή των επιστροφών φόρου και στον υπολογισµό των φορολογικών
υποχρεώσεων.

Θα καταστεί το κύριο κανάλι των φορολογικών πληροφοριών που αποστέλλονται στο myDATA.

• Online ταµειακές µηχανές

Το άλλο σηµαντικότερο κανάλι πληροφοριών για τη λογιστική. Σύµφωνα µε την αρχή της µετάδοσης
πληροφοριών σε µια συναλλαγή από µια βάση συναλλαγών, θα συνδεθούν όλες οι on line ταµειακές
µηχανές  µε το myDATA.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να έχουν ξεκινήσει και τα τρία µέσα στο 2020, έτσι ώστε όλοι να εκπαιδευτούν στο
νέο σύστηµα.

Ο Γ. Πιτσιλής αναφέρθηκε και στο άλλο «αγκάθι» για φορολογούµενους και επενδυτές: την ασφάλεια
δικαίου. Πέρα από τις οδηγίες στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για την ορθή εφαρµογή Αποφάσεων-
Εγκυκλίων και την αποκατάσταση αδικιών σε βάρος φορολογουµένων κατά το στάδιο του ελέγχου,
επιχειρείται η άµεση επίλυση προβληµάτων στο πλαίσιο του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επικαλέστηκε, µάλιστα, δύο πρόσφατα τέτοια παραδείγµατα:

• Εγκύκλιος σχετικά µε τους κανόνες κατά της φοροαποφυγής όσον αφορά τις συγχωνεύσεις και τις
εξαγορές. Έδωσε απαντήσεις σχετικά µε το τι µπορεί να θεωρηθεί καταχρηστικό και τι όχι, παρέχοντας
έτσι µια δίοδο προς τις επιχειρήσεις προκειµένου να προχωρήσουν µε νοµική ασφάλεια.

• Πρόσφατες οδηγίες εκδόθηκαν για τη συµµόρφωση µε απόφαση του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου
σχετικά µε τη µείωση της υποχρέωσης ΦΠΑ και την επιστροφή του ΦΠΑ που καταβλήθηκε για αγαθά και
υπηρεσίες που τιµολογήθηκαν σε συγκεκριµένη εταιρεία που υπέστη διαδικασία δικαστικής
αναδιάρθρωσης του χρέους µε τους πιστωτές της. Η απόφαση του δικαστηρίου ανέφερε ότι στην
περίπτωση αυτή, όταν υπάρχει οριστική περικοπή του οφειλόµενου ποσού στους πιστωτές, ο ΦΠΑ πρέπει
να µειωθεί αναλόγως και ο ΦΠΑ που τυχόν καταβλήθηκε πρέπει να επιστραφεί.
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Εν αναµονή της "e - εφορίας" η αγορά
Έντονο ενδιαφέρον στην αγορά έχει προκαλέσει η πρόθεση της ΑΑΔΕ για προώθηση ψηφιακών
διαδικασιών στις σχέσεις επιχειρήσεων επαγγελµατιών, δηλαδή την τήρηση ηλεκτρονικών ψηφιακών
βιβλίων, η ηλεκτρονική τιµολόγηση και η οn line σύνδεση των ταµειακών µηχανών µε την ΑΑΔΕ, µέσα στο
2020. Ήδη ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής περιέγραψε το µετασχηµατισµό αυτό στο συνέδριο της Capital
Link, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ θέλοντας να δώσει το στίγµα προθέσεων για πλήρη αποπροσωποποίηση των
διαδικασιών στη Φορολογική Διοίκηση. Παράλληλα τρέχουν ενηµερωτικές εκστρατείες για τι θα αλλάξει
µε τα ηλεκτρονικά βιβλία. Πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε τα µέχρι στιγµής δεδοµένα προβλέπεται η
δηµιουργία µια πλατφόρµας όπου θα καταγράφονται πληροφορίες εσόδων και εξόδων από όλες τις
επιχειρήσεις. Με βάση αυτήν την εφαρµογή θα γίνεται η καταβολή των επιστροφών φόρου και ο
υπολογισµός των φορολογικών υποχρεώσεων. Παράλληλα αναµένεται να ξεκινήσει και σταδιακά να...
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Ερχεται η ψηφιακή εφορία: Θα γίνεται online έλεγχος φορολογικών στοιχείων -
Οι τρεις βασικές αλλαγές

Ψηφιακή εφορία; Ηλεκτρονικά  φορολογικά  βιβλία; On line σύνδεση των ταµειακών µηχανών
µε την ΑΑΔΕ; Κι όλα  αυτά  µέσα  στο 2020;

Μπορεί να ακούγεται ως σενάριο επιστηµονικής
φαντασίας, ωστόσο στην ΑΑΔΕ ήδη «τρέχουν» και
παρ’ ότι πέρασαν στα ψιλά γράµµατα της
επικαιρότητας, στο φορολογικό νοµοσχέδιο µεταξύ
των ελαφρύνσεων και των φοροαναπτυξιακών
κινήτρων, µπήκαν τα θεµέλια για τη µετάβαση στην
εφορία του επόµενου αιώνα.

Ο Γ. Πιτσιλής ξεδίπλωσε τους άξονες αυτού του
σχεδίου όχι σε ένα τυχαίο ακροατήριο. Μπροστά του
βρίσκονταν εκπρόσωποι επενδυτικών τραπεζών, funds
και επιχειρήσεων στην αντίπερα όχθη του
Ατλαντικού, οι οποίοι φτιάχνουν… βαλίτσες για
επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά έχουν κάθε λόγο να
παραµένουν επιφυλακτικοί λόγω της ανίκητης
ελληνικής γραφειοκρατίας. Δεκάδες είναι τα
παραδείγµατα Αµερικανών ή Ελληνοαµερικανών, που
θέλησαν να ρίξουν χρήµα στην ελληνική οικονοµία,
αλλά αντιµετωπίστηκαν λίγο ως πολύ ως… καταπατητές ή αποικιοκράτες. Το πρόσφατο παράδειγµα της
Αφάντου είναι χαρακτηριστικό.

Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επιχείρησε να καθησυχάσει αυτές τις
ανησυχίες, τουλάχιστον όσον αφορά στις δοσοληψίες µε τη Φορολογική Διοίκηση. Το ενδιαφέρον είναι ότι
την ώρα που ξετυλίγονταν στη Νέα Υόρκη οι βασικές πτυχές της ψηφιοποίησης των λογιστικών και
φορολογικών υποχρεώσεων, στην Αθήνα οργανώνονταν οι πρώτες ενηµερωτικές ηµερίδες και συνέδρια
για τα ηλεκτρονικά βιβλία, δείγµα του ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και µη αναστρέψιµες.

Το σχέδιο για ψηφιοποίηση
Το πλάνο της ψηφιοποίησης αναπτύσσεται σε τρία µέρη:

• Ηλεκτρονική λογιστική (myData)

Είναι µια πλατφόρµα που λαµβάνει όλες τις σχετικές
ακαθάριστες πληροφορίες εσόδων και εξόδων από
όλες τις επιχειρήσεις και αποτελεί το λογιστικό και
φορολογικό αρχείο τους.
Θα οδηγήσει στην προπληρωµή των επιστροφών
φόρου και στον υπολογισµό των φορολογικών
υποχρεώσεων.

• Ηλεκτρονική τιµολόγηση

Θα καταστεί το κύριο κανάλι των φορολογικών
πληροφοριών που αποστέλλονται στο myDATA.

• Online ταµειακές µηχανές

Το άλλο σηµαντικότερο κανάλι πληροφοριών για τη
λογιστική. Σύµφωνα µε την αρχή της µετάδοσης

πληροφοριών σε µια συναλλαγή από µια βάση συναλλαγών, θα συνδεθούν όλες οι on line ταµειακές
µηχανές µε το myDATA.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να έχουν ξεκινήσει και τα τρία µέσα στο 2020, έτσι ώστε όλοι να εκπαιδευτούν στο
νέο σύστηµα.

Ο Γ. Πιτσιλής αναφέρθηκε και στο άλλο «αγκάθι» για φορολογούµενους και επενδυτές: την ασφάλεια
δικαίου. Πέρα από τις οδηγίες στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για την ορθή εφαρµογή Αποφάσεων-
Εγκυκλίων και την αποκατάσταση αδικιών σε βάρος φορολογουµένων κατά το στάδιο του ελέγχου,
επιχειρείται η άµεση επίλυση προβληµάτων στο πλαίσιο του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου.
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Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επικαλέστηκε, µάλιστα, δύο πρόσφατα τέτοια παραδείγµατα:

• Εγκύκλιος σχετικά µε τους κανόνες κατά της φοροαποφυγής όσον αφορά τις συγχωνεύσεις και τις
εξαγορές. Έδωσε απαντήσεις σχετικά µε το τι µπορεί να θεωρηθεί καταχρηστικό και τι όχι, παρέχοντας
έτσι µια δίοδο προς τις επιχειρήσεις προκειµένου να προχωρήσουν µε νοµική ασφάλεια.

• Πρόσφατες οδηγίες εκδόθηκαν για τη συµµόρφωση µε απόφαση του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου
σχετικά µε τη µείωση της υποχρέωσης ΦΠΑ και την επιστροφή του ΦΠΑ που καταβλήθηκε για αγαθά και
υπηρεσίες που τιµολογήθηκαν σε συγκεκριµένη εταιρεία που υπέστη διαδικασία δικαστικής
αναδιάρθρωσης του χρέους µε τους πιστωτές της. Η απόφαση του δικαστηρίου ανέφερε ότι στην
περίπτωση αυτή, όταν υπάρχει οριστική περικοπή του οφειλόµενου ποσού στους πιστωτές, ο ΦΠΑ πρέπει
να µειωθεί αναλόγως και ο ΦΠΑ που τυχόν καταβλήθηκε πρέπει να επιστραφεί.

economistas.gr
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Η στρατηγική εξόδου της Ελλάδος στις αγορές το 2020
Θανάσης Κουκάκης , CNN Greece

Μπορεί ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) να έχει ανακοινώσει ήδη πως θα
δηµοσιοποιήσει  στο τέλος Δεκεµβρίου την ολοκληρωµένη στρατηγική εξόδου της Ελλάδος στις αγορές για
το 2020, ωστόσο ο επικεφαλής του Οργανισµού Δηµήτρης Τσάκωνας επικοινώνησε σε επενδυτές τους
βασικούς άξονες της στρατηγικής αυτής στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Αν και οι ταµειακές χρηµατοδοτικές ανάγκες για το 2020 θα ανέλθουν σε µόλις 4,498 δισ. ευρώ και ο
καθαρός δανεισµός του Κρατικού Προϋπολογισµού θα διαµορφωθεί στα 1,866 δισ. ευρώ, ωστόσο ο
ΟΔΔΗΧ θα επιδιώξει τη συνεχή παρουσία της Ελλάδος στις αγορές χρέους.

Ανάλογα µε τη διεθνή συγκυρία το εν λόγω πρόγραµµα δανεισµού µπορεί να φθάσει ακόµη και 7-10 δισ.
ευρώ µέσω νέων εκδόσεων και επανέκδοσης παλιότερων. Στόχος είναι να βελτιωθεί η καµπύλη των
αποδόσεων και να ενισχυθεί η δευτερογενής αγορά οµολόγων, ενώ δεν αποκλείεται και η επαναγορά
οµολόγων που δεν συµµετείχαν στο PSI και κυµαίνονται στα 4 δισ. ευρώ.

Πρόσθετες κινήσεις θα περιορίσουν τις βραχυπρόθεσµες εκδόσεις (έντοκα γραµµάτια) από τα 15,28 δισ.
ευρώ (εκ των οποίων τα 9,5 δισ. ευρώ βρίσκονται στα χέρια ξένων που θα µπορούσαν να πουλήσουν αν
µεταβληθεί το κλίµα) ακόµη και σε χαµηλότερα επίπεδα από τον σχεδιασµό (9,72 δισ. ευρώ το 2020) µέσω
µακροπρόθεσµων εκδόσεων, κάτι που θα αυξήσει εκ νέου τις συναλλαγές.
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Ερχεται η ψηφιακή εφορία: Θα γίνεται online έλεγχος φορολογικών στοιχείων
Ψηφιακή εφορία; Ηλεκτρονικά φορολογικά βιβλία; On line σύνδεση των ταµειακών µηχανών µε την ΑΑΔΕ;
Κι όλα αυτά µέσα στο 2020;

Μπορεί να ακούγεται ως σενάριο επιστηµονικής φαντασίας, ωστόσο στην ΑΑΔΕ ήδη «τρέχουν» και παρ’
ότι πέρασαν στα ψιλά γράµµατα της επικαιρότητας, στο φορολογικό νοµοσχέδιο µεταξύ των ελαφρύνσεων
και των φοροαναπτυξιακών κινήτρων, µπήκαν τα θεµέλια για τη µετάβαση στην εφορία του επόµενου
αιώνα.

Ο Γ. Πιτσιλής ξεδίπλωσε τους άξονες αυτού του σχεδίου όχι σε ένα τυχαίο ακροατήριο. Μπροστά του
βρίσκονταν εκπρόσωποι επενδυτικών τραπεζών, funds και επιχειρήσεων στην αντίπερα όχθη του
Ατλαντικού, οι οποίοι φτιάχνουν… βαλίτσες για επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά έχουν κάθε λόγο να
παραµένουν επιφυλακτικοί λόγω της ανίκητης ελληνικής γραφειοκρατίας. Δεκάδες είναι τα παραδείγµατα
Αµερικανών ή Ελληνοαµερικανών, που θέλησαν να ρίξουν χρήµα στην ελληνική οικονοµία, αλλά
αντιµετωπίστηκαν λίγο ως πολύ ως… καταπατητές ή αποικιοκράτες. Το πρόσφατο παράδειγµα της
Αφάντου είναι χαρακτηριστικό.

Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επιχείρησε να καθησυχάσει αυτές τις
ανησυχίες, τουλάχιστον όσον αφορά στις δοσοληψίες µε τη Φορολογική Διοίκηση. Το ενδιαφέρον είναι ότι
την ώρα που ξετυλίγονταν στη Νέα Υόρκη οι βασικές πτυχές της ψηφιοποίησης των λογιστικών και
φορολογικών υποχρεώσεων, στην Αθήνα οργανώνονταν οι πρώτες ενηµερωτικές ηµερίδες και συνέδρια
για τα ηλεκτρονικά βιβλία, δείγµα του ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και µη αναστρέψιµες.

Το πλάνο της ψηφιοποίησης αναπτύσσεται σε τρία µέρη:

• Ηλεκτρονική λογιστική (myData)

Είναι µια πλατφόρµα που λαµβάνει όλες τις σχετικές ακαθάριστες πληροφορίες εσόδων και εξόδων από
όλες τις επιχειρήσεις και αποτελεί το λογιστικό και φορολογικό αρχείο τους.
Θα οδηγήσει στην προπληρωµή των επιστροφών φόρου και στον υπολογισµό των φορολογικών
υποχρεώσεων.

• Ηλεκτρονική τιµολόγηση

Θα καταστεί το κύριο κανάλι των φορολογικών πληροφοριών που αποστέλλονται στο myDATA.

• Online ταµειακές µηχανές

Το άλλο σηµαντικότερο κανάλι πληροφοριών για τη λογιστική. Σύµφωνα µε την αρχή της µετάδοσης
πληροφοριών σε µια συναλλαγή από µια βάση συναλλαγών, θα συνδεθούν όλες οι on line ταµειακές
µηχανές  µε το myDATA.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να έχουν ξεκινήσει και τα τρία µέσα στο 2020, έτσι ώστε όλοι να εκπαιδευτούν στο
νέο σύστηµα.

Ο Γ. Πιτσιλής αναφέρθηκε και στο άλλο «αγκάθι» για φορολογούµενους και επενδυτές: την ασφάλεια
δικαίου. Πέρα από τις οδηγίες στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για την ορθή εφαρµογή Αποφάσεων-
Εγκυκλίων και την αποκατάσταση αδικιών σε βάρος φορολογουµένων κατά το στάδιο του ελέγχου,
επιχειρείται η άµεση επίλυση προβληµάτων στο πλαίσιο του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επικαλέστηκε, µάλιστα, δύο πρόσφατα τέτοια παραδείγµατα:

• Εγκύκλιος σχετικά µε τους κανόνες κατά της φοροαποφυγής όσον αφορά τις συγχωνεύσεις και τις
εξαγορές. Έδωσε απαντήσεις σχετικά µε το τι µπορεί να θεωρηθεί καταχρηστικό και τι όχι, παρέχοντας
έτσι µια δίοδο προς τις επιχειρήσεις προκειµένου να προχωρήσουν µε νοµική ασφάλεια.

• Πρόσφατες οδηγίες εκδόθηκαν για τη συµµόρφωση µε απόφαση του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου
σχετικά µε τη µείωση της υποχρέωσης ΦΠΑ και την επιστροφή του ΦΠΑ που καταβλήθηκε για αγαθά και
υπηρεσίες που τιµολογήθηκαν σε συγκεκριµένη εταιρεία που υπέστη διαδικασία δικαστικής
αναδιάρθρωσης του χρέους µε τους πιστωτές της. Η απόφαση του δικαστηρίου ανέφερε ότι στην
περίπτωση αυτή, όταν υπάρχει οριστική περικοπή του οφειλόµενου ποσού στους πιστωτές, ο ΦΠΑ πρέπει
να µειωθεί αναλόγως και ο ΦΠΑ που τυχόν καταβλήθηκε πρέπει να επιστραφεί.

Πηγή: economistas.gr
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Ερχεται η ψηφιακή εφορία: Θα γίνεται online έλεγχος φορολογικών στοιχείων

Ψηφιακή εφορία; Ηλεκτρονικά φορολογικά βιβλία; On line σύνδεση των ταµειακών µηχανών µε την ΑΑΔΕ;
Κι όλα αυτά µέσα στο 2020;

Μπορεί να ακούγεται ως σενάριο επιστηµονικής φαντασίας, ωστόσο στην ΑΑΔΕ ήδη «τρέχουν» και παρ’
ότι πέρασαν στα ψιλά γράµµατα της επικαιρότητας, στο φορολογικό νοµοσχέδιο µεταξύ των ελαφρύνσεων
και των φοροαναπτυξιακών κινήτρων, µπήκαν τα θεµέλια για τη µετάβαση στην εφορία του επόµενου
αιώνα.

Ο Γ. Πιτσιλής ξεδίπλωσε τους άξονες αυτού του σχεδίου όχι σε ένα τυχαίο ακροατήριο. Μπροστά του
βρίσκονταν εκπρόσωποι επενδυτικών τραπεζών, funds και επιχειρήσεων στην αντίπερα όχθη του
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Ατλαντικού, οι οποίοι φτιάχνουν… βαλίτσες για επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά έχουν κάθε λόγο να
παραµένουν επιφυλακτικοί λόγω της ανίκητης ελληνικής γραφειοκρατίας. Δεκάδες είναι τα παραδείγµατα
Αµερικανών ή Ελληνοαµερικανών, που θέλησαν να ρίξουν χρήµα στην ελληνική οικονοµία, αλλά
αντιµετωπίστηκαν λίγο ως πολύ ως… καταπατητές ή αποικιοκράτες. Το πρόσφατο παράδειγµα της
Αφάντου είναι χαρακτηριστικό.

Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επιχείρησε να καθησυχάσει αυτές τις
ανησυχίες, τουλάχιστον όσον αφορά στις δοσοληψίες µε τη Φορολογική Διοίκηση. Το ενδιαφέρον είναι ότι
την ώρα που ξετυλίγονταν στη Νέα Υόρκη οι βασικές πτυχές της ψηφιοποίησης των λογιστικών και
φορολογικών υποχρεώσεων, στην Αθήνα οργανώνονταν οι πρώτες ενηµερωτικές ηµερίδες και συνέδρια
για τα ηλεκτρονικά βιβλία, δείγµα του ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και µη αναστρέψιµες.

Το σχέδιο για  ψηφιοποίηση

Το πλάνο της ψηφιοποίησης αναπτύσσεται σε τρία µέρη:

• Ηλεκτρονική λογιστική (myData)

Είναι µια πλατφόρµα που λαµβάνει όλες τις σχετικές ακαθάριστες πληροφορίες εσόδων και εξόδων από
όλες τις επιχειρήσεις και αποτελεί το λογιστικό και φορολογικό αρχείο τους.
Θα οδηγήσει στην προπληρωµή των επιστροφών φόρου και στον υπολογισµό των φορολογικών
υποχρεώσεων.

• Ηλεκτρονική τιµολόγηση

Θα καταστεί το κύριο κανάλι των φορολογικών πληροφοριών που αποστέλλονται στο myDATA.

• Online ταµειακές µηχανές

Το άλλο σηµαντικότερο κανάλι πληροφοριών για τη λογιστική. Σύµφωνα µε την αρχή της µετάδοσης
πληροφοριών σε µια συναλλαγή από µια βάση συναλλαγών, θα συνδεθούν όλες οι on line ταµειακές
µηχανές  µε το myDATA.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να έχουν ξεκινήσει και τα τρία µέσα στο 2020, έτσι ώστε όλοι να εκπαιδευτούν στο
νέο σύστηµα.

Ο Γ. Πιτσιλής αναφέρθηκε και στο άλλο «αγκάθι» για φορολογούµενους και επενδυτές: την ασφάλεια
δικαίου. Πέρα από τις οδηγίες στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για την ορθή εφαρµογή Αποφάσεων-
Εγκυκλίων και την αποκατάσταση αδικιών σε βάρος φορολογουµένων κατά το στάδιο του ελέγχου,
επιχειρείται η άµεση επίλυση προβληµάτων στο πλαίσιο του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επικαλέστηκε, µάλιστα, δύο πρόσφατα τέτοια παραδείγµατα:

• Εγκύκλιος σχετικά µε τους κανόνες κατά της φοροαποφυγής όσον αφορά τις συγχωνεύσεις και τις
εξαγορές. Έδωσε απαντήσεις σχετικά µε το τι µπορεί να θεωρηθεί καταχρηστικό και τι όχι, παρέχοντας
έτσι µια δίοδο προς τις επιχειρήσεις προκειµένου να προχωρήσουν µε νοµική ασφάλεια.

• Πρόσφατες οδηγίες εκδόθηκαν για τη συµµόρφωση µε απόφαση του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου
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σχετικά µε τη µείωση της υποχρέωσης ΦΠΑ και την επιστροφή του ΦΠΑ που καταβλήθηκε για αγαθά και
υπηρεσίες που τιµολογήθηκαν σε συγκεκριµένη εταιρεία που υπέστη διαδικασία δικαστικής
αναδιάρθρωσης του χρέους µε τους πιστωτές της. Η απόφαση του δικαστηρίου ανέφερε ότι στην
περίπτωση αυτή, όταν υπάρχει οριστική περικοπή του οφειλόµενου ποσού στους πιστωτές, ο ΦΠΑ πρέπει
να µειωθεί αναλόγως και ο ΦΠΑ που τυχόν καταβλήθηκε πρέπει να επιστραφεί.
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Ερχεται η ψηφιακή εφορία: Θα γίνεται online έλεγχος φορολογικών στοιχείων

Ψηφιακή εφορία; Ηλεκτρονικά φορολογικά βιβλία; On line σύνδεση των ταµειακών µηχανών µε την ΑΑΔΕ;
Κι όλα αυτά µέσα στο 2020;

Μπορεί να ακούγεται ως σενάριο επιστηµονικής φαντασίας, ωστόσο στην ΑΑΔΕ ήδη «τρέχουν» και παρ’
ότι πέρασαν στα ψιλά γράµµατα της επικαιρότητας, στο φορολογικό νοµοσχέδιο µεταξύ των ελαφρύνσεων
και των φοροαναπτυξιακών κινήτρων, µπήκαν τα θεµέλια για τη µετάβαση στην εφορία του επόµενου
αιώνα.

Ο Γ. Πιτσιλής ξεδίπλωσε τους άξονες αυτού του σχεδίου όχι σε ένα τυχαίο ακροατήριο. Μπροστά του
βρίσκονταν εκπρόσωποι επενδυτικών τραπεζών, funds και επιχειρήσεων στην αντίπερα όχθη του
Ατλαντικού, οι οποίοι φτιάχνουν… βαλίτσες για επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά έχουν κάθε λόγο να
παραµένουν επιφυλακτικοί λόγω της ανίκητης ελληνικής γραφειοκρατίας. Δεκάδες είναι τα παραδείγµατα
Αµερικανών ή Ελληνοαµερικανών, που θέλησαν να ρίξουν χρήµα στην ελληνική οικονοµία, αλλά
αντιµετωπίστηκαν λίγο ως πολύ ως… καταπατητές ή αποικιοκράτες. Το πρόσφατο παράδειγµα της
Αφάντου είναι χαρακτηριστικό.

Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επιχείρησε να καθησυχάσει αυτές τις
ανησυχίες, τουλάχιστον όσον αφορά στις δοσοληψίες µε τη Φορολογική Διοίκηση. Το ενδιαφέρον είναι ότι
την ώρα που ξετυλίγονταν στη Νέα Υόρκη οι βασικές πτυχές της ψηφιοποίησης των λογιστικών και
φορολογικών υποχρεώσεων, στην Αθήνα οργανώνονταν οι πρώτες ενηµερωτικές ηµερίδες και συνέδρια
για τα ηλεκτρονικά βιβλία, δείγµα του ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και µη αναστρέψιµες.

Το σχέδιο για ψηφιοποίηση
Το πλάνο της ψηφιοποίησης αναπτύσσεται σε τρία µέρη:

• Ηλεκτρονική λογιστική (myData)

Είναι µια πλατφόρµα που λαµβάνει όλες τις σχετικές ακαθάριστες πληροφορίες εσόδων και εξόδων από
όλες τις επιχειρήσεις και αποτελεί το λογιστικό και φορολογικό αρχείο τους.
Θα οδηγήσει στην προπληρωµή των επιστροφών φόρου και στον υπολογισµό των φορολογικών
υποχρεώσεων.

• Ηλεκτρονική τιµολόγηση

Θα καταστεί το κύριο κανάλι των φορολογικών πληροφοριών που αποστέλλονται στο myDATA.

• Online ταµειακές µηχανές

Το άλλο σηµαντικότερο κανάλι πληροφοριών για τη λογιστική. Σύµφωνα µε την αρχή της µετάδοσης
πληροφοριών σε µια συναλλαγή από µια βάση συναλλαγών, θα συνδεθούν όλες οι on line ταµειακές
µηχανές  µε το myDATA.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να έχουν ξεκινήσει και τα τρία µέσα στο 2020, έτσι ώστε όλοι να εκπαιδευτούν στο
νέο σύστηµα.

Ο Γ. Πιτσιλής αναφέρθηκε και στο άλλο «αγκάθι» για φορολογούµενους και επενδυτές: την ασφάλεια
δικαίου. Πέρα από τις οδηγίες στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για την ορθή εφαρµογή Αποφάσεων-
Εγκυκλίων και την αποκατάσταση αδικιών σε βάρος φορολογουµένων κατά το στάδιο του ελέγχου,
επιχειρείται η άµεση επίλυση προβληµάτων στο πλαίσιο του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επικαλέστηκε, µάλιστα, δύο πρόσφατα τέτοια παραδείγµατα:

• Εγκύκλιος σχετικά µε τους κανόνες κατά της φοροαποφυγής όσον αφορά τις συγχωνεύσεις και τις
εξαγορές. Έδωσε απαντήσεις σχετικά µε το τι µπορεί να θεωρηθεί καταχρηστικό και τι όχι, παρέχοντας
έτσι µια δίοδο προς τις επιχειρήσεις προκειµένου να προχωρήσουν µε νοµική ασφάλεια.

• Πρόσφατες οδηγίες εκδόθηκαν για τη συµµόρφωση µε απόφαση του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου
σχετικά µε τη µείωση της υποχρέωσης ΦΠΑ και την επιστροφή του ΦΠΑ που καταβλήθηκε για αγαθά και
υπηρεσίες που τιµολογήθηκαν σε συγκεκριµένη εταιρεία που υπέστη διαδικασία δικαστικής
αναδιάρθρωσης του χρέους µε τους πιστωτές της. Η απόφαση του δικαστηρίου ανέφερε ότι στην
περίπτωση αυτή, όταν υπάρχει οριστική περικοπή του οφειλόµενου ποσού στους πιστωτές, ο ΦΠΑ πρέπει
να µειωθεί αναλόγως και ο ΦΠΑ που τυχόν καταβλήθηκε πρέπει να επιστραφεί.

Πηγή: economistas.gr
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Άδωνις: «Θα ιδιωτικοποιήσουµε τα πάντα...η όρεξη µας είναι τεράστια»

Δεν «κρατιέται» ο Άδωνις και η κυβέρνηση της ΝΔ στο ξεπούλημα και
στην εφαρμογή του πιο σκληρού νεοφιλελεύθερου μοντέλου
«ανάπτυξης».
Η μόνη ερώτηση που έχουμε από τους ψηφοφόρους μας είναι γιατί δεν
το κάνουμε πιο γρήγορα, γιατί αργήσαμε τόσο πολύ, γιατί δεν πουλάμε
πιο πολλά, γιατί δεν ιδιωτικοποιούμε τα πάντα…Και πρέπει να σας
καθησυχάσω ότι η όρεξή μας είναι τόσο τεράστια, κάθε μήνας που
περνάει γίνεται μεγαλύτερη». Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως κεντρικός ομιλητής στο 21ο ετήσιο
φόρουμ της Capital Link με θέμα «Επενδύστε στην Ελλάδα», στη
Νέα Υόρκη, συμπυκνώνοντας σε λίγες λέξεις το προσωπικό του όραμα
και την κυβερνητική πολιτική που ορίζουν με τον πιο ακραίο
φιλελεύθερο τρόπο την έννοια της ανάπτυξης.
Εμείς ιδιωτικοποιούμε, εσείς επενδύετε, είναι η κεντρική ιδέα του Αδωνι
Γεωργιάδη, ο οποίος κάνοντας λόγο για την αρχή μιας νέας εποχής για
την Ελλάδα, τόνισε πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να
επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα και κάλεσε τους Αμερικανούς
επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή δυναμική,
αλλά και τις ευκαιρίες που εμφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής
πολιτικής της χώρας.
«Το μήνυμά μου, λοιπόν, προς τους Αμερικανούς επενδυτές είναι το
εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν
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έχουν σταματήσει να επενδύουν στη χώρα μας, ακόμη και εν μέσω της
χειρότερης οικονομικής μας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους
καρπούς τους. Και αυτοί που δεν έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να
επωφεληθούν των μοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην χώρα
μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Όπως υποστήριξε ο υπουργός Ανάπτυξης «το  πρώην μαύρο πρόβατο
της ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα από την κρίση χώρα η
οποία έχει χάσει το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την
τελευταία δεκαετία, μεταμορφώνεται τώρα σε ένα νέο hot-spot για τους
επενδυτές και μία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηματικότητα
οικονομίες παγκοσμίως».

* Πηγή: tvxs.gr
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Υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ: «Η Ελλάδα δανείζεται µε φθηνότερο επιτόκιο
από ότι η Αµερική»

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο
υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει,
συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας.

Δείτε επίσης: Ειδική επιτροπή προσλήψεων και αλλαγές σε κινητικότητα, µετατάξεις και
αποσπάσεις!

Παράλληλα, εµφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η
Αθήνα πρέπει να παραµείνει προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια .

Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε: «Ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό
χρέος της Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο
εκπληκτικό είναι ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Αναφορικά µε την αύξηση στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι
αυτή κινείται στο 1,8%, σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην
Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές
προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι
ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται
στο 3,5%.

Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα  κράτη-µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.
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Ερχεται η ψηφιακή εφορία: Θα γίνεται online έλεγχος φορολογικών στοιχείων -
Οι τρεις βασικές αλλαγές

Σε µια νέα, ψηφιακή εφορία θα οδηγήσει το πλάνο αναβάθµισης υπηρεσιών που «τρέχουν» τα αρµόδια
στελέχη της ΑΑΔΕ. 

Παρότι ακούγεται σα σενάριο επιστηµονικής φαντασίας, ήδη µε διατάξεις του φορολογικού νοµοσχεδίου
µπήκαν τα θεµέλια για τη µετάβαση στην εφορία του… µέλλοντος. Ο Γιώργος Πιτσιλής, διοικητής της
ΑΑΔΕ, αποκάλυψε κάποια πρώτα στοιχεία για την ψηφιακή εφορία στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη, µπροστά σε εκπροσώπους επενδυτικών τραπεζών, funds και επιχειρήσεων.

Το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης και η ΑΑΔΕ έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους. Μεταξύ αυτών είναι
το πρώτο στάδιο του «έργου» της ψηφιακής εφορίας να παραδοθεί εντός του 2020.

Διαβάστε στο economistas το ρεπορτάζ του Γιώργου Παππού για τη ψηφιακή εφορία που έρχεται µε
ταχύτητα από το… µέλλον.

https://www.iefimerida.gr/oikonomia/psifiaki-eforia-online-elegho-forologikon-stoiheion


https://www.vradini.gr/

 Publication date: 12/12/2019 10:57

 Alexa ranking (Greece): 7258

 https://www.vradini.gr/erchete-i-psifiaki-eforia-me-online-elegchous-forologikon-sti...

Ερχεται η ψηφιακή εφορία µε online έλεγχους φορολογικών στοιχείων

Ο Γιώργος Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ, αποκάλυψε κάποια
στοιχεία στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη,
µπροστά σε εκπροσώπους επενδυτικών τραπεζών.

Μια  νέα  ψηφιακή πλατφόρµα  τρέχουν τα  στελέχη της ΑΑΔΕ, που θα  έχει ως στόχο να
δηµιουργήσει την εφορία  του µέλλοντος.

Ο Γιώργος Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ, αποκάλυψε κάποια  στοιχεία  για  την ψηφιακή
εφορία  στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα  Υόρκη, µπροστά  σε εκπροσώπους επενδυτικών
τραπεζών, funds και επιχειρήσεων.

Μάλιστα τόνισε τα πράγµατα έγιναν πολύ πιο εύκολα ύστερα και από τις νέες διατάξεις που µπήκαν στο
φορολογικό νοµοσχέδιο. Το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης και η ΑΑΔΕ θέλουν το πρώτο στάδιο
του «έργου» της ψηφιακής εφορίας να  παραδοθεί εντός του 2020.
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Τράπεζες: Θέλουν… φρέσκο χρήµα για να αντιµετωπίσουν τρεις µεγάλες
προκλήσεις

Οι τράπεζες… ψάχνονται και το δείχνουν. Η ανάγκη βελτίωσης της κεφαλαιακής δοµής των ελληνικών
τραπεζών ήταν ένα από τα θέµατα που αναλύθηκαν εκτεταµένα στο περιθώριο του συνεδρίου της Capital
Link στη Νέα Υόρκη.
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ΔΕΗ: Οµόλογο 400 εκατ ευρώ, τιτλοποίηση οφειλών εντός α' τριµήνου και
EBITDA 800 εκατ το 2020 - Επιβεβαίωση του WEN

Από το συνέδριο της Capital Link, ο Γ. Στάσσης
μίλησε για EBIDTA στα 800 εκατ. ευρώ το 2020 και
στόχο έκδοσης οµολόγου 400 εκατ ευρώ
Σε δυο σημαντικές κινήσεις που αναμένεται να
ενισχύσουν τη ρευστότητα της και να την
διευκολύνουν στην εφαρμογή του νέου

business plan που θα παρουσιαστεί επισήμως τη Δευτέρα, πρόκειται
να προχωρήσει η ΔΕΗ το πρώτο τρίµηνο του 2020. 
Πρόκειται για την έκδοση νέου ομολογιακού δανείου ύψους περίπου 400
εκατ ευρώ αλλά και για την τιτλοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών
από την οποία επίσης ελπίζει να αντλήσει ποσό της τάξης των 400 εκατ
ευρώ. 
Μιλώντας πρόσφατα στη Νέα Υόρκη στο 21ο Συνέδριο της Capital Link, ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης εκτίμησε
ότι η επιχείρηση ήδη από πρώτο έτος εφαρμογής του νέου business plan,
δηλαδή από το 2020 θα παρουσιάσει EBIDTA ύψους 800 εκατ. ευρώ τα
οποία µάλιστα όπως είπε το 2021, θα φθάσουν στο 1 δισ. ευρώ.
Επιβεβαιώνεται έτσι η ανάλυση της AXIA που δημοσιοποίησε το
Worldenergynews.gr την Τετάρτη 4/12/2019 αλλά και το ρεπορτάζ της
Τρίτης 10/12/2019.

Δεν αποκλείεται µέσα στον Ιανουάριο η έκδοση του οµολόγου

Παράλληλα ο κ. Στάσσης μίλησε για έκδοση ευρωομολόγου, από το οποίο
υπάρχει η προσδοκία ότι η ΔΕΗ μπορεί να αντλήσει ακόμη και 400 εκατ.
ευρώ. 
Σχετική αναφορά είχε κάνει ο κ. Στάσσης και κατά τον σχολιασμό των
οικονομικών αποτελεσμάτων του εννεαμήνου αφήνοντας να εννοηθεί ότι
η έκδοση θα γίνει εντός του πρώτου τριμήνου του έτους. Πάντως
τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκδοση μπορεί να γίνει
ακόµη και εκτός του Ιανουαρίου.
Άλλωστε ο κ. Στάσσης όλο το τελευταίο διάστημα κάνει σχετικές
επαφές και όπως φαίνεται ο τραπεζικός τομέας βλέπει με ενδιαφέρον
τις αποδόσεις από ένα οµόλογο της ΔΕΗ. 
Πόσω µάλλον µε προβλέψεις για υψηλά EBITDA ήδη από το 2020. 
Όσο δε για την τιτλοποίηση οφειλών οι οποίες ως γνωστόν ανέρχονται
σε περίπου 2,8 δις ευρώ (οφειλές εκτός ρύθμισης) αυτή αναμένεται να
διευκολυνθεί μετά την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που προώθησε η
κυβέρνηση και η οποία επιτρέπει στη ΔΕΗ να πωλήσει σε funds την
κυριότητα των οφειλών, όπως συµβαίνει και µε τα κόκκινα δάνεια. 

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για το «σβήσιμο» των λιγνιτικών
µονάδων

Εξάλλου την Παρασκευή, το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ αναμένεται
να εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο, για να δοθεί στη δημοσιότητα την
Δευτέρα. 
Το σχέδιο, που επεξεργάσθηκε η McKinsey, έχει ως βασικό άξονα το
κλείσιμο των λιγνιτικών σταθμών παραγωγής με στόχο την πλήρη
απολιγνιτοποίηση έως το 2028.
Με το επιχειρησιακό σχέδιο θα δοθεί και το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα
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Με το επιχειρησιακό σχέδιο θα δοθεί και το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα
για κλείσιμο 14 μονάδων λιγνίτη. Πάντως, ως το 2022 θα βγουν εκτός
λειτουργίας μονάδες ισχύος μόλις 1 GW σε σύνολο 3,9 GW, ενώ οι
υπόλοιπες θα κλείσουν αργότερα..
Το σχέδιο εκτιμάται ότι θα προβλέπει μείωση του μισθολογικού κόστους
με εθελουσία εξόδους  εργαζομένων, αντιμετώπιση ληξιπρόθεσμων
οφειλών και καθιέρωση νέας, εξατομικευμένης για τους πελάτες,
εµπορικής πολιτικής.

Η έκθεση της ΑXIA που ανέβασε ταχύτητες και προσδοκίες για την
µετοχή της ΔΕΗ µε στόχο τα 7,3 ευρώ

Τετάρτη 04/12/2019 - 07:08 

Τελευταία τροποποίηση στις 09/12/2019 - 09:34 

Τα νέα δεδομένα και ο μετασχηματισμός της εταιρίας σύμφωνα με την
AXIA 

Η αύξηση του όγκου συναλλαγών στην μετοχή της ΔΕΗ και η
προσπάθεια διάσπασης της ισχυρής αντίστασης της περιοχής 3.35-
3.40 ευρώ, που είναι και υψηλό πενταετίας σπεύεδει να προεξοφλήσει
την δημοσιοποίηση του bussiness plan που θα κοινοποιηθεί στις 16
Δεκεµβρίου του 2019.
Η έκδοση της ανάλυσης της AXIA, η οποία και διεθέτει σαν πελάτες
ξένους θεσμικούς σηματοδότησε την αύξηση των συναλλαγών με
μερισσότερα από 2 εκατ τεμάχια στις τελευταίες δύο ολοκληρωμένες
συνεδριάσεις.
Πράγματι η AXIA με την αναλυσή της υιοθετεί μια σημαντική
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βελτίωση του EBITDA το 2020 στα 865 εκατ ευρώ, ένανατι 319 εκατ
ευρώ που προβλέπει για το 2019.
Αυτό θα επιτευχθεί χάρις σε ήδη γνωστά μας πράγματα, τα μέτρα για τα
τιμολόγια, την κατάργηση της πληγής των ΝΟΜΕ και την ανάκτηση των
ΥΚΩ 200 εκατ.
Παράλληλα η αναδιάρθρωση της ΔΕΗ εκτιμάται ότι θα βοηθηθεί από τα
προγράμματα εθελουσιών που θα μειώσουν τους υπαλλήλους της από
15.900 σήμερα σε 12.100 στο τέλος το 2022 εξασφαλίζοντας μείωση του
κόστους από 813,5 εκατ ετησίως σήµερα σε 532 εκατ το 2023.
Η απολιγνιτοποίηση επίσης θα επιδράσει θετικά σε περικοπτόμενες
ζημίες ύψους 200-300 εκατ ευρώ ετησίως και εξοικονόμηση επενδυτικών
δαπανών 200 εκατ στα λιγνιτικά.
Για την περίοδο 2020 - 2022 οι μέσες ελεύθερες ταμειακές ροές θα
φτάσουν τα 320 εκατ ευρώ μειώνοντας στο 4,1 την σχέση Καθαρό
Χρέος/EBITDA για το 2020 έναντι 12,2 που είναι σήμερα και ακόμα
χαµηλότερα στο 3,2 το 2021 και 2,6 το 2022.
Η εκτίμηση είναι ότι με την σταδιακή εφαρμογή των μέτρων αλλά και
του συνόλου των κινήσεων το EBITDA θα ανέλθει τελικά πάνω από 1
δισ το 2021 και στο 1,145 το 2022.
Η στροφή σε κέρδη θα γίνει το 2020 στα 62,9 εκατ ευρώ από ζημίες 453
εκατ. το 2019 και στην συνέχεια η κερδοφορία θα ανέβει στα 203 εκατ
ευρώ το 2021 και 305 το 2022 με αποτέλεσμα το P/E να είναι ιδιαίτερα
ελκυστικό στο 3,6 και 2,4 για τις δύο αυτές χρονιές με βάση τις
σηµερινές τιµές της µετοχής.
Για τον λόγο αυτό δίνεται και η τιμή - στόχος 7,3 ευρώ ανά μετοχή,
όπως είχε καταγράψει το Worldenergynews.gr την Δευτέρα 2/12.
Όπως αναφέρει η ανάλυση  η δίοικηση προβλέπει το μερίδιο αγοράς σε
πρώτη φάση να συρρικνώνεται στο 65%.
Υπάρχουν ορισμένα πρόσθετα στοιχεία που αξίζει να σημειωθούν όπως
το γεγονός ότι οι αναλυτές εκτιµούν ότι πράγµατι ο νέος ΔΕΔΔΗΕ μπορεί
να πιάσει μια αποτίμηση υψηλότερη των 3 δισ  ευρώ, άρα η μερική
ιδιωτικοποίηση να αλλάξει τελείως την εικόνα της ΔΕΗ.
Δεύτερον ότι άµεσα θα υπάρξουν οι ωφέλειες από τις τιτλοποιήσεις.
Από εκεί και πέρα τα ερωτήματα είναι πως η ΔΕΗ θα επενδύσει  κεφάλαια
που πρέπει, για να μετασχηματιστεί σε εταιρία που θα βασίζεται στις
Ανανεώσιµες.
Και άρα πόσο γρήγορα θα λειτουργήσει πειστικά η προοπτική
βελτίωσης της σχέσης Καθαρού χρέους προς EBITDA για να μπορέσει
να προχωρήσει στην οµολογιακή έκδοση.
Επίσης πόσο έτοιμη θα είναι η ενεργειακή αγορά για την κάλυψη των
αναγκών του ενεργειακού ισοζυγίου με την ταχεία υποκατάστση των υπό
κλείσιµο λιγνιτικών και τι θα γίνει µε την Πτολεµαϊδα V.
Σημειώνεται ότι με την παρούσα μελέτη για το ενεργειακό ισοζύγιο
υφίσταται έλλειµµα µονάδων φυσικού αερίου.

Και το ρεπορτάζ του Worldenergynews.gr για την ομιλία Στάσση την
Τρίτη 10/12/2019:

Τριλογία Στάσση στη Ν.Υόρκη: Ανανεώσιμες, Ψηφιοποίηση Δικτύων,
Τailor made Εµπορική πολιτική
Τρίτη 10/12/2019 - 08:45
Τελευταία τροποποίηση στις 11/12/2019 - 11:35
Τους βασικούς άξονες του business plan της εταιρείας παρουσίασε χθες ο

http://energiakoiergazomenoidei.blogspot.com/2019/12/400-ebitda-800-2020-wen.html


http://energiakoiergazomenoidei.blogspot.gr/

 Publication date: 12/12/2019 10:40

 Alexa ranking (Greece): 0

 http://energiakoiergazomenoidei.blogspot.com/2019/12/400-ebitda-800-2020-wen....

Τους βασικούς άξονες του business plan της εταιρείας παρουσίασε χθες ο
Γ.Στάσσης στην Capital Link
Το στίγμα των νέων στρατηγικών στόχων της ΔΕΗ για το μέλλον σε
συνδυασµό µε το πρόγραµµα απολιγνιτοποίησης έδωσε από τη Νέα Υόρκη
και  το βήμα της εκδήλωσης Invest in Greece Capital Link  o πρόεδρος και
διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης Γιώργος Στάσσης.
Όπως είπε «η ΔΕΗ έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο, το οποίο θα ανακοινώσει
σύντομα και εκτός από την απολιγντιτοποίηση έχει τρεις ακόμα
βασικούς άξονες:
-την μετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή
ηλεκτρισµού από ΑΠΕ,
-την ψηφιοποίηση των δικτύων και
-την διαµόρφωση εµπορικής πολιτικής µε βάση τον πελάτη».
Μέσω του συνεδρίου ο κ. Στάσσης θέλησε να απευθυνθεί στους
Αμερικανούς επενδυτές προσκαλώντας τους να επενδύσουν στη μετοχή
της ΔΕΗ, αλλά και ενημερώνοντας τους για τις προοπτικές που
διανοίγονται µέσω του προγράµµατος ιδιωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ. 
Τα ερωτήματα που δέχτηκε ήταν πολλά και κυρίως έχουν να κάνουν με
την ταχεία στροφή της ΔΕΗ σε μια πράσινη εταιρία, όταν μάλιστα οι
πληροφορίες µιλούν για ένα στόχο 1GW στην πενταετία.
Γιατί αυτό θα απαιτηθούν κεφάλαια και κάτα συνέπεια έρχεται στο
προσκήνιο η ομολογιακή έκδοση, που σε πρώτη φάση θα μειώσει το
χρηματοοικονομικό κόστος της Επιχείρησης, μετά την κοινοποίηση
του business plan την προσεχή εβδοµάδα.
Η ΔΕΗ υπολογίζει ότι θα έχει σημαντική ενίσχυση από την πώληση του
49% του αναμορφωμένου ΔΕΔΔΗΕ, ενώ με μια σειρά κινήσεων που θα
περιορίσουν τις ζημίες από τους λιγνίτες και τα ΝΟΜΕ, παράλληλα με
τιτλοποίηση, ΥΚΩ και όφελος από την έμμεση αύξηση τιμολογίων,
εκτιμάται ότι θα έχει EBITDA 800 εκατ ευρώ το 2020 και άνω του 1 δισ
το 2021.
Άρα το ζητούμενο είναι η ταχύτητα και αποτελεσματικότητα του
µετασχηµατισµού.
Ο κ.Στάσσης για πρώτη φορά δημιούργησε μια σιγουριά στους
επενδυτές, οι οποίοι βλέπουν ότι υπάρχει μια στρατηγική με επίκεντρο
τον εκσυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητα της ΔΕΗ, σε σχέση με
ελλειμματικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν, όπως αυτή της περιόδου
2014 αλλά και αυτή της περιόδου 2018.
Μέτα από όλα αυτά αναμένεται τεράστιο ενδιαφέρον για το business plan
που θα δηµοσιοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα 16/12.

Στο Δ.Σ. της Παρασκευής και οι στρατηγικές προτεραιότητες του νέου
business plan

www.worldenergynews.gr
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Ερχεται η ψηφιακή εφορία: Θα γίνεται online έλεγχος φορολογικών στοιχείων -
Οι τρεις βασικές αλλαγές

Ψηφιακή εφορία; Ηλεκτρονικά φορολογικά βιβλία; On line σύνδεση των ταµειακών µηχανών µε την ΑΑΔΕ;
Κι όλα αυτά µέσα στο 2020;

Μπορεί να ακούγεται ως σενάριο επιστηµονικής φαντασίας, ωστόσο στην ΑΑΔΕ ήδη «τρέχουν» και παρ’
ότι πέρασαν στα ψιλά γράµµατα της επικαιρότητας, στο φορολογικό νοµοσχέδιο µεταξύ των ελαφρύνσεων
και των φοροαναπτυξιακών κινήτρων, µπήκαν τα θεµέλια για τη µετάβαση στην εφορία του επόµενου
αιώνα.

Ο Γ. Πιτσιλής ξεδίπλωσε τους άξονες αυτού του σχεδίου όχι σε ένα τυχαίο ακροατήριο. Μπροστά του
βρίσκονταν εκπρόσωποι επενδυτικών τραπεζών, funds και επιχειρήσεων στην αντίπερα όχθη του
Ατλαντικού, οι οποίοι φτιάχνουν… βαλίτσες για επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά έχουν κάθε λόγο να
παραµένουν επιφυλακτικοί λόγω της ανίκητης ελληνικής γραφειοκρατίας. Δεκάδες είναι τα παραδείγµατα
Αµερικανών ή Ελληνοαµερικανών, που θέλησαν να ρίξουν χρήµα στην ελληνική οικονοµία, αλλά
αντιµετωπίστηκαν λίγο ως πολύ ως… καταπατητές ή αποικιοκράτες. Το πρόσφατο παράδειγµα της
Αφάντου είναι χαρακτηριστικό.

Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επιχείρησε να καθησυχάσει αυτές τις
ανησυχίες, τουλάχιστον όσον αφορά στις δοσοληψίες µε τη Φορολογική Διοίκηση. Το ενδιαφέρον είναι ότι
την ώρα που ξετυλίγονταν στη Νέα Υόρκη οι βασικές πτυχές της ψηφιοποίησης των λογιστικών και
φορολογικών υποχρεώσεων, στην Αθήνα οργανώνονταν οι πρώτες ενηµερωτικές ηµερίδες και συνέδρια
για τα ηλεκτρονικά βιβλία, δείγµα του ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και µη αναστρέψιµες.

Το σχέδιο για  ψηφιοποίηση

Το πλάνο της ψηφιοποίησης αναπτύσσεται σε τρία µέρη:

• Ηλεκτρονική λογιστική (myData)

Είναι µια πλατφόρµα που λαµβάνει όλες τις σχετικές ακαθάριστες πληροφορίες εσόδων και εξόδων από
όλες τις επιχειρήσεις και αποτελεί το λογιστικό και φορολογικό αρχείο τους.
Θα οδηγήσει στην προπληρωµή των επιστροφών φόρου και στον υπολογισµό των φορολογικών
υποχρεώσεων.

• Ηλεκτρονική τιµολόγηση

Θα καταστεί το κύριο κανάλι των φορολογικών πληροφοριών που αποστέλλονται στο myDATA.

• Online ταµειακές µηχανές

Το άλλο σηµαντικότερο κανάλι πληροφοριών για τη λογιστική. Σύµφωνα µε την αρχή της µετάδοσης
πληροφοριών σε µια συναλλαγή από µια βάση συναλλαγών, θα συνδεθούν όλες οι on line ταµειακές
µηχανές  µε το myDATA.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να έχουν ξεκινήσει και τα τρία µέσα στο 2020, έτσι ώστε όλοι να εκπαιδευτούν στο
νέο σύστηµα.

Ο Γ. Πιτσιλής αναφέρθηκε και στο άλλο «αγκάθι» για φορολογούµενους και επενδυτές: την ασφάλεια
δικαίου. Πέρα από τις οδηγίες στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για την ορθή εφαρµογή Αποφάσεων-
Εγκυκλίων και την αποκατάσταση αδικιών σε βάρος φορολογουµένων κατά το στάδιο του ελέγχου,
επιχειρείται η άµεση επίλυση προβληµάτων στο πλαίσιο του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επικαλέστηκε, µάλιστα, δύο πρόσφατα τέτοια παραδείγµατα:

• Εγκύκλιος σχετικά µε τους κανόνες κατά της φοροαποφυγής όσον αφορά τις συγχωνεύσεις και τις
εξαγορές. Έδωσε απαντήσεις σχετικά µε το τι µπορεί να θεωρηθεί καταχρηστικό και τι όχι, παρέχοντας
έτσι µια δίοδο προς τις επιχειρήσεις προκειµένου να προχωρήσουν µε νοµική ασφάλεια.

• Πρόσφατες οδηγίες εκδόθηκαν για τη συµµόρφωση µε απόφαση του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου
σχετικά µε τη µείωση της υποχρέωσης ΦΠΑ και την επιστροφή του ΦΠΑ που καταβλήθηκε για αγαθά και
υπηρεσίες που τιµολογήθηκαν σε συγκεκριµένη εταιρεία που υπέστη διαδικασία δικαστικής
αναδιάρθρωσης του χρέους µε τους πιστωτές της. Η απόφαση του δικαστηρίου ανέφερε ότι στην
περίπτωση αυτή, όταν υπάρχει οριστική περικοπή του οφειλόµενου ποσού στους πιστωτές, ο ΦΠΑ πρέπει
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να µειωθεί αναλόγως και ο ΦΠΑ που τυχόν καταβλήθηκε πρέπει να επιστραφεί.
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Πιτσιλής: Ψηφιακός µετασχηµατισµός στην ελληνική φορολογική και
τελωνειακή διοίκηση

«Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στην Ελληνική Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση είναι ο ακρογωνιαίος
λίθος της µεταρρυθµιστικής µας πολιτικής» τόνισε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων,
Γιώργος Πιτσιλής, κατά την τοποθέτησή του στο 21ο Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο
«Capital Link Invest in Greece Forum», που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Ο Διοικητής αποκάλυψε ότι µέχρι το τέλος του έτους, η ΑΑΔΕ σκοπεύει να ξεκινήσει την ηλεκτρονική
αίτηση για την υποβολή του φόρου µεταβίβασης ακινήτων ενώ υπογράµµισε ότι το µεγαλύτερο έργο είναι
η ψηφιοποίηση των λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Πρόκειται
για ένα έργο µε τρία µέρη που περιλαµβάνει: Ηλεκτρονική λογιστική, Ηλεκτρονική τιµολόγηση και Online
ταµειακές µηχανές. Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να έχουν ξεκινήσει και τα τρία µέσα στο 2020, έτσι ώστε όλοι
να εκπαιδευτούν στο νέο σύστηµα.

Ειδικότερα, ο κ. Πιτσιλής µιλώντας στο πλαίσιο της ενότητας: «The Macro Picture - The Greek Economy &
Europe Post-Brexit», ανέφερε τα εξής: «Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στην Ελληνική Φορολογική και
Τελωνειακή Διοίκηση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της µεταρρυθµιστικής µας πολιτικής. Τα τελευταία
χρόνια έχουµε αναπτύξει µια στρατηγική πληροφορικής και έναν οδικό χάρτη για να βελτιώσουµε την
ποιότητα των υπηρεσιών µας προς τους φορολογούµενους και να τους βοηθήσουµε να γίνουν πιο συνεπείς,
αλλά και για να αυξήσουµε την απόδοση των ελέγχων µας, ώστε να διασφαλιστούν ίσοι όροι
ανταγωνισµού. Ακολουθώντας το σχέδιό µας, κάθε χρόνο καταφέρνουµε να ψηφιοποιήσουµε όλο και
περισσότερες υπηρεσίες: φέτος για παράδειγµα ψηφιοποιήσαµε την παρακράτηση φόρου επί των µισθών,
των µερισµάτων, των τόκων και των δικαιωµάτων. Μέχρι το τέλος του έτους, σκοπεύουµε να ξεκινήσουµε
την ηλεκτρονική αίτηση για την υποβολή του φόρου µεταβίβασης ακινήτων.

Αλλά το µεγαλύτερο έργο µας είναι η ψηφιοποίηση των λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων των
επιχειρήσεων στην Ελλάδα:

Είναι ένα έργο µε τρία µέρη που περιλαµβάνει:

Ηλεκτρονική λογιστική
Ηλεκτρονική τιµολόγηση
Online ταµειακές µηχανές

Ηλεκτρονική λογιστική (myData)
Είναι µια πλατφόρµα που λαµβάνει όλες τις σχετικές ακαθάριστες πληροφορίες εσόδων και εξόδων από
όλες τις επιχειρήσεις και αποτελεί το λογιστικό και φορολογικό αρχείο τους.
Θα οδηγήσει στην προπληρωµή των επιστροφών φόρου και στον υπολογισµό των φορολογικών
υποχρεώσεων.

Ηλεκτρονική τιµολόγηση
Δεν χρειάζεται να πω πολλά γι' αυτό, εκτός από το ότι σκοπεύουµε να το καταστήσουµε  το κύριο κανάλι
των φορολογικών πληροφοριών που αποστέλλονται στο myDATA.

Online ταµειακές µηχανές
Το άλλο σηµαντικότερο κανάλι πληροφοριών για τη λογιστική. Σύµφωνα µε την αρχή της µετάδοσης
πληροφοριών σε µια συναλλαγή από µια βάση συναλλαγών, θα συνδέσουµε όλες τις on line ταµειακές
µηχανές  µε το myDATA.

Στόχος µας είναι να έχουν ξεκινήσει και τα τρία µέσα στο 2020, έτσι ώστε όλοι να εκπαιδευτούν στο νέο
σύστηµα.

Και πρέπει να πω ότι είναι ευτύχηµα ότι η νέα κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονοµικών έχουν εγκρίνει το
σχέδιό µας από την αρχή και την Παρασκευή ψηφίστηκε η πρωταρχική νοµοθεσία που είναι απαραίτητη
για την εισαγωγή του κανονιστικού πλαισίου. Έτσι, µε λίγα λόγια, έχουµε πολλή δουλειά µπροστά µας,
αλλά είµαστε ευτυχείς και πρόθυµοι να το κάνουµε, διότι γνωρίζουµε ότι θα είναι επωφελές για όλους
(καθιστώντας ευκολότερη την καθηµερινή ζωή των επιχειρήσεων, αυξάνοντας τη συµµόρφωση και τα
δηµόσια έσοδα).

NEWSLETTER
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ΕΓΓΡΑΦΗ

Και πρέπει να πω ότι µόλις ολοκληρώσουµε αυτό το έργο, θα είµαστε από τις ελάχιστες χώρες παγκοσµίως
που θα έχουν ένα ολοκληρωµένο ψηφιακό περιβάλλον για τις λογιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις των
επιχειρήσεων.

Προώθηση της επιχειρηµατικότητας µέσω της φορολογικής διοίκησης

Θα έλεγα ότι το πιο σηµαντικό είναι η αλλαγή νοοτροπίας. 

Είναι πολύ σηµαντικό για τους ανθρώπους µας στη φορολογική διοίκηση να κατανοήσουν ότι τα δηµόσια
έσοδα δεν αυξάνονται από µόνα τους.

Αυτό είναι το αποτέλεσµα της ευηµερίας των επιχειρήσεων και αυτό οικοδοµεί την εµπιστοσύνη (ουσιώδες
στοιχείο για τις επενδύσεις) που περνά µέσα από τη δικαιοσύνη και την ακεραιότητα στη σχέση µας µε
τους φορολογούµενους.

Ως εκ τούτου, είµαστε υποχρεωµένοι να βοηθήσουµε τους φορολογούµενους, µέσα στο πλαίσιο του νόµου
φυσικά, για να δραστηριοποιηθούν µε ένα πιο εύκολο και πιο διαφανή τρόπο.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα τελευταία τέσσερα χρόνια εµείς στην Ελληνική Φορολογική Διοίκηση
έχουµε επενδύσει πολλά για την προώθηση της δίκαιης µεταχείρισης των φορολογουµένων.

Και είµαι υπερήφανος να πω ότι ο µηχανισµός επίλυσης διοικητικών διαφορών είναι ένα από τα ελάχιστα
παραδείγµατα του Ελληνικού Δηµόσιου Τοµέα, όπου οι πολίτες και οι επιχειρήσεις µπορούν πραγµατικά να
δουν ότι αποκαθίστανται σε περίπτωση που αδικήθηκαν σε έναν έλεγχο, χωρίς να χρειάζεται να
προσφύγουν στα δικαστήρια.

Επίσης αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα τελευταία τέσσερα χρόνια επενδύσαµε πολύ στο να έχουµε
έναν ανοιχτό θεσµικό διάλογο µε την επιχειρηµατική κοινότητα για να ακούσουµε τα προβλήµατά τους και
να προσπαθήσουµε να βρούµε λύσεις όταν είναι εφικτό.

Να δώσουµε δύο πρόσφατα παραδείγµατα:

Εγκύκλιος σχετικά µε τους κανόνες κατά της φοροαποφυγής όσον αφορά τις συγχωνεύσεις και τις
εξαγορές. Έδωσε απαντήσεις σχετικά µε το τι µπορεί να θεωρηθεί καταχρηστικό και τι όχι,
παρέχοντας έτσι µια δίοδο προς τις επιχειρήσεις προκειµένου να προχωρήσουν µε νοµική ασφάλεια.
Πρόσφατες οδηγίες εκδόθηκαν για τη συµµόρφωση µε απόφαση του Ανωτάτου Διοικητικού
Δικαστηρίου σχετικά µε τη µείωση της υποχρέωσης ΦΠΑ και την επιστροφή του ΦΠΑ που
καταβλήθηκε για αγαθά και υπηρεσίες που τιµολογήθηκαν σε συγκεκριµένη εταιρεία που υπέστη
διαδικασία δικαστικής αναδιάρθρωσης του χρέους µε τους πιστωτές της. Η απόφαση του
δικαστηρίου ανέφερε ότι στην περίπτωση αυτή, όταν υπάρχει οριστική περικοπή του οφειλόµενου
ποσού στους πιστωτές, ο ΦΠΑ πρέπει να µειωθεί αναλόγως και ο ΦΠΑ που τυχόν καταβλήθηκε
πρέπει να επιστραφεί.»
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Ερχεται η ψηφιακή εφορία: Θα γίνεται online έλεγχος φορολογικών στοιχείων -
Οι τρεις βασικές αλλαγές

Σε µια νέα, ψηφιακή εφορία θα οδηγήσει το πλάνο αναβάθµισης υπηρεσιών που «τρέχουν» τα αρµόδια
στελέχη της ΑΑΔΕ.

Παρότι ακούγεται σα σενάριο επιστηµονικής φαντασίας, ήδη µε διατάξεις του φορολογικού νοµοσχεδίου
µπήκαν τα θεµέλια για τη µετάβαση στην εφορία του… µέλλοντος. Ο Γιώργος Πιτσιλής, διοικητής της
ΑΑΔΕ, αποκάλυψε κάποια πρώτα στοιχεία για την ψηφιακή εφορία στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη, µπροστά σε εκπροσώπους επενδυτικών τραπεζών, funds και επιχειρήσεων.

Πως θα λειτουργεί η ψηφιακή εφορία
Το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης

και η ΑΑΔΕ έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους. Μεταξύ αυτών είναι το πρώτο στάδιο του «έργου» της
ψηφιακής εφορίας να παραδοθεί εντός του 2020.

Πηγή : iefimerida.gr
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Έρχεται η ψηφιακή εφορία: Θα γίνεται online έλεγχος φορολογικών στοιχείων
Σε µια νέα, ψηφιακή εφορία θα οδηγήσει το πλάνο αναβάθµισης υπηρεσιών που «τρέχουν» τα αρµόδια
στελέχη της ΑΑΔΕ.

Παρότι ακούγεται σα σενάριο επιστηµονικής φαντασίας, ήδη µε διατάξεις του φορολογικού νοµοσχεδίου
µπήκαν τα θεµέλια για τη µετάβαση στην εφορία του… µέλλοντος. Ο Γιώργος Πιτσιλής, διοικητής της
ΑΑΔΕ, αποκάλυψε κάποια πρώτα στοιχεία για την ψηφιακή εφορία στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη, µπροστά σε εκπροσώπους επενδυτικών τραπεζών, funds και επιχειρήσεων.

Πως θα  λειτουργεί η ψηφιακή εφορία

Το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης και η ΑΑΔΕ έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους. Μεταξύ αυτών είναι
το πρώτο στάδιο του «έργου» της ψηφιακής εφορίας να παραδοθεί εντός του 2020.

Το σχέδιο για ψηφιοποίηση

Το πλάνο της ψηφιοποίησης αναπτύσσεται σε τρία µέρη:

Ηλεκτρονική λογιστική (myData)

Είναι µια πλατφόρµα που λαµβάνει όλες τις σχετικές ακαθάριστες πληροφορίες εσόδων και εξόδων από
όλες τις επιχειρήσεις και αποτελεί το λογιστικό και φορολογικό αρχείο τους.

Θα οδηγήσει στην προπληρωµή των επιστροφών φόρου και στον υπολογισµό των φορολογικών
υποχρεώσεων.

Ηλεκτρονική τιµολόγηση

Θα καταστεί το κύριο κανάλι των φορολογικών πληροφοριών που αποστέλλονται στο myDATA.

Online ταµειακές µηχανές

Το άλλο σηµαντικότερο κανάλι πληροφοριών για τη λογιστική. Σύµφωνα µε την αρχή της µετάδοσης
πληροφοριών σε µια συναλλαγή από µια βάση συναλλαγών, θα συνδεθούν όλες οι on line ταµειακές
µηχανές  µε το myDATA.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να έχουν ξεκινήσει και τα τρία µέσα στο 2020, έτσι ώστε όλοι να εκπαιδευτούν στο
νέο σύστηµα.

Ο Γ. Πιτσιλής αναφέρθηκε και στο άλλο «αγκάθι» για φορολογούµενους και επενδυτές: την ασφάλεια
δικαίου. Πέρα από τις οδηγίες στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για την ορθή εφαρµογή Αποφάσεων-
Εγκυκλίων και την αποκατάσταση αδικιών σε βάρος φορολογουµένων κατά το στάδιο του ελέγχου,
επιχειρείται η άµεση επίλυση προβληµάτων στο πλαίσιο του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επικαλέστηκε, µάλιστα, δύο πρόσφατα τέτοια παραδείγµατα:

Εγκύκλιος σχετικά µε τους κανόνες κατά της φοροαποφυγής όσον αφορά τις συγχωνεύσεις και τις
εξαγορές. Έδωσε απαντήσεις σχετικά µε το τι µπορεί να θεωρηθεί καταχρηστικό και τι όχι,
παρέχοντας έτσι µια δίοδο προς τις επιχειρήσεις προκειµένου να προχωρήσουν µε νοµική ασφάλεια.
Πρόσφατες οδηγίες εκδόθηκαν για τη συµµόρφωση µε απόφαση του Ανωτάτου Διοικητικού
Δικαστηρίου σχετικά µε τη µείωση της υποχρέωσης ΦΠΑ και την επιστροφή του ΦΠΑ που
καταβλήθηκε για αγαθά και υπηρεσίες που τιµολογήθηκαν σε συγκεκριµένη εταιρεία που υπέστη
διαδικασία δικαστικής αναδιάρθρωσης του χρέους µε τους πιστωτές της. Η απόφαση του
δικαστηρίου ανέφερε ότι στην περίπτωση αυτή, όταν υπάρχει οριστική περικοπή του οφειλόµενου
ποσού στους πιστωτές, ο ΦΠΑ πρέπει να µειωθεί αναλόγως και ο ΦΠΑ που τυχόν καταβλήθηκε
πρέπει να επιστραφεί.

Πληροφορίες: economistas.gr και iefimerida.gr
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Εν αναµονή της «e – εφορίας» η αγορά
Ήδη ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής περιέγραψε το µετασχηµατισµό αυτό στο συνέδριο της Capital Link,
ο Διοικητής της ΑΑΔΕ θέλοντας να δώσει το στίγµα προθέσεων για πλήρη αποπροσωποποίηση των
διαδικασιών στη Φορολογική Διοίκηση. Παράλληλα τρέχουν ενηµερωτικές εκστρατείες για τι θα αλλάξει
µε τα ηλεκτρονικά βιβλία.

Πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε τα µέχρι στιγµής δεδοµένα προβλέπεται  η δηµιουργία µια πλατφόρµας όπου
θα καταγράφονται πληροφορίες εσόδων και εξόδων από όλες τις επιχειρήσεις. Με βάση αυτήν την
εφαρµογή θα γίνεται η καταβολή των επιστροφών φόρου και ο υπολογισµός των φορολογικών
υποχρεώσεων.

Παράλληλα αναµένεται να ξεκινήσει και σταδιακά να επεκταθεί η ηλεκτρονική τιµολόγηση, µέσω της
οποίας θα καταγράφονται όλες οι φορολογικές πληροφορίες. Επίσης στόχος της ΑΑΔΕ είναι µέσα στο 2020
να γίνει η διασύνδεση των ταµειακών µηχανών µε την πλατφόρµα συλλογής φορολογικών στοιχείων

Σε σχέση µε την εµπέδωση όρων διαφάνειας η ΑΑΔΕ έχει δώσει οδηγίες στη Διεύθυνση Επίλυσης
Διαφορών για την ορθή εφαρµογή Αποφάσεων- Εγκυκλίων και την αποκατάσταση αδικιών σε βάρος
φορολογουµένων κατά το στάδιο του ελέγχου. Μάλιστα ο Διοικητής της ΑΑΔΕ στο συνέδριο στη Νέα
Υόρκη αναφέρθηκε σε εγκύκλιο σχετικά µε τους κανόνες κατά της φοροαποφυγής όσον αφορά τις
συγχωνεύσεις και τις εξαγορές περιγράφοντας τι µπορεί να θεωρηθεί καταχρηστικό και τι όχι.

Επίσης αναφέρθηκε στις οδηγίες που εκδόθηκαν για τη συµµόρφωση µε απόφαση του Ανωτάτου
Διοικητικού Δικαστηρίου σχετικά µε τη µείωση της υποχρέωσης ΦΠΑ και την επιστροφή του ΦΠΑ που
καταβλήθηκε για αγαθά και υπηρεσίες που τιµολογήθηκαν σε συγκεκριµένη εταιρεία που υπέστη
διαδικασία δικαστικής αναδιάρθρωσης του χρέους µε τους πιστωτές της (Μαρινόπουλος). Η απόφαση του
δικαστηρίου ανέφερε ότι στην περίπτωση αυτή, όταν υπάρχει οριστική περικοπή του οφειλόµενου ποσού
στους πιστωτές, ο ΦΠΑ πρέπει να µειωθεί αναλόγως και ο ΦΠΑ που τυχόν καταβλήθηκε πρέπει να
επιστραφεί.

Γιώργος Αλεξάκης
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Ερχεται η ψηφιακή εφορία: Θα γίνεται online έλεγχος φορολογικών στοιχείων -
Οι τρεις βασικές αλλαγές

Σε µια νέα, ψηφιακή εφορία θα οδηγήσει το πλάνο αναβάθµισης υπηρεσιών που «τρέχουν» τα αρµόδια
στελέχη της ΑΑΔΕ. 

Παρότι ακούγεται σα σενάριο επιστηµονικής φαντασίας, ήδη µε διατάξεις του φορολογικού νοµοσχεδίου
µπήκαν τα θεµέλια για τη µετάβαση στην εφορία του… µέλλοντος. Ο Γιώργος Πιτσιλής, διοικητής της
ΑΑΔΕ, αποκάλυψε κάποια πρώτα στοιχεία για την ψηφιακή εφορία στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη, µπροστά σε εκπροσώπους επενδυτικών τραπεζών, funds και επιχειρήσεων.

Πως θα λειτουργεί η ψηφιακή εφορία
Το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης και η ΑΑΔΕ έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους. Μεταξύ αυτών είναι
το πρώτο στάδιο του «έργου» της ψηφιακής εφορίας να παραδοθεί εντός του 2020.

Διαβάστε στο economistas το ρεπορτάζ του Γιώργου Παππού για τη ψηφιακή εφορία που έρχεται µε
ταχύτητα από το… µέλλον.

https://www.inboxnews.gr/oikonomia/erhetai-i-psifiaki-eforia-tha-ginetai-online-eleghos-forologikon-stoiheion-oi-treis
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Την είδε… ντελάλης ο Γεωργιάδης στο φόρουµ της Capital Link

Την εικόνα µιας χώρας που βρίσκεται σε καθεστώς γενικής εκποίησης παρουσίασε ο υπουργός
Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης, που ταξίδεψε στις ΗΠΑ προς άγραν επενδυτών.

Από το 21ο ετήσιο φόρουµ της Capital Link µε θέµα «Επενδύστε στην Ελλάδα», στη Νέα Υόρκη, ο κ.
Γεωργιάδης εµφανίστηκε το πρωί της Τρίτης σαν τους συµπαθείς µικροπωλητές των λαϊκών
αγορών για  να  διαλαλήσει την εθνική πραµάτεια , λέγοντας σε ένα ετερόκλητο ακροατήριο
σκληρών κυνηγών χρήµατος:

Δείτε επίσης: Μήνυµα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα: «Μην παρερµηνεύετε την ήπια στάση
µας…»

«Η µόνη ερώτηση που έχουµε από τους ψηφοφόρους µας είναι γιατί δεν το κάνουµε πιο γρήγορα, γιατί
αργήσαµε τόσο πολύ, γιατί δεν πουλάµε πιο πολλά, γιατί δεν ιδιωτικοποιούµε τα πάντα. Και πρέπει να
σας καθησυχάσω ότι η όρεξή µας είναι τόσο τεράστια, ώστε κάθε µήνας που περνάει γίνεται
µεγαλύτερη».

Ακάθεκτος ο αµετροεπής υπουργός πρόσθεσε: «Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές
είναι το εξής: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτοί επένδυσαν ακόµη και εν µέσω
της χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και
αυτοί που δεν έχουν επενδύσει τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που
παρουσιάζονται στη χώρα µας».

Όραµά του, όπως εξήγησε, είναι να µετατραπεί η Ελλάδα, «το πρώην µαύρο πρόβατο της
ευρωζώνης», σε ένα απέραντο «hot spot για επενδυτές».

«Ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης προσπαθεί να προκαλέσει το διεθνές επενδυτικό
ενδιαφέρον µε τεχνικές που φαίνεται να έχει αντιγράψει από την κωµική ταινία »Καλώς ήλθε το
δολάριο»» σχολίασε δηκτικά ο ΣΥΡΙΖΑ.

Παρατήρησε δε «ότι οι µέρες που η Ελλάδα περίµενε τον στόλο έχουν περάσει ανεπιστρεπτί»,
προειδοποιώντας την κυβέρνηση:

«Δεν θα επιτρέψουµε να διασύρει τη χώρα στο εξωτερικό, παριστάνοντας τον ντελάλη που
προσπαθεί να ξεπουλήσει την πραµάτεια του».

https://www.newsbreak.gr/parapolitika/58238/tin-eide-ntelalis-o-georgiadis-sto-foroym-tis-capital-link/
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Κέρδη προ φόρων 1 δις από το 2021!
ΔΕΗ - Επιχειρησιακό πλάνο

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξης του 1 δισ. ευρώ από το 2021 φαίνεται πως
προβλέπει το νέο επιχειρησιακό πλάνο της  ΔΕΗ, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι θα τηρηθεί το σχέδιο
εξυγίανσης,  σύµφωνα µε όσα φέρεται να δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρίας
Γιώργος Στάσσης σε κύκλους τραπεζιτών στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο του συνεδρίου Capital Link.

Mάλιστα  η ΔΕΗ επιστρέφει σε σηµαντική λειτουργική κερδοφορία µε EBITDA της τάξης των 800 εκατ.
ευρώ από την επόµενη χρονιά, η οποία προγραµµατίζεται να ξεκινήσει µε την έκδοση ευρωοµολόγου αξίας
400 εκατ. ευρώ µέσα στον Ιανουάριο.

Ας σηµειωθεί ότι την Παρασκευή, 13 Δεκεµβρίου το διοικητικό συµβούλιο της ΔΕΗ καλείται να εγκρίνει το
νέο business plan που έχει εκπονήσει η McKinsey, ενώ τη Δευτέρα 16 Δεκεµβρίου ο κ. Στάσσης θα
παρουσιάσει σε συνέντευξη τύπου τις βασικές προτεραιότητες του επιχειρησιακού σχεδίου.

Εξάλλου, ο επικεφαλής της εταιρίας  στην οµιλία του στο Capital Link αναφέρθηκε στους βασικούς άξονες
του business plan,  τονίζοντας ότι εκτός από την απολιγνιτοποίηση, το βάρος θα δοθεί στην ανάπτυξή των
ΑΠΕ, στη ψηφιοποίηση των δικτύων και στην πελατοκεντρική εµπορική πολιτική. Το χρονοδιάγραµµα για
την απόσυρση των λιγντικών µονάδων ως το τέλος του 2028 όπως και οι στόχοι για τη µείωση προσωπικού,
γύρω στις 5.000 µε βάση τις εκτιµήσεις,  αναµενεται να ανακοινωθούν µε το business plan, το οποίο επίσης
εκτιµάται ότι θα περιλαµβάνει και τους  στόχους για την ανάπτυξη στις ΑΠΕ.

Σήµερα το µερίδιο της εταιρίας στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας δεν ξεπερνά το 3%, ενώ µε βάση το
προηγούµενο business plan το µερίδιο της ΔΕΗ στις ΑΠΕ το 2022 θα διαµορφωνόταν στο 10%.

https://www.businessenergy.gr/articlenews/25662/%CE%B4%CE%B5%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CE%AD%CF%81%CE%B4%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF-%CF%86%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD-1-%CE%B4%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-2021
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«Έχουµε τεράστια όρεξη για ιδιωτικοποιήσεις» το µήνυµα Γεωργιάδη σε
Αµερικανούς επιχειρηµατίες

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε ότι «η µόνη ερώτηση» που έχουν
από τους ψηφοφόρους της Νέας Δηµοκρατίας είναι γιατί η κυβέρνηση δεν ιδιωτικοποιεί τα πάντα στη
χώρα και γιατί δεν πουλάνε πιο πολλά. Δήλωσε σε αµερικανούς επιχειρηµατίες πως η όρεξη της
κυβέρνησης για ιδιωτικοποιήσεις «είναι τόσο τεράστια, κάθε µήνας που περνάει γίνεται µεγαλύτερη».
Δήλωσε µε νόηµα ότι η Ελλάδα «µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο hot-spot για τους επενδυτές»

Σε δηλώσεις που έκανε ως κεντρικός οµιλητής στο 21ο ετήσιο φόρουµ της Capital Link µε θέµα «Επενδύστε
στην Ελλάδα», που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, ο Α. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε αµερικανούς
επιχειρηµατίες ότι η κυβέρνηση έχει τεράστια όρεξη να πουλήσει σε ιδιώτες δηµόσια περιουσιακά
στοιχεία.

«Η µόνη ερώτηση που έχουµε από τους ψηφοφόρους µας είναι γιατί δεν το κάνουµε πιο γρήγορα, γιατί
αργήσαµε τόσο πολύ, γιατί δεν πουλάµε πιο πολλά, γιατί δεν ιδιωτικοποιούµε τα πάντα. Και πρέπει να σας
καθησυχάσω ότι η όρεξή µας είναι τόσο τεράστια, κάθε µήνας που περνάει γίνεται µεγαλύτερη».

Στάθηκε στα σχέδια της κυβέρνησης για τους επενδυτές, λέγοντας ότι µετατρέπουν την Ελλάδα σε hot –
spot για επενδυτές, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον στη χώρα παρουσιάζεται µοναδική ευκαιρία για τους
αµερικανούς επενδυτές.

«Το  πρώην µαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα από την κρίση χώρα η οποία έχει
χάσει το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία δεκαετία, µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο
hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες
παγκοσµίως.

Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας».
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Σε δηλώσεις που έκανε ως κεντρικός οµιλητής στο 21ο ετήσιο φόρουµ της Capital Link µε θέµα «Επενδύστε
στην Ελλάδα», που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, ο Α. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε αµερικανούς
επιχειρηµατίες ότι η κυβέρνηση έχει τεράστια όρεξη να πουλήσει σε ιδιώτες δηµόσια περιουσιακά
στοιχεία.

«Η µόνη ερώτηση που έχουµε από τους ψηφοφόρους µας είναι γιατί δεν το κάνουµε πιο γρήγορα, γιατί
αργήσαµε τόσο πολύ, γιατί δεν πουλάµε πιο πολλά, γιατί δεν ιδιωτικοποιούµε τα πάντα. Και πρέπει να σας
καθησυχάσω ότι η όρεξή µας είναι τόσο τεράστια, κάθε µήνας που περνάει γίνεται µεγαλύτερη».

Στάθηκε στα σχέδια της κυβέρνησης για τους επενδυτές, λέγοντας ότι µετατρέπουν την Ελλάδα σε hot –
spot για επενδυτές, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον στη χώρα παρουσιάζεται µοναδική ευκαιρία για τους
αµερικανούς επενδυτές.

«Το  πρώην µαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα από την κρίση χώρα η οποία έχει
χάσει το 25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία δεκαετία, µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο
hot-spot για τους επενδυτές και µία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες
παγκοσµίως.

Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας».
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Κρατικές εγγυήσεις ύψους 12 δισ. ευρώ στις τράπεζες
Το ποσό των 12 δισ. ευρώ είναι το αρχικό ύψος των κρατικών εγγυήσεων που µπορούν να
χορηγηθούν στις τράπεζες, στο πλαίσιο του σχεδίου «Ηρακλής», όπως προβλέπει το σχετικό
νοµοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Νωρίτερα , το σχέδιο είχε αποσπάσει την έγκριση
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ ενσωµατώνει και τις παρατηρήσεις των θεσµών.

Ειδικότερα, µε το νοµοσχέδιο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής της εγγύησης του
Ελληνικού Δηµοσίου στις τιτλοποιήσεις απαιτήσεων των ελληνικών τραπεζών και ρυθµίζονται οι
αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του σχεδίου «Ηρακλής», το οποίο στηρίζεται στο ιταλικό
µοντέλο, προσαρµοσµένο στην ελληνική πραγµατικότητα.

Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, µε το σχέδιο νόµου υιοθετείται το πρόγραµµα παροχής εγγύησης του
Ελληνικού Δηµοσίου «Ηρακλής» σε τιτλοποιήσεις µη εξυπηρετούµενων δανείων (ΜΕΔ) των ελληνικών
τραπεζών.

Το πρόγραµµα έρχεται να εφαρµοστεί την ιδανική στιγµή καθώς υπάρχει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον
για τίτλους µε θετικές αποδόσεις, κάτι που έγινε αντιληπτό και από την τελευταία έκδοση του 10ετούς
οµολόγου. Αποτελεί µία καινοτοµία για την Ευρώπη, γιατί ενώ στηρίζεται στο ιταλικό µοντέλο
τιτλοποίησης δανείων µε εγγύηση του Δηµοσίου, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που επιχειρεί ένα τέτοιο
σχέδιο ενώ δεν βρίσκεται σε επενδυτική βαθµίδα.

Προστίθεται ότι το σχέδιο «Ηρακλής» δεν επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούµενο, ενώ προβλέπεται η
λήψη προµήθειας από το Δηµόσιο για την εγγύηση που παρέχει, τιµολογηµένη µε όρους αγοράς.

Παροχή κρατικής εγγύησης

Η διαδικασία παροχής της κρατικής εγγύησης ορίζεται από το άρθρο 6 του νοµοσχεδίου και το µέγιστο
ύψος της είναι το ποσό των 12 δισ. ευρώ, το οποίο όµως µπορεί να αυξηθεί στο µέλλον.

Ειδικότερα, το επίµαχο άρθρο αναφέρει:

1 Με απόφαση του υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το
Ελληνικό Δηµόσιο δύναται να παρέχει εγγύηση (η «πράξη παροχής εγγύησης»), έπειτα από σύµφωνη γνώµη
της Διυπουργικής Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), όπως ισχύει, προς τους
οµολογιούχους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και υπέρ του αποκτώντος, για τιτλοποιηµένες
απαιτήσεις του παρόντος νόµου. Η εγγύηση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή, µετά την προσκόµιση των
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 10, της σύµβασης εγγύησης σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
Παραρτήµατος Γ’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος νόµου (η «σύµβαση εγγύησης»). Το
ανώτατο συνολικό ποσό της δυνάµενης να χορηγηθεί εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου κατ’ εφαρµογή του
παρόντος νόµου ανέρχεται σε 12 δισ. ευρώ. Με απόφαση του υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται
κατόπιν σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ως άνω ποσό δύναται να αυξάνεται για το
µέλλον.

2 Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου συνίσταται στην ανάληψη υποχρέωσης πληρωµής των υποχρεώσεων
του αποκτώντος για την ολοσχερή εξόφληση απαιτήσεων από οµολογίες υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για αποπληρωµή του κεφαλαίου και των τόκων
για όλη τη διάρκεια των τίτλων. Η εξόφληση των απαιτήσεων διενεργείται κατά τόκους ή/και κεφάλαιο,
αναλόγως της δοµής και των συµβατικών όρων κάθε οµολογίας υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

3 Το αίτηµα για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου υποβάλλεται αποκλειστικά εντός
χρονικής περιόδου 18 µηνών από τις 10/10/2019, ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης C (2019) 7309
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επί του προγράµµατος παροχής εγγυήσεων του παρόντος νόµου. Με απόφαση του
υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µπορεί να
παρατείνεται η περίοδος παροχής εγγύησης, καθώς επίσης να τροποποιούνται για το µέλλον οι όροι
παροχής αυτής.

4 Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου είναι ρητή, ανέκλητη, ανεπιφύλακτη και σε πρώτη ζήτηση, σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 213, 214 και 215 παρ. 1 του Κανονισµού (Ε.Ε.) 575/2013, ως εάν το Ελληνικό
Δηµόσιο ήταν πρωτοφειλέτης, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου και ερµηνεύεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις της από 10/10/2019 C (2019) 7309 Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και του
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πρωτογενούς, παραγώγου και επικουρικού ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων.

5 Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου χορηγείται έως την καθορισµένη λήξη των οµολογιών υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας ή την πλήρη εξόφλησή τους.

6 Στην απόφαση της παρ. 1 αναφέρεται το ακριβές ποσό της εγγύησης, ο χρόνος διάρκειάς της, η
καταβλητέα στο Ελληνικό Δηµόσιο προµήθεια ασφαλείας και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η εγγύηση
παραµένει σε ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 15.

Οι προµήθειες

Το νοµοσχέδιο καθορίζει και τη διαδικασία επιβολής και καταβολής προµήθειας ασφαλείας. Σύµφωνα µε
τη σχετική διάταξη, η προµήθεια ασφαλείας καταβάλλεται από την ηµεροµηνία παροχής της εγγύησης και
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής, υπολογιζόµενη επί του εκάστοτε ανεξόφλητου εγγυηµένου υπολοίπου
οµολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Η προµήθεια ασφαλείας υπολογίζεται και καταβάλλεται
στην αρχή κάθε εκτοκιστικής περιόδου και θα αντικατοπτρίζει τους κινδύνους που αναλαµβάνει το
Δηµόσιο και θα είναι συνάρτηση των ηµεροµηνιών λήξης των οµολογιών υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας.

Η βασική προµήθεια είναι συνάρτηση του κατάλληλου δείκτη αναφοράς. Από ένα έως τρία έτη
χρησιµοποιείται το CDS τριετίας, για 4-5 έτη το CDS πενταετίας, για 6-7 το CDS 7ετίας και στη συνέχεια το
CDS 10ετίας.

Πότε τίθεται σε ισχύ

Η εγγύηση τίθεται σε ισχύ µόλις επιβεβαιωθεί ότι πληρούνται σωρευτικά συγκεκριµένες προϋποθέσεις και
ειδικότερα:

α) µόλις επέλθει η πώληση σε ιδιώτες επενδυτές ποσοστού 50%+1 των οµολογιών χαµηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας, καθώς και αρκετό ποσοστό οµολογιών χαµηλής και µέσης εξοφλητικής προτεραιότητας,
ώστε να επιτευχθεί η λογιστική απο-αναγνώριση,

β) υπάρχει αξιολόγηση των οµολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας που ανταποκρίνεται στην
ελάχιστη βαθµίδα που προβλέπει ο νόµος,

γ) η διαχείριση των τιτλοποιηµένων απαιτήσεων έχει ανατεθεί σε διαχειριστή που δεν ελέγχεται από το
µεταβιβάζον πιστωτικό ίδρυµα (είτε µε τη µορφή συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας
διαχείρισης, είτε µε τη µορφή δικαιώµατος διορισµού πλειοψηφίας των µελών του Δ.Σ. ή άλλως, όπως
προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα).

Βασική προϋπόθεση για την παροχή της εγγύησης είναι η προηγούµενη αξιολόγηση των οµολογιών υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας από αναγνωρισµένο οίκο αξιολόγησης (εξωτερικό οίκο πιστοληπτικής
αξιολόγησης) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η ελάχιστη βαθµίδα που απαιτείται να λάβουν οι συγκεκριµένες οµολογίες προκειµένου να παρασχεθεί η
εγγύηση είναι η «ΒΒ-» (Standard & Poors), «Ba3» (Moody’s), «BB-» (Fitch), «BBL» (DBRS). Τυχόν δεύτερη
αξιολόγηση διενεργείται από αναγνωρισµένο οίκο αξιολόγησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού
(Ε.Κ.) αριθ. 1060/2009 (E.E. L 302). Στην περίπτωση δύο αξιολογήσεων και για την επιβεβαίωση της
πλήρωσης της ελάχιστης απαιτούµενης βαθµίδας προκειµένου να παρασχεθεί η εγγύηση, λαµβάνεται υπ’
όψιν η χαµηλότερη αξιολόγηση.

Κατάπτωση της εγγύησης

Το άρθρο 13 καθορίζει τη διαδικασία κατάπτωσης της εγγύησης. Το αίτηµα κατάπτωσης υποβάλλεται
µετά την παρέλευση 50 ηµερών από τη µη πληρωµή τυχόν υποχρέωσης του αποκτώντος από τις οµολογίες
υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και εντός εννέα µηνών από τη συµπλήρωση της ανωτέρω
προθεσµίας.

Το Ελληνικό Δηµόσιο καταβάλλει τα οφειλόµενα ποσά προς τους οµολογιούχους υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας εντός 30 ηµερών από την παραλαβή του αιτήµατος κατάπτωσης, το οποίο υποβάλλεται
προς τη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής
Πολιτικής του υπουργείου Οικονοµικών. Το Ελληνικό Δηµόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώµατα των
οµολογιούχων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. 
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Ενηµέρωση σε ξένους επενδυτές

Τις βασικές πτυχές του σχεδίου «Ηρακλής», αλλά και το πρόγραµµα εκδόσεων ελληνικών οµολόγων είχαν
την ευκαιρία να παρουσιάσουν στους εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών φορέων τα µέλη του ελληνικού
οικονοµικού επιτελείου. Στο περιθώριο του επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «21 Annual
Capital Link Invest In Greece Forum», ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας είχε την ευκαιρία να
συναντηθεί µε στελέχη της PIMCO, της Goldman Sachs, της Citibank, της Blackrock, της Blue Crest, της
Morgan Stanley, της Helm, της Nomura και της Third Point. Ο στόχος διπλός: να ενηµερωθούν οι ξένοι
επενδυτές για το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του σχεδίου «Ηρακλής», µε το βάρος της σχετικής
ενηµέρωσης να πέφτει στον αρµόδιο υφυπουργό Οικονοµικών Γιώργο Ζαββό, ο οποίος επίσης βρίσκεται
στις ΗΠΑ, αλλά και να µάθουν από πρώτο χέρι τις βασικές προβλέψεις του προγραµµατισµού του ΟΔΔΗΧ
για την επόµενη χρονιά. Ειδικά το σχέδιο «Ηρακλής» αναµένεται να περάσει από τη Βουλή µε διαδικασίες
εξπρές, ώστε να σταλεί και το µήνυµα αποφασιστικότητας στις αγορές για την ταχύτατη µείωση των
«κόκκινων» δανείων, ένα από τα ζητήµατα που απασχολεί πάρα πολύ τους ξένους αναλυτές που
παρακολουθούν την υπόθεση «Ελλάδα».

Το οικονοµικό επιτελείο ποντάρει στη συµπεριφορά των αγορών µέσα στο 2020, καθώς και ο στόχος της
µείωσης των «κόκκινων» δανείων που βαραίνουν τους ισολογισµούς των τραπεζών, αλλά και η
υπερκάλυψη των ελληνικών εκδόσεων, όπως και η υλοποίηση των επόµενων κινήσεων αναδιάρθρωσης του
χρέους, εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις διαθέσεις των αγορών. Στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις του
υπουργού Οικονοµικών, οι οποίες ήταν δεκάδες, προβλήθηκε ξεκάθαρα το επιχείρηµα ότι η Ελλάδα έχει
µπει σε τροχιά ανάπτυξης και πλέον συνιστά έναν από τους ασφαλέστερους επενδυτικούς προορισµούς,
δεδοµένου ότι εκτός από τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα διαθέτει κι ένα πολύ µεγάλο «µαξιλάρι
ασφαλείας» για το χρέος το οποίο «εγγυάται» την κάλυψη των δανειακών υποχρεώσεων όχι µόνο για το
2020, αλλά και για τα επόµενα 3-4 χρόνια. Το οικονοµικό επιτελείο προτάσσει στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις
ότι το 2020 θα είναι η χρονιά µε τον υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης της τελευταίας 15ετίας. Προβάλλει,
επίσης, το νέο ευνοϊκότερο περιβάλλον τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα που θα
θελήσουν να µεταφέρουν τη φορολογική έδρα τους στην Ελλάδα, προσβλέποντας σε προσέλκυση
κεφαλαίων ήδη από τις αρχές της επόµενης χρονιάς. 
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Φρέσκα κεφάλαια για να αντιµετωπίσουν τρεις µεγάλες προκλήσεις
χρειάζονται οι τράπεζες

Η ανάγκη βελτίωσης της κεφαλαιακής δοµής των ελληνικών τραπεζών ήταν ένα από τα θέµατα που
αναλύθηκαν εκτεταµένα στο περιθώριο του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Σύµφωνα µε
πληροφορίες, κάποιοι εκ των Ελλήνων τραπεζιτών που µετείχαν στο συνέδριο αναγνώρισαν την ανάγκη
εισαγωγής "φρέσκων" κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύµατα. Ωστόσο, για το θέµα δεν υπήρξε επίσηµη
τοποθέτηση από την πλευρά κάποιων εκ των µετόχων των τραπεζών που µετείχαν στο συνέδριο.Η έκθεση
της Τράπεζας της Ελλάδος Το θέµα των φρέσκων κεφαλαίων το έθεσε έµµεσα προ ηµερών η Τράπεζα της
Ελλάδος στην έκθεση Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας που έδωσε στη δηµοσιότητα. Εκεί η ΤτΕ αναφέρει
πως η ποιότητα των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων αποτελεί παράµετρο που χρήζει προσοχής, καθώς οι
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις (DTCs) υπερβαίνουν σε επίπεδο συστήµατος το 60% των
Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1. Στην έκθεση διευκρινίζεται ότι το υψηλό ποσοστό των...
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Φρέσκα κεφάλαια για να αντιµετωπίσουν τρεις µεγάλες προκλήσεις
χρειάζονται οι τράπεζες

Θανάσης Κουκάκης

Την ανάγκη εισαγωγής «φρέσκων» κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύµατα αναγνωρίζουν οι τραπεζικές
διοικήσεις.

Η ανάγκη βελτίωσης της κεφαλαιακής δοµής των ελληνικών τραπεζών ήταν ένα από τα θέµατα
που αναλύθηκαν εκτεταµένα στο περιθώριο του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, κάποιοι εκ των Ελλήνων τραπεζιτών που µετείχαν στο συνέδριο αναγνώρισαν
την ανάγκη εισαγωγής «φρέσκων» κεφαλαίων στα  πιστωτικά  ιδρύµατα . Ωστόσο, για το θέµα
δεν υπήρξε επίσηµη τοποθέτηση από την πλευρά κάποιων εκ των µετόχων των τραπεζών που µετείχαν στο
συνέδριο.

Η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος

Το θέµα των φρέσκων κεφαλαίων το έθεσε έµµεσα προ ηµερών η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεση
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας που έδωσε στη δηµοσιότητα. Εκεί η ΤτΕ αναφέρει πως η ποιότητα των
εποπτικών ιδίων κεφαλαίων αποτελεί παράµετρο που χρήζει προσοχής, καθώς οι αναβαλλόµενες
φορολογικές απαιτήσεις (DTCs) υπερβαίνουν σε επίπεδο συστήματος το 60% των Κεφαλαίων Κοινών
Μετοχών της Κατηγορίας 1.

Στην έκθεση διευκρινίζεται ότι το υψηλό ποσοστό των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων στα
εποπτικά ίδια κεφάλαια των τραπεζών περιορίζει τις δυνατότητες τους να επιταχύνουν την αποκλιµάκωση
του αποθέµατος «κόκκινων» δανείων, καθώς δεν επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν το τµήµα αυτό των
εποπτικών ιδίων κεφαλαίων για πιθανή απορρόφηση ζημιών.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΤτΕ αναφέρει πως τυχόν πρόσθετες εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις λόγω της
σταδιακής εφαρµογής του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 9 (ΔΠΧΑ 9), της άσκησης
προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων κρίσης (stress test) της εποµένης χρονιάς, καθώς και της εφαρµογής
του προληπτικού µηχανισµού ασφαλείας prudential backstop), θα λειτουργήσουν επιπρόσθετα επιβαρυντικά
για τις τράπεζες.
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«Χτίζεται» η ηλεκτρονική εφορία
#Εφορία
#ΑΑΔΕ

Γιώργος Παππούς 12/12/2019 08:20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφιακή εφορία; Ηλεκτρονικά φορολογικά βιβλία; On line σύνδεση των ταµειακών µηχανών µε την ΑΑΔΕ;
Κι όλα αυτά µέσα στο 2020;

Μπορεί να ακούγεται ως σενάριο επιστηµονικής φαντασίας, ωστόσο στην ΑΑΔΕ ήδη «τρέχουν» και παρ’
ότι πέρασαν στα ψιλά γράµµατα της επικαιρότητας, στο φορολογικό νοµοσχέδιο µεταξύ των ελαφρύνσεων
και των φοροαναπτυξιακών κινήτρων, µπήκαν τα θεµέλια για τη µετάβαση στην εφορία του επόµενου
αιώνα.

Ο Γ. Πιτσιλής ξεδίπλωσε τους άξονες αυτού του σχεδίου όχι σε ένα τυχαίο ακροατήριο. Μπροστά του
βρίσκονταν εκπρόσωποι επενδυτικών τραπεζών, funds και επιχειρήσεων στην αντίπερα όχθη του
Ατλαντικού, οι οποίοι φτιάχνουν… βαλίτσες για επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά έχουν κάθε λόγο να
παραµένουν επιφυλακτικοί λόγω της ανίκητης ελληνικής γραφειοκρατίας. Δεκάδες είναι τα παραδείγµατα
Αµερικανών ή Ελληνοαµερικανών, που θέλησαν να ρίξουν χρήµα στην ελληνική οικονοµία, αλλά
αντιµετωπίστηκαν λίγο ως πολύ ως… καταπατητές ή αποικιοκράτες. Το πρόσφατο παράδειγµα της
Αφάντου είναι χαρακτηριστικό.

Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επιχείρησε να καθησυχάσει αυτές τις
ανησυχίες, τουλάχιστον όσον αφορά στις δοσοληψίες µε τη Φορολογική Διοίκηση. Το ενδιαφέρον είναι ότι
την ώρα που ξετυλίγονταν στη Νέα Υόρκη οι βασικές πτυχές της ψηφιοποίησης των λογιστικών και
φορολογικών υποχρεώσεων, στην Αθήνα οργανώνονταν οι πρώτες ενηµερωτικές ηµερίδες και συνέδρια
για τα ηλεκτρονικά βιβλία, δείγµα του ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και µη αναστρέψιµες.

Το σχέδιο για ψηφιοποίηση
Το πλάνο της ψηφιοποίησης αναπτύσσεται σε τρία µέρη: 

• Ηλεκτρονική λογιστική (myData)

Είναι µια πλατφόρµα που λαµβάνει όλες τις σχετικές ακαθάριστες πληροφορίες εσόδων και εξόδων από
όλες τις επιχειρήσεις και αποτελεί το λογιστικό και φορολογικό αρχείο τους.
Θα οδηγήσει στην προπληρωµή των επιστροφών φόρου και στον υπολογισµό των φορολογικών
υποχρεώσεων.

• Ηλεκτρονική τιµολόγηση

Θα καταστεί το κύριο κανάλι των φορολογικών πληροφοριών που αποστέλλονται στο myDATA.

• Online ταµειακές µηχανές

Το άλλο σηµαντικότερο κανάλι πληροφοριών για τη λογιστική. Σύµφωνα µε την αρχή της µετάδοσης
πληροφοριών σε µια συναλλαγή από µια βάση συναλλαγών, θα συνδεθούν όλες οι on line ταµειακές
µηχανές  µε το myDATA.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να έχουν ξεκινήσει και τα τρία µέσα στο 2020, έτσι ώστε όλοι να εκπαιδευτούν στο
νέο σύστηµα.

Ο Γ. Πιτσιλής αναφέρθηκε και στο άλλο «αγκάθι» για φορολογούµενους και επενδυτές: την ασφάλεια
δικαίου. Πέρα από τις οδηγίες στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για την ορθή εφαρµογή Αποφάσεων-
Εγκυκλίων και την αποκατάσταση αδικιών σε βάρος φορολογουµένων κατά το στάδιο του ελέγχου,
επιχειρείται η άµεση επίλυση προβληµάτων στο πλαίσιο του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επικαλέστηκε, µάλιστα, δύο πρόσφατα τέτοια παραδείγµατα: 

• Εγκύκλιος σχετικά µε τους κανόνες κατά της φοροαποφυγής όσον αφορά τις συγχωνεύσεις και τις
εξαγορές. Έδωσε απαντήσεις σχετικά µε το τι µπορεί να θεωρηθεί καταχρηστικό και τι όχι, παρέχοντας
έτσι µια δίοδο προς τις επιχειρήσεις προκειµένου να προχωρήσουν µε νοµική ασφάλεια.

• Πρόσφατες οδηγίες εκδόθηκαν για τη συµµόρφωση µε απόφαση του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου
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σχετικά µε τη µείωση της υποχρέωσης ΦΠΑ και την επιστροφή του ΦΠΑ που καταβλήθηκε για αγαθά και
υπηρεσίες που τιµολογήθηκαν σε συγκεκριµένη εταιρεία που υπέστη διαδικασία δικαστικής
αναδιάρθρωσης του χρέους µε τους πιστωτές της. Η απόφαση του δικαστηρίου ανέφερε ότι στην
περίπτωση αυτή, όταν υπάρχει οριστική περικοπή του οφειλόµενου ποσού στους πιστωτές, ο ΦΠΑ πρέπει
να µειωθεί αναλόγως και ο ΦΠΑ που τυχόν καταβλήθηκε πρέπει να επιστραφεί.
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ΔΕΗ: Οµόλογο 400 εκατ ευρώ, τιτλοποίηση οφειλών εντός α' τριµήνου και
EBITDA 800 εκατ το 2020 - Επιβεβαίωση του WEN

Από το συνέδριο της Capital Link, ο Γ. Στάσσης µίλησε για EBIDTA στα 800 εκατ. ευρώ το 2020 και στόχο
έκδοσης οµολόγου 400 εκατ ευρώ
Σε δυο σηµαντικές κινήσεις που αναµένεται να  ενισχύσουν τη ρευστότητα  της και να  την
διευκολύνουν στην εφαρµογή του νέου business plan που θα  παρουσιαστεί επισήµως τη
Δευτέρα , πρόκειται να  προχωρήσει η ΔΕΗ το πρώτο τρίµηνο του 2020. 
Πρόκειται για την έκδοση νέου οµολογιακού δανείου ύψους περίπου 400 εκατ ευρώ αλλά και για την
τιτλοποίηση των ληξιπρόθεσµων οφειλών από την οποία επίσης ελπίζει να αντλήσει ποσό της τάξης
των 400 εκατ ευρώ. 
Μιλώντας πρόσφατα στη Νέα Υόρκη στο 21ο Συνέδριο της Capital Link, ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης εκτίµησε ότι η επιχείρηση ήδη από πρώτο έτος εφαρµογής του νέου
business plan, δηλαδή από το 2020 θα παρουσιάσει EBIDTA ύψους 800 εκατ. ευρώ τα οποία µάλιστα όπως
είπε το 2021, θα  φθάσουν στο 1 δισ. ευρώ.
Επιβεβαιώνεται έτσι η ανάλυση της AXIA που δηµοσιοποίησε το Worldenergynews.gr την
Τετάρτη 4/12/2019 αλλά  και το ρεπορτάζ της Τρίτης 10/12/2019.

Δεν αποκλείεται µέσα  στον Ιανουάριο η έκδοση του οµολόγου

Παράλληλα ο κ. Στάσσης µίλησε για έκδοση ευρωοµολόγου, από το οποίο υπάρχει η προσδοκία ότι η ΔΕΗ
µπορεί να αντλήσει ακόµη και 400 εκατ. ευρώ. 
Σχετική αναφορά είχε κάνει ο κ. Στάσσης και κατά τον σχολιασµό των οικονοµικών αποτελεσµάτων του
εννεαµήνου αφήνοντας να εννοηθεί ότι η έκδοση θα γίνει εντός του πρώτου τριµήνου του έτους. 
Πάντως τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκδοση µπορεί να  γίνει ακόµη και εκτός
του Ιανουαρίου.
Άλλωστε ο κ. Στάσσης όλο το τελευταίο διάστηµα  κάνει σχετικές επαφές και όπως φαίνεται
ο τραπεζικός τοµέας βλέπει µε ενδιαφέρον τις αποδόσεις από ένα  οµόλογο της ΔΕΗ. 
Πόσω µάλλον µε προβλέψεις για υψηλά EBITDA ήδη από το 2020. 
Όσο δε για την τιτλοποίηση οφειλών οι οποίες ως γνωστόν ανέρχονται σε περίπου 2,8 δις ευρώ (οφειλές
εκτός ρύθµισης) αυτή αναµένεται να διευκολυνθεί µετά την πρόσφατη νοµοθετική ρύθµιση που προώθησε
η κυβέρνηση και η οποία επιτρέπει στη ΔΕΗ να πωλήσει σε funds την κυριότητα των οφειλών, όπως
συµβαίνει και µε τα κόκκινα δάνεια.  

Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα  για  το «σβήσιµο» των λιγνιτικών µονάδων

Εξάλλου την Παρασκευή, το διοικητικό συµβούλιο της ΔΕΗ αναµένεται να εγκρίνει το επιχειρησιακό
σχέδιο, για να δοθεί στη δηµοσιότητα την Δευτέρα. 
Το σχέδιο, που επεξεργάσθηκε η McKinsey, έχει ως βασικό άξονα  το κλείσιµο των λιγνιτικών
σταθµών παραγωγής µε στόχο την πλήρη απολιγνιτοποίηση έως το 2028.
Με το επιχειρησιακό σχέδιο θα δοθεί και το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα για κλείσιµο 14 µονάδων λιγνίτη.
Πάντως, ως το 2022 θα βγουν εκτός λειτουργίας µονάδες ισχύος µόλις 1 GW σε σύνολο 3,9 GW, ενώ οι
υπόλοιπες θα κλείσουν αργότερα..
Το σχέδιο εκτιµάται ότι θα προβλέπει µείωση του µισθολογικού κόστους µε εθελουσία εξόδους 
εργαζοµένων, αντιµετώπιση ληξιπρόθεσµων οφειλών και καθιέρωση νέας, εξατοµικευµένης για τους
πελάτες, εµπορικής πολιτικής.

Η έκθεση της ΑXIA που ανέβασε ταχύτητες και προσδοκίες για την µετοχή της ΔΕΗ µε στόχο τα 7,3 ευρώ

http://worldenergynews.gr/index.php?id=40594


http://worldenergynews.gr/

 Publication date: 12/12/2019 06:54

 Alexa ranking (Greece): 1800

 http://worldenergynews.gr/index.php?id=40594

Τετάρτη 04/12/2019 - 07:08 

Τελευταία τροποποίηση στις 09/12/2019 - 09:34 

Τα νέα δεδοµένα και ο µετασχηµατισµός της εταιρίας σύµφωνα µε την AXIA 

Η αύξηση του όγκου συναλλαγών στην µετοχή της ΔΕΗ και η προσπάθεια  διάσπασης της
ισχυρής αντίστασης της περιοχής 3.35- 3.40 ευρώ, που είναι και υψηλό πενταετίας σπεύεδει
να  προεξοφλήσει την δηµοσιοποίηση του bussiness plan που θα  κοινοποιηθεί στις 16
Δεκεµβρίου του 2019.
Η έκδοση της ανάλυσης της AXIA, η οποία και διεθέτει σαν πελάτες ξένους θεσµικούς σηµατοδότησε την
αύξηση των συναλλαγών µε µερισσότερα από 2 εκατ τεµάχια στις τελευταίες δύο ολοκληρωµένες
συνεδριάσεις.
Πράγµατι η AXIA µε την αναλυσή της υιοθετεί µια  σηµαντική βελτίωση του EBITDA το 2020 στα
865 εκατ ευρώ, ένανατι 319 εκατ ευρώ που προβλέπει για  το 2019.
Αυτό θα επιτευχθεί χάρις σε ήδη γνωστά µας πράγµατα, τα µέτρα για τα τιµολόγια, την κατάργηση της
πληγής των ΝΟΜΕ και την ανάκτηση των ΥΚΩ 200 εκατ.
Παράλληλα η αναδιάρθρωση της ΔΕΗ εκτιµάται ότι θα βοηθηθεί από τα προγράµµατα εθελουσιών που θα
µειώσουν τους υπαλλήλους της από 15.900 σήµερα σε 12.100 στο τέλος το 2022 εξασφαλίζοντας µείωση
του κόστους από 813,5 εκατ ετησίως σήµερα σε 532 εκατ το 2023.
Η απολιγνιτοποίηση επίσης θα επιδράσει θετικά σε περικοπτόµενες ζηµίες ύψους 200-300 εκατ ευρώ
ετησίως και εξοικονόµηση επενδυτικών δαπανών 200 εκατ στα λιγνιτικά.
Για την περίοδο 2020 - 2022 οι µέσες ελεύθερες ταµειακές ροές θα φτάσουν τα 320 εκατ ευρώ µειώνοντας
στο 4,1 την σχέση Καθαρό Χρέος/EBITDA για το 2020 έναντι 12,2 που είναι σήµερα και ακόµα
χαµηλότερα στο 3,2 το 2021 και 2,6 το 2022.
Η εκτίµηση είναι ότι µε την σταδιακή εφαρµογή των µέτρων αλλά  και του συνόλου των
κινήσεων το EBITDA θα  ανέλθει τελικά  πάνω από 1 δισ το 2021 και στο 1,145 το 2022.
Η στροφή σε κέρδη θα  γίνει το 2020 στα  62,9 εκατ ευρώ από ζηµίες 453 εκατ. το 2019 και στην
συνέχεια  η κερδοφορία θα ανέβει στα 203 εκατ ευρώ το 2021 και 305 το 2022 µε αποτέλεσµα το P/E να
είναι ιδιαίτερα ελκυστικό στο 3,6 και 2,4 για τις δύο αυτές χρονιές µε βάση τις σηµερινές τιµές της
µετοχής.
Για  τον λόγο αυτό δίνεται και η τιµή - στόχος 7,3 ευρώ ανά  µετοχή, όπως είχε καταγράψει το
Worldenergynews.gr την Δευτέρα  2/12.
Όπως αναφέρει η ανάλυση  η δίοικηση προβλέπει το µερίδιο αγοράς σε πρώτη φάση να συρρικνώνεται στο
65%.
Υπάρχουν ορισµένα πρόσθετα στοιχεία που αξίζει να σηµειωθούν όπως το γεγονός ότι οι αναλυτές
εκτιµούν ότι πράγµατι ο νέος ΔΕΔΔΗΕ µπορεί να πιάσει µια αποτίµηση υψηλότερη των 3 δισ ευρώ, άρα η
µερική ιδιωτικοποίηση να αλλάξει τελείως την εικόνα της ΔΕΗ.
Δεύτερον ότι άµεσα  θα  υπάρξουν οι ωφέλειες από τις τιτλοποιήσεις.
Από εκεί και πέρα τα ερωτήµατα είναι πως η ΔΕΗ θα επενδύσει  κεφάλαια που πρέπει, για να
µετασχηµατιστεί σε εταιρία που θα βασίζεται στις Ανανεώσιµες.
Και άρα πόσο γρήγορα  θα  λειτουργήσει πειστικά  η προοπτική βελτίωσης της σχέσης
Καθαρού χρέους προς EBITDA για  να  µπορέσει να  προχωρήσει στην οµολογιακή έκδοση.
Επίσης πόσο έτοιµη θα είναι η ενεργειακή αγορά για την κάλυψη των αναγκών του ενεργειακού ισοζυγίου
µε την ταχεία υποκατάστση των υπό κλείσιµο λιγνιτικών και τι θα γίνει µε την Πτολεµαϊδα V.
Σηµειώνεται ότι µε την παρούσα µελέτη για το ενεργειακό ισοζύγιο υφίσταται έλλειµµα µονάδων φυσικού
αερίου.

Και το ρεπορτάζ του Worldenergynews.gr για  την οµιλία  Στάσση την Τρίτη 10/12/2019:

Τριλογία  Στάσση στη Ν.Υόρκη: Ανανεώσιµες, Ψηφιοποίηση Δικτύων, Τailor made Εµπορική
πολιτική
Τρίτη 10/12/2019 - 08:45
Τελευταία τροποποίηση στις 11/12/2019 - 11:35
Τους βασικούς άξονες του business plan της εταιρείας παρουσίασε χθες ο Γ.Στάσσης στην Capital Link
Το στίγµα των νέων στρατηγικών στόχων της ΔΕΗ για το µέλλον σε συνδυασµό µε το πρόγραµµα
απολιγνιτοποίησης έδωσε από τη Νέα Υόρκη και  το βήµα της εκδήλωσης Invest in Greece Capital Link  o
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πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης Γιώργος Στάσσης.
Όπως είπε «η ΔΕΗ έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο, το οποίο θα ανακοινώσει σύντοµα και εκτός από την
απολιγντιτοποίηση έχει τρεις ακόµα βασικούς άξονες:
-την µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρισµού από ΑΠΕ,
-την ψηφιοποίηση των δικτύων και
-την διαµόρφωση εµπορικής πολιτικής µε βάση τον πελάτη».
Μέσω του συνεδρίου ο κ. Στάσσης θέλησε να απευθυνθεί στους Αµερικανούς επενδυτές προσκαλώντας
τους να επενδύσουν στη µετοχή της ΔΕΗ, αλλά και ενηµερώνοντας τους για τις προοπτικές που
διανοίγονται µέσω του προγράµµατος ιδιωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ.  
Τα ερωτήµατα που δέχτηκε ήταν πολλά και κυρίως έχουν να κάνουν µε την ταχεία στροφή της ΔΕΗ σε µια
πράσινη εταιρία, όταν µάλιστα οι πληροφορίες µιλούν για ένα στόχο 1GW στην πενταετία.
Γιατί αυτό θα  απαιτηθούν κεφάλαια  και κάτα  συνέπεια  έρχεται στο προσκήνιο η
οµολογιακή έκδοση, που σε πρώτη φάση θα  µειώσει το χρηµατοοικονοµικό κόστος της
Επιχείρησης, µετά  την κοινοποίηση του business plan την προσεχή εβδοµάδα .
Η ΔΕΗ υπολογίζει ότι θα έχει σηµαντική ενίσχυση από την πώληση του 49% του αναµορφωµένου ΔΕΔΔΗΕ,
ενώ µε µια σειρά κινήσεων που θα περιορίσουν τις ζηµίες από τους λιγνίτες και τα ΝΟΜΕ, παράλληλα µε
τιτλοποίηση, ΥΚΩ και όφελος από την έµµεση αύξηση τιµολογίων, εκτιµάται ότι θα  έχει EBITDA
800 εκατ ευρώ το 2020 και άνω του 1 δισ το 2021.
Άρα το ζητούµενο είναι η ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα του µετασχηµατισµού.
Ο κ.Στάσσης για πρώτη φορά δηµιούργησε µια σιγουριά στους επενδυτές, οι οποίοι βλέπουν ότι υπάρχει
µια στρατηγική µε επίκεντρο τον εκσυγχρονισµό και την ανταγωνιστικότητα της ΔΕΗ, σε σχέση µε
ελλειµµατικές πολιτικές που εφαρµόστηκαν, όπως αυτή της περιόδου 2014 αλλά και αυτή της περιόδου
2018.
Μέτα από όλα αυτά αναµένεται τεράστιο ενδιαφέρον για το business plan που θα δηµοσιοποιηθεί την
προσεχή Δευτέρα 16/12.

Στο Δ.Σ. της Παρασκευής και οι στρατηγικές προτεραιότητες του νέου business plan

www.worldenergynews.gr 

www.worldenergynews.gr

http://worldenergynews.gr/index.php?id=40594


https://www.businessdaily.gr/

 Publication date: 12/12/2019 06:42

 Alexa ranking (Greece): 3836

 https://www.businessdaily.gr/epimonos-kipoyros/6727_i-eygenestati-katsada-apo-ti...

Η ευγενέστατη κατσάδα από την ΕΚΤ και το «ανοιχτό» χέρι στις Πολεοδοµίες
Οφείλουµε να  αναγνωρίσουµε την λεπτότητα  και την ευγένεια , µε την οποία  η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  κατσάδιασε τον υφυπουργό Οικονοµικών Γιώργο
Ζαββό. Όπως τονίζει η εποπτική αρχή στην διατύπωση γνώµης σχετικά µε πρόγραµµα Ηρακλής: «Η
ΕΚΤ προτείνει την ουσιαστική και έγκαιρη διαβούλευση της αιτούσας αρχής µε όλους τους
οικείους φορείς, περιλαµβανοµένων των εποπτικών αρχών, καθώς τέτοιου είδους διαβουλεύσεις
είναι πιθανόν να ρίξουν φως σε πτυχές του σχεδίου νόµου που κατά τα λοιπά ενδέχεται να µην
καθίστανται άµεσα αντιληπτές».
Γιατί αυτή η διπλωµατική αιχµή; Διότι, όπως είχε αποκαλύψει το Business Daily, για µεγάλο χρονικό
διάστηµα όχι µονό δεν είχε γίνει «ουσιαστική και έγκαιρη διαβούλευση», αλλά η παραµικρή
διαβούλευση. Με κανέναν. Ούτε µε τις τράπεζες, ούτε µε τον επόπτη. Ακόµα περισσότερο, όπως
έχουµε γράψει στο BD, ο κ. Ζαββός δεν απάντησε σε τουλάχιστον δυο επιστολές της ΕΚΤ µε τις
οποίες ζητούνταν πληροφορίες και διευκρινίσεις επί του σχεδίου...
Αν, λέµε αν, είχε πραγµατοποιηθεί «ουσιαστική και έγκαιρη διαβούλευση», τότε το σχέδιο
«Ηρακλής» µπορεί να είχε ψηφιστεί από τον περασµένο Οκτώβριο, να είχαµε αποφύγει τις γκρίνιες
της αντιπολίτευσης για την κατεπείγουσα διαδικασία που ακολουθεί η κυβέρνηση και οι τράπεζες
να είχαν ξεκινήσει ήδη την υλοποίηση των σχετικών συναλλαγών. Και σε αυτή την περίπτωση, ο
Γενικός Δείκτης ίσως να φλέρταρε σήµερα µε τις 1.000 µονάδες, δεν θα πάλευε µε τις 900.
Ωστόσο, µε όλο το σεβασµό προς την ΕΚΤ, θα µου επιτρέψετε να επιστρέψω στην Φραγκφούρτη την
φράση ότι αν είχε γίνει διαβούλευση είναι πιθανό να είχε ρίξει «φως σε πτυχές του σχεδίου νόµου
που κατά τα λοιπά ενδέχεται να µην καθίστανται άµεσα αντιληπτές». Διότι µπορεί να µην έγινε
διαβούλευση, ωστόσο δεν υπάρχει καµία απολύτως περίπτωση να υπάρχουν σηµεία που να µην ήταν
αντιληπτά από τον κύριο υπουργό.
«Το σχέδιο Ηρακλής, δεν είναι σχέδιο µόνο για τις τράπεζες. Είναι σχέδιο για τον Έλληνα πολίτη
που γονάτισε τα τελευταία χρόνια, έχοντας στερέψει η ρευστότητα από την αγορά», δήλωσε
χθες µετά την έγκριση του σχεδίου νόµου από την αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή ο κ.
Φλαµπουράρης -µε συγχωρείτε, εννοούσα ασφαλώς ο κ. Ζαββός.
Όλα  αυτά  βέβαια  ελάχιστα  ενδιαφέρουν τους επενδυτές. Με το κλίµα να έχει βαρύνει πολύ
την τελευταία περίοδο και τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά να προκαλούν µεγάλη ανησυχία, η
κατάθεση του σχεδίου «Ηρακλής» ήρθε σαν µάννα εξ ουρανού, οδηγώντας στα ύψη τις τραπεζικές
µετοχές (+4,53%). Εκτός του σχεδίου για την εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισµών στην
αναζωπύρωση του αγοραστικού ενδιαφέροντος βοήθησε καθοριστικά και η επιτυχία των
παρουσιάσεων στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του Capital Link.
Με αυτά και µε άλλα, τα ελληνοτουρκικά ξεχάστηκαν για λίγο, η κατάθλιψη ξεπεράστηκε και ο
Γενικός Δείκτης έκλεισε µε κέρδη 2,59% και µάλιστα, και αυτό είναι το σηµαντικότερο, µε άλµα του
όγκου συναλλαγών, οι οποίες αναρριχήθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 ηµερών.
Προς την Intrum, οδεύει το πακέτο προβληµατικών δανείων που πουλά η PQH, ύψους σχεδόν 3 δισ.
ευρώ. Η Intrum κινείται ιδιαίτερα δραστήρια στην αγορά της διαχείρισης των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, µια αγορά που θα έχει πολύ µεγάλο αντικείµενο εργασιών για πολλά χρόνια. Αυτό βέβαια
δεν σηµαίνει ότι η αγορά «αντέχει» τόσες πολλές εταιρίες διαχείρισης: ήδη έχουν αδειοδοτηθεί
πάνω από 20. Είναι βέβαιο ότι και εδώ θα δούµε πολλές κινήσεις συγκέντρωσης δυνάµεων.
Στο χάος µε τις πολεοδοµίες και τους Δήµους αναφέρθηκε πρόσφατα, σε συνάντηση µε
δηµοσιογράφους, γνωστός επιχειρηµατίας στον τοµέα των σούπερ µάρκετ. Μιλώντας για τις
διαδικασίες δηµιουργίας νέου καταστήµατος, περιέγραψε µια κατάσταση πλήρους αταξίας στις
πολεοδοµίες. Ζητάνε διαρκώς χαρτιά και χαρτάκια (µε σφραγίδες φυσικά...) δεν λένε ποτέ αν
γίνεται ή όχι να αδειοδοτηθεί το κατάστηµα, στην πορεία ζητούν και άλλα έγγραφα χωρίς
χρονοδιάγραµµα και σαφή βήµατα κ.ο.κ. Μετά µπερδεύονται και οι δήµοι που ζητούν τα ίδια και
άλλα έγγραφα (πάντα σφραγισµένα) και µετά και άλλα καθυστερώντας κατά το δοκούν τις
διαδικασίες. «Όλοι µε το χέρι ανοιχτό», τόνισε ο επιχειρηµατίας...
Λύθηκε το µυστήριο του ΑΕΠ! Προ ηµερών η στήλη είχε αναφερθεί στο µυστήριο της εκτόξευσης
τους ΑΕΠ β' τριµήνου από το +1,9% στο +2,8% µε τα αναθεωρηµένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Σύµφωνα
µε τους οικονοµολόγους του ΣΕΒ, οι προεκλογικές παροχές του περασµένου Μαΐου ήταν αυτές που
έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή των εκτιµήσεων της ΕΛΣΤΑΤ. Οπότε δεν υπάρχει καµία
ανησυχία για την πορεία της οικονοµίας το 2020 και την επίτευξη του στόχου +2,8% για το νέο έτος:
αν τα πράγµατα ζορίσουν, πάµε σε πρόωρες εκλογές, ξεκοκαλίζουµε τα υπερπλεονάσµατα και
στέλνουµε το ΑΕΠ... στον Θεό.
Από τα  θρησκευτικά  γνωρίζουµε ότι «εν αρχή ην ο λόγος», αλλά για να αρχίζουν τα έργα
αποδεικνύεται ότι χρειάζονται πολλά περισσότερα από δηλώσεις, καλές προθέσεις και ενθουσιασµό.
Σε ό,τι αφορά το εµβληµατικό project του Ελληνικού, έχει γίνει σαφές πλέον ότι κάποιες καλοκαιρινές
και φθινοπωρινές δηλώσεις τύπου «σε µια εβδοµάδα µπαίνουν µπουλντόζες» δεν ήταν αρκετές για
να αρχίσει, επιτέλους, το έργο. Σε λίγο έρχονται τα Χριστούγεννα και αφήνουµε πίσω το σωτήριον
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έτος 2019, αλλά µπουλντόζες σε κίνηση δεν πρόκειται να δούµε. Για το διαγωνισµό - κλειδί για το
καζίνο, χωρίς το οποίο η επένδυση δεν «στέκεται», τα τελευταία νέα που έχουν ακουστεί µόνο
ευχάριστα δεν ήταν, καθώς είναι ορατός ο κίνδυνος να µπλέξει η διαδικασία µε ενστάσεις και
προσφυγές. Σε εµάς τους ιθαγενείς, µπορεί όλα αυτά να µοιάζουν συνηθισµένα, αλλά η σηµερινή
κυβέρνηση έχει ανεβάσει πολύ ψηλά, σε διεθνές επίπεδο, τον πήχη των προσδοκιών για επενδύσεις
και έχει κάνει σηµαία την, όντως εµβληµατική, επένδυση στο Ελληνικό. Τα περιθώρια για
καθυστερήσεις και απογοητεύσεις εξαντλούνται πολύ γρήγορα.
Με αυτή την ευκαιρία , µπορεί άραγε κάποιος από την κυβέρνηση να µας θυµίσει τι ακριβώς
γίνεται µε την άλλη µεγάλη επένδυση στο χρυσό της Χαλκιδικής, που επίσης ήταν θέµα λίγου χρόνου
να ξεµπλοκάρει, αλλά προς το παρόν... ούτε φωνή, ούτε ακρόαση;
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Αµερικανιές
Προσκλητήριο µε «ανοιχτούς όρους» έστειλε σε Αµερικανούς επενδυτές ο υπουργός Ανάπτυξης, Αδ.
Γεωργιάδης, µιλώντας στο 21ο ετήσιο φόρουµ της Capital Link που έγινε στη Νέα Υόρκη µε θέµα
«Επενδύστε στην Ελλάδα». Πρόσθεσε µάλιστα ότι «η µόνη ερώτηση που έχουµε από τους ψηφοφόρους µας,
είναι γιατί δεν το κάνουµε πιο γρήγορα, γιατί αργήσαµε τόσο πολύ, γιατί δεν πουλάµε πιο πολλά, γιατί δεν
ιδιωτικοποιούµε τα πάντα. Και πρέπει να σας καθησυχάσω ότι η όρεξή µας είναι τόσο τεράστια, κάθε
µήνας που περνάει γίνεται µεγαλύτερη». Την «όρεξη» της κυβέρνησης την έχουν καταλάβει βέβαια οι
εργαζόµενοι και τα λαϊκά στρώµατα, µε τα αντεργατικά νοµοσχέδια που καταθέτει και ψηφίζει «κατά
ριπάς» στη Βουλή. Οσο για το ευφυολόγηµα µε τους ψηφοφόρους της ΝΔ, µάλλον ο Γεωργιάδης
προσπάθησε να πουλήσει ...αµερικανιές στους Αµερικανούς, δηµιουργώντας την εντύπωση ότι ο λαός στην
πλειοψηφία του στηρίζει τα αντιλαϊκά µέτρα και τις ιδιωτικοποιήσεις που κλιµακώνει η κυβέρνηση,
επαυξάνοντας την «ορµή» των προηγούµενων, οι οποίοι έλεγαν τα ίδια πάνω κάτω όταν απευθύνονταν σε
ξένους επενδυτές, στις ΗΠΑ και αλλού. Σε κάθε περίπτωση, οι «ανοιχτοί όροι» που υπόσχεται ο υπουργός
της κυβέρνησης στους Αµερικανούς επενδυτές, µόνο τρόµο µπορεί να προκαλούν στο λαό, πολύ
περισσότερο που η ανάπτυξη της οικονοµικής συνεργασίας µε τις ΗΠΑ πάει χέρι χέρι µε την παραπέρα
πρόσδεση της χώρας στον επικίνδυνο αµερικανοΝΑΤΟικό σχεδιασµό και εγκλωβίζει ακόµα περισσότερο
τους εργαζόµενους, τα λαϊκά στρώµατα στη διελκυστίνδα των ιµπεριαλιστικών ανταγωνισµών.
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Εναγκαλισµός Αµερικανιές Σοβατζήδες Ο ορισµός
Την άρση του εµπάργκο αµερικανικών όπλων στο έδαφος της Κυπριακής Δηµοκρατίας, που είχε
επιβληθεί από το 1987, αναµένεται να αποφασίσει σήµερα το αµερικανικό Κογκρέσο, ως µια ακόµα
συµβολή στην κατοχύρωση της ...ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή της Ανατ. Μεσογείου.
Σύµφωνα µε το σχετικό νοµοσχέδιο, «η εξαγωγή, επανεξαγωγή ή η µεταφορά οπλισµού στην Κυπριακή
Δηµοκρατία θα προωθήσει τα συµφέροντα ασφαλείας των ΗΠΑ στην Ευρώπη, συµβάλλοντας στη µείωση
της εξάρτησης της κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας από άλλες χώρες, συµπεριλαµβανοµένων των
χωρών που αποτελούν προκλήσεις στα συµφέροντα των ΗΠΑ σε όλο τον κόσµο, για υλικό που σχετίζεται
µε την άµυνα». Κι επιπλέον, «είναι προς το συµφέρον των Ηνωµένων Πολιτειών να συνεχίσουν να
υποστηρίζουν τις προσπάθειες υπό τη διευκόλυνση των Ηνωµένων Εθνών για µια συνολική λύση στη
διαίρεση της Κύπρου και επίσης για να ενταχθεί η Κυπριακή Δηµοκρατία στο πρόγραµµα του ΝΑΤΟ
"Συνεταιρισµός για την Ειρήνη"». Από την αιτιολόγηση και µόνο του νοµοσχεδίου επιβεβαιώνεται ότι η
Κύπρος αναβαθµίζεται από τις ΗΠΑ ως θέατρο του ανταγωνισµού τους κυρίως µε τη Ρωσία, ενώ
δροµολογείται και η στενότερη διασύνδεση µε το παραµάγαζο του ΝΑΤΟ, που λειτουργεί ως προθάλαµος
ένταξης στην ευρωατλαντική συµµαχία. Οσοι εποµένως σε Ελλάδα και Κύπρο σπεύδουν να πανηγυρίσουν
γι' αυτήν την εξέλιξη, το µόνο που καταφέρνουν είναι να προκαλούν τον κυπριακό λαό, που έχει υποφέρει
τα πάνδεινα από τα παιχνίδια των ΑµερικανοΝΑΤΟικών στις πλάτες του και τώρα σπρώχνεται ακόµα
βαθύτερα στον δολοφονικό εναγκαλισµό τους.

Προσκλητήριο µε «ανοιχτούς όρους» έστειλε σε Αµερικανούς επενδυτές ο υπουργός Ανάπτυξης, Αδ.
Γεωργιάδης, µιλώντας στο 21ο ετήσιο φόρουµ της Capital Link που έγινε στη Νέα Υόρκη µε θέµα
«Επενδύστε στην Ελλάδα». Πρόσθεσε µάλιστα ότι «η µόνη ερώτηση που έχουµε από τους ψηφοφόρους µας,
είναι γιατί δεν το κάνουµε πιο γρήγορα, γιατί αργήσαµε τόσο πολύ, γιατί δεν πουλάµε πιο πολλά, γιατί δεν
ιδιωτικοποιούµε τα πάντα. Και πρέπει να σας καθησυχάσω ότι η όρεξή µας είναι τόσο τεράστια, κάθε
µήνας που περνάει γίνεται µεγαλύτερη». Την «όρεξη» της κυβέρνησης την έχουν καταλάβει βέβαια οι
εργαζόµενοι και τα λαϊκά στρώµατα, µε τα αντεργατικά νοµοσχέδια που καταθέτει και ψηφίζει «κατά
ριπάς» στη Βουλή. Οσο για το ευφυολόγηµα µε τους ψηφοφόρους της ΝΔ, µάλλον ο Γεωργιάδης
προσπάθησε να πουλήσει ...αµερικανιές στους Αµερικανούς, δηµιουργώντας την εντύπωση ότι ο λαός στην
πλειοψηφία του στηρίζει τα αντιλαϊκά µέτρα και τις ιδιωτικοποιήσεις που κλιµακώνει η κυβέρνηση,
επαυξάνοντας την «ορµή» των προηγούµενων, οι οποίοι έλεγαν τα ίδια πάνω κάτω όταν απευθύνονταν σε
ξένους επενδυτές, στις ΗΠΑ και αλλού. Σε κάθε περίπτωση, οι «ανοιχτοί όροι» που υπόσχεται ο υπουργός
της κυβέρνησης στους Αµερικανούς επενδυτές, µόνο τρόµο µπορεί να προκαλούν στο λαό, πολύ
περισσότερο που η ανάπτυξη της οικονοµικής συνεργασίας µε τις ΗΠΑ πάει χέρι χέρι µε την παραπέρα
πρόσδεση της χώρας στον επικίνδυνο αµερικανοΝΑΤΟικό σχεδιασµό και εγκλωβίζει ακόµα περισσότερο
τους εργαζόµενους, τα λαϊκά στρώµατα στη διελκυστίνδα των ιµπεριαλιστικών ανταγωνισµών.

Αν υπάρχει ένα σηµείο σύγκλισης στις αναλύσεις των αστικών επιτελείων για τις τουρκικές προκλήσεις,
αυτό δεν είναι άλλο από την προσπάθεια να απλωθεί ένα «πέπλο» προστασίας του αµερικανοΝΑΤΟικού
παράγοντα και αποσιώπησης της ευθύνης που έχουν όλες ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις για τον εγκλωβισµό
των ελληνοτουρκικών σχέσεων στα ιµπεριαλιστικά σχέδια και τους ανταγωνισµούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ.
Διαβάζουµε, για παράδειγµα, ότι για τη σηµερινή κατάσταση φταίει η µη επίλυση του Κυπριακού, όταν
προέκυψε η δυνατότητα µε το «σχέδιο Ανάν», ή µε τις πρόσφατες διαπραγµατεύσεις στην Ελβετία. Αλλοι
πάλι λένε ότι φταίει η κωλυσιεργία της Ελλάδας διαχρονικά να ορίσει θαλάσσιες ζώνες µε τις γειτονικές
χώρες, παρακάµπτοντας την Τουρκία, ενώ µια τρίτη ισχυρή άποψη είναι ότι το πρόβληµα προκύπτει από το
«κενό εξουσίας» στις ΗΠΑ και την ΕΕ, όπου οι ηγεσίες τους είναι «κατώτερες των περιστάσεων». Τέτοιες
αναλύσεις, πέρα από το ότι βάζουν το Κυπριακό στο κάδρο των διευθετήσεων, «πακέτο» µε τα
Ελληνοτουρκικά και το καθεστώς στη ΝΑ Μεσόγειο, ρίχνουν ταυτόχρονα το «µελάνι της σουπιάς» για τους
παράγοντες που ενθαρρύνουν τις τουρκικές αµφισβητήσεις, οι οποίες δεν κλιµακώνονται σε «κενό αέρος»,
αλλά µέσα στο ευρωατλαντικό πλαίσιο και µε δεδοµένη τη συµπαράταξη της Ελλάδας στην προσπάθεια
των ΑµερικανοΝΑΤΟικών να διατηρήσουν την Τουρκία στο δυτικό στρατόπεδο και µάλιστα ως µια ισχυρή
περιφερειακή δύναµη, θεµατοφύλακα των συµφερόντων τους στην περιοχή. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο, λύση
προς το συµφέρον των λαών δεν µπορεί να υπάρξει, όσο µερεµέτισµα κι αν κάνουν στο ΝΑΤΟ οι διάφοροι
πρόθυµοι σοβατζήδες του.

«Η κυβέρνηση καταργεί τη 13η σύνταξη»: Αυτό φωνάζουν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρός του. Για όσους
απορούν για το πότε επανακαθιερώθηκε η 13η σύνταξη θυµίζουµε ότι έτσι βάφτισε η προηγούµενη
κυβέρνηση ένα προσωρινό επίδοµα που έδωσε πέρυσι στους συνταξιούχους, περίσσευµα του
ξεζουµίσµατος του λαού. Αυτός και αν είναι ο ορισµός της κάλπικης αντιπαράθεσης. Ο τσακωµός πάνω σε
επιδόµατα και ψίχουλα για το ποιος είναι ο «πιο ευαίσθητος», την ίδια ώρα που είναι εδώ και βασιλεύει
όλο το αντιασφαλιστικό πλαίσιο που τσακίζει τους συνταξιούχους και στο οποίο έχει βάλει το χεράκι του
και ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρώντας τους µνηµονιακούς νόµους για το Ασφαλιστικό, αλλά φέρνοντας και έναν νέο,
το νόµο Κατρούγκαλου. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση της ΝΔ δεν καταργεί, αλλά διορθώνει αυτόν το
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νόµο προς το χειρότερο και ετοιµάζεται για µια νέα επίθεση στα ασφαλιστικά δικαιώµατα,
ολοκληρώνοντας, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Γ. Βρούτσης, «τη µεγάλη ασφαλιστική µεταρρύθµιση του
ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ». Αυτά φυσικά δεν προσφέρονται για την κάλπικη αντιπαράθεση και για τις
δήθεν «διαχωριστικές τους γραµµές».

1943 Οι γερµανικές δυνάµεις κατοχής εκτελούν από το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου 10 κρατουµένους, 6 εκ των
οποίων Ακροναυπλιώτες. Ανάµεσά τους και ο Βασίλης Βερβέρης, µέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, τέως βουλευτής
του Κόµµατος και γραµµατέας της Καπνεργατικής Οµοσπονδίας.

1943 Συγκροτείται το πρώτο ελληνοαλβανικό παρτιζάνικο τάγµα στην ελληνική µειονότητα στην Αλβανία.

1944 Μετά την ολοκληρωτική κατάληψη της Σχολής Ευελπίδων, ο ΕΛΑΣ κινείται κατά των βρετανικών
εγκαταστάσεων στα «Παραπήγµατα» (Μέγαρο Μουσικής), όπου έδρευε σηµαντική στρατιωτική δύναµη,
συνεπικουρούµενη από τανκς και πυροβολικό. Οι Βρετανοί συγκέντρωσαν στο Ελληνικό περίπου 1.000
αµάχους, τους οποίους και έκλεισαν στα συρµατοπλέγµατα. Την ίδια µέρα άρχισε η απόβαση από θάλασσα
και αέρα της 4ης Ινδικής και 46ης Βρετανικής Μεραρχίας, που αποσπάστηκαν από το ιταλικό µέτωπο.
Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε η µαζική «αξιοποίηση» των Ταγµάτων Ασφαλείας κατά του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ.

1948 Ο αστικός στρατός υιοθετεί το Σχέδιο Επιχειρήσεων «Περιστερά» µε σκοπό τη συντριβή του ΔΣΕ στην
Πελοπόννησο. Το Σχέδιο προέβλεπε, µεταξύ άλλων, την «πλήρη εξόντωση» κάθε λαϊκού στηρίγµατος του
ένοπλου αγώνα, µε γενικευµένες εκκαθαρίσεις µεταξύ του άµαχου πληθυσµού. Ακολούθως, µόνο τη νύχτα
της 24ης προς 25η Δεκέµβρη συνελήφθησαν 4.500 άτοµα, που κατόπιν εκτοπίστηκαν στη Μακρόνησο και το
Τρίκερι.

1953 Συνέρχεται στη Ρουµανία η 4η Πλατιά Ολοµέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ (12-14/12/1953), η οποία ψήφισε το
Σχέδιο Προγράµµατος του Κόµµατος, που καθόριζε ως σοσιαλιστικό το χαρακτήρα της επανάστασης στην
Ελλάδα.

1961 Η ιαπωνική αστυνοµία συλλαµβάνει 13 άτοµα που µετείχαν σε συνωµοσία για τη δολοφονία του
Ιάπωνα πρωθυπουργού και των µελών της κυβέρνησης. Οπως αποκαλύφθηκε, στη συνωµοσία εµπλέκονταν
τόσο οικονοµικοί όσο και στρατιωτικοί παράγοντες της Ιαπωνίας.

1963 Η Κένυα αποκτά την ανεξαρτησία της από τη Βρετανία.

1967 Ανακοινώνεται ότι στο Βιετνάµ, µέσα στη χρονιά, έχασαν τη ζωή τους 24.000 άµαχοι και 74.000
τραυµατίστηκαν. Οι περισσότεροι θάνατοι και τραυµατισµοί προήλθαν από τους µαζικούς αεροπορικούς
βοµβαρδισµούς των Αµερικανών.

1969 Η αντιπροσωπεία της Σοβιετικής Ενωσης στον ΟΗΕ επιδίδει στην Κοινωνική Επιτροπή της 24ης
Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισµού οξύτατη διαµαρτυρία για τα απάνθρωπα βασανιστήρια
στα οποία υποβάλλονταν οι Ελληνες πολιτικοί κρατούµενοι από το καθεστώς της χούντας.

1969 Μπροστά στον κίνδυνο αποποµπής της από το Συµβούλιο της Ευρώπης, η χούντα στην Ελλάδα
αποφασίζει να αποχωρήσει από µόνη της. Την αποχώρηση ανακοινώνει ο χουντικός υπουργός Εξωτερικών
Π. Πιπινέλης.

1983 Πάνω από 50.000 Βρετανίδες περικυκλώνουν την αµερικανική βάση του Γκρίνχαµ Κόµον, στην οποία
είχαν εγκατασταθεί πύραυλοι «Κρουζ», πραγµατοποιώντας µια από τις µεγαλύτερες φιλειρηνικές
κινητοποιήσεις που γνώρισε η Μεγάλη Βρετανία.

2008 Πεθαίνει ο Κύπριος πολιτικός Τάσσος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος της χώρας του την περίοδο 2003-2008.
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Νέες κρατικές εγγυήσεις 12 δισ. ευρώ στους τραπεζίτες
Αφού πρώτα  πληρώσαµε µε «αίµα» την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, τώρα  θα
εγγυηθούµε και για  τα  «κόκκινα  δάνεια» που θα  ξεπουληθούν στις αγορές!!!

Στη

Βουλή κατατέθηκε την Τρίτη το βράδυ το νοµοσχέδιο για  τη χορήγηση νέας δέσµης
κρατικών εγγυήσεων προς τους εγχώριους τραπεζικούς
οµίλους, προκειµένου να  στηρίξει το τεραστίων διαστάσεων εγχείρηµα  για  την απαλλαγή
τους από τα  βαρίδια  των «κόκκινων» δανείων. 

Το ελληνικό δημόσιο – ο ελληνικός λαός δηλαδή – καλείται για μια
ακόμα φορά να προσφέρει ζεστό χρήμα στους τραπεζίτες προκειμένου
να «σβήσουν» από τα κατάστιχα τους προβληματικά δάνεια και να
αυξήσουν τη ρευστότητα και την κερδοφορία τους.  

Φυσικά το συγκεκριμένο σχέδιο που φέρει την κωδική ονομασία
«Ηρακλής» δεν γίνεται για να προφυλάξει τη λαϊκή περιουσία. Το
αντίθετο. Δεκάδες χιλιάδες ακίνητα τα οποία έχουν εγγραφεί με
τραπεζικές υποθήκες θα περάσουν σε funds και άλλα κοράκια
των αγορών που προσδoκούν κέρδη από τη διαχείριση των «κόκκινων»
δανείων. Μια διαχείριση που πλέον θα έχει και κρατικές εγγυήσεις
ώστε οι «γύπες» των αγορών να έχουν το ελάχιστο ρίσκο στην
…«επένδυσή» τους. Ταυτόχρονα μέσω του συγκεκριμένου σχεδίου
τραπεζίτες, αγορές και κράτος θα επιτεθούν ακόμα πιο άγρια στα
υπερχρεωμένα νοικοκυριά έχοντας τη δυνατότητα να βγάζουν στο
σφυρί σπίτια ακόμα και όταν πρόκειται για  πρώτη κατοικία. Με άλλα
λόγια μέσω του σχεδίου αναμένεται αύξηση των
πλειστηριασμών.

O ελληνικός λαός που βίωσε τη λεηλασία δικαιωμάτων και
εισοδημάτων για να «ανακεφαλαιοποίησει» τις χρεωκοπημένες
συστημικές τράπεζες τώρα καλείται  να πληρώσει και τις
«εγγυήσεις» των «κόκκινων δανείων» τους που θα
ξεπουλήσουν οι τραπεζίτες στις αγορές!!! 
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Το νομοσχέδιο μπαίνει σήμερα Τετάρτη με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, με στόχο να
συζητηθεί και να ψηφιστεί την Πέμπτη από την Ολομέλεια.

Το ποσό των 12 δισ. ευρώ είναι το αρχικό ύψος των κρατικών
εγγυήσεων που μπορούν να χορηγηθούν στις τράπεζες, στο πλαίσιο
του σχεδίου «Ηρακλής» για τη διαχείριση των «κόκκινων δανείων»,
όπως προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο. Νωρίτερα, το σχέδιο είχε
αποσπάσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ
ενσωματώνει και τις παρατηρήσεις – εντολές των εκπροσώπων των
δανειστών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με το σχέδιο νόμου υιοθετείται
το πρόγραμμα παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου «Ηρακλής»
(που στηρίζεται στο ιταλικό μοντέλο), σε τιτλοποιήσεις μη
εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) των ελληνικών τραπεζών.

Το «πρόγραμμα» να έχει διάρκεια 18 μήνες, με δυνατότητα
παράτασης με υπουργική απόφαση και με τη σύμφωνη γνώμη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τι σημαίνουν όλα τα παραπάνω πρακτικά:

— Οι τράπεζες θα μοιραστούν ένα κρατικό πακέτο ύψους 12 δισ.
ευρώ, προκειμένου στη συνέχεια να τιτλοποιήσουν και να
μεταβιβάζουν σε «επενδυτές», funds και άλλους εμπλεκόμενους
«παίχτες» προβληματικά δάνεια ύψους 30 δισ. ευρώ. Αν χρειαστούν
περισσότερα χρήματα από τα κρατικά ταμεία θα τα λάβουν. Στην
αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, εξάλλου αναφέρεται: «Στόχος
του προγράμματος είναι (…) να υπάρξει ενθάρρυνση και το κίνητρο
στις μεταβιβάζουσες τράπεζες να επιδιώξουν τη δραστική μείωση των
μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους
ισολογισμούς τους».

— Το ελληνικό κράτος παρέχει εγγυήσεις για το τμήμα των
προβληματικών δανείων που έχουν ισχυρές διασφαλίσεις, όπως, για
παράδειγμα, η ύπαρξη υποθήκης στην πρώτη κατοικία ή άλλα
περιουσιακά στοιχεία.

— Οι «επενδυτές» που θα εξαγοράσουν τα προβληματικά δάνεια θα
έχουν τη διασφάλιση της κρατικής εγγύησης, και της αποζημίωσής
τους σε περίπτωση που εμφανίσουν χασούρα στο πλαίσιο της
διαχείρισης κάθε είδους κόκκινων δανείων!
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Όλα τα παραπάνω περιγράφονται γλαφυρά και στην σχετική
ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών: «Ο “Ηρακλής” είναι μία
συστημική λύση που θα συμβάλει, μέσω της χορήγησης κρατικών
εγγυήσεων, στη μείωση κατά περίπου 40% των μη
εξυπηρετούμενων δανείων», ενώ «ανοίγει ο δρόμος για τη
χορήγηση ρευστότητας στην αγορά και την πραγματική οικονομία,
ώστε η Ελλάδα να πετύχει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης»… Προς
όφελος φυσικά τραπεζιτών, Funds και κάθε λογής κορακιών
της καπιταλιστικής αγοράς. 

Πώς θα δοθεί κρατική εγγύηση

Η διαδικασία παροχής της κρατικής εγγύησης ορίζεται από το άρθρο
6 του νομοσχεδίου και το μέγιστο ύψος της είναι το ποσό των 12 δισ.
ευρώ, το οποίο όμως μπορεί να αυξηθεί στο μέλλον.

Ειδικότερα, το άρθρο αναφέρει:

1. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να
παρέχει εγγύηση (η «πράξη παροχής εγγύησης»), έπειτα από σύμφωνη
γνώμη της Διυπουργικής Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 96 του ν.
4549/2018 (Α’ 105), όπως ισχύει, προς τους ομολογιούχους υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας και υπέρ του αποκτώντος, για
τιτλοποιημένες απαιτήσεις του παρόντος νόμου. Η εγγύηση τίθεται σε
ισχύ με την υπογραφή, μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών της
παρ. 2 του άρθρου 10, της σύμβασης εγγύησης σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος του παρόντος νόμου (η «σύμβαση εγγύησης»). Το ανώτατο
συνολικό ποσό της δυνάμενης να χορηγηθεί εγγύηση του Ελληνικού
Δημοσίου κατ’ εφαρμογή του παρόντος νόμου ανέρχεται σε 12 δισ.
ευρώ. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται κατόπιν
σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ως άνω ποσό
δύναται να αυξάνεται για το μέλλον.

2. Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου συνίσταται στην ανάληψη
υποχρέωσης πληρωμής των υποχρεώσεων του αποκτώντος για
την ολοσχερή εξόφληση απαιτήσεων από ομολογίες υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων
για αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων για όλη τη
διάρκεια των τίτλων. Η εξόφληση των απαιτήσεων διενεργείται
κατά τόκους ή/και κεφάλαιο, αναλόγως της δομής και των
συμβατικών όρων κάθε ομολογίας υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας.
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3. Το αίτημα για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου
υποβάλλεται αποκλειστικά εντός χρονικής περιόδου 18 μηνών από τις
10/10/2019, ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης C (2019) 7309
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επί του προγράμματος παροχής εγγυήσεων
του παρόντος νόμου. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, που
εκδίδεται κατόπιν σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
μπορεί να παρατείνεται η περίοδος παροχής εγγύησης, καθώς επίσης
να τροποποιούνται για το μέλλον οι όροι παροχής αυτής.

4. Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου είναι ρητή, ανέκλητη,
ανεπιφύλακτη και σε πρώτη ζήτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 213, 214 και 215 παρ. 1 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 575/2013,
ως εάν το Ελληνικό Δημόσιο ήταν πρωτοφειλέτης, διέπεται από τις
διατάξεις του παρόντος νόμου και ερμηνεύεται σύμφωνα με τις
διατάξεις της από 10/10/2019 C (2019) 7309 Απόφασης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και του πρωτογενούς, παραγώγου και
επικουρικού ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων.

5. Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου χορηγείται έως την
καθορισμένη λήξη των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας ή την πλήρη εξόφλησή τους.

6. Στην απόφαση της παρ. 1 αναφέρεται το ακριβές ποσό της
εγγύησης, ο χρόνος διάρκειάς της, η καταβλητέα στο Ελληνικό
Δημόσιο προμήθεια ασφαλείας και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η
εγγύηση παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 15.

Οι προμήθειες

Το νομοσχέδιο καθορίζει και τη διαδικασία επιβολής και καταβολής
προμήθειας ασφαλείας. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, η προμήθεια
ασφαλείας καταβάλλεται από την ημερομηνία παροχής της εγγύησης
και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής, υπολογιζόμενη επί του
εκάστοτε ανεξόφλητου εγγυημένου υπολοίπου ομολογιών υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας. Η προμήθεια ασφαλείας υπολογίζεται
και καταβάλλεται στην αρχή κάθε εκτοκιστικής περιόδου και
θα αντικατοπτρίζει τους κινδύνους που αναλαμβάνει το
Δημόσιο και θα είναι συνάρτηση των ημερομηνιών λήξης των
ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

Η βασική προμήθεια είναι συνάρτηση του κατάλληλου δείκτη
αναφοράς. Από ένα έως τρία έτη χρησιμοποιείται το CDS τριετίας, για
4-5 έτη το CDS πενταετίας, για 6-7 το CDS 7ετίας και στη συνέχεια
το CDS 10ετίας.
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Από την Goldman Sachs και την Morgan Stanley μέχρι
τη Blackrock …όλα τα «κοράκια» είναι εδώ

Τις βασικές πτυχές του σχεδίου «Ηρακλής», σύμφωνα με την
εφημερίδα «Ναυτεμπορική», είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν
στους εκπροσώπους μεγάλων «επενδυτικών φορέων» τα μέλη του
ελληνικού οικονομικού επιτελε&#
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Γ. Τσακίρης: Το επενδυτικό τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει
Μια πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα αναδύεται µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν το µήνυµα που
εξέπεµψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους Αµερικανούς επενδυτές,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη. Το
µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό: Βρισκόµαστε στην αρχή
ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισµός, τόσο για τα ξένα, όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το επενδυτικό
τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς" τόνισε ο κ. Τσακίρης. Ο υφυπουργός
σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας αφήσει πίσω της τα capital
controls. Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος είναι υψηλότερος από εκείνον του
2008 και ότι η Ελλάδα δανείζεται µε τα χαµηλότερα από ποτέ επιτόκια.

Rodiaki   ·    πριν από  6 λεπτά  ·    
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Γ. Τσακίρης: Το επενδυτικό τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει
Μια  πιο ώριµη και δυνατή Ελλάδα  αναδύεται µέσα  από την οικονοµική κρίση, ήταν το
µήνυµα  που εξέπεµψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, στους
Αµερικανούς επενδυτές, κατά  τη διάρκεια  της οµιλίας του στο 21o ετήσιο επενδυτικό
συνέδριο της Capital Link, στη Νέα  Υόρκη.

Το µήνυµα της χώρας στις παγκόσµιες αγορές είναι απόλυτα ξεκάθαρο και ηχηρό:

Βρισκόµαστε στην αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και η Ελλάδα καθίσταται σίγουρα ένας
ελκυστικός επενδυτικός προορισµός, τόσο για τα ξένα, όσο και για τα εγχώρια κεφάλαια. Είναι
αδιαµφισβήτητο ότι το επενδυτικό τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς»
τόνισε ο κ. Τσακίρης.

Ο υφυπουργός σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας αφήσει πίσω
της τα capital controls. Παράλληλα, υπογράµµισε ότι ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος είναι υψηλότερος από
εκείνον του 2008 και ότι η Ελλάδα δανείζεται µε τα χαµηλότερα από ποτέ επιτόκια. Όπως εξήγησε, στόχος
είναι να µετασχηµατιστεί το αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας, ώστε να γίνει πιο δυναµικό, παραγωγικό και
εξωστρεφές.

Φέρνοντας ως παράδειγµα τον νέο αναπτυξιακό νόµο που υπερψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, ο κ.
Τσακίρης τόνισε ότι ο συγκεκριµένος νόµος αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να
µετατρέψει την Ελλάδα στην πιο φιλική προς τις επενδύσεις χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ο νέος, πρόσφατα ψηφισµένος αναπτυξιακός νόµος από την ελληνική Βουλή, µε τίτλο "Επενδύω στην
Ελλάδα", ανατρέπει τα υπάρχοντα δεδοµένα στον χώρο των επενδύσεων και της οικονοµίας γενικότερα,
και επιδιώκει µεταξύ άλλων, την εξάλειψη των εµποδίων σε επενδύσεις που θεωρούνται στρατηγικής
σηµασίας. Ο νόµος απλοποιεί σηµαντικά τις διαδικασίες σε θέµατα αδειοδοτικά, περιβαλλοντικά και
πολεοδοµικά, ενώ διευκολύνει την επιτυχή µετάβαση της χώρας στην ψηφιακή εποχή, τη στήριξη νεοφυών
επιχειρήσεων και την ώθηση στη δηµιουργία επιχειρηµατικών και βιοµηχανικών πάρκων» ανέφερε.

Σε αυτό το σηµείο, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέδειξε τον κοµβικό ρόλο που αναµένεται
να διαδραµατίσει η ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στην προσπάθεια ανάκαµψης της ελληνικής
οικονοµίας. Όπως εξήγησε, αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης της
τράπεζας, µε απώτερο στόχο να µετατραπεί σε ένα επιπλέον «επενδυτικό και αναπτυξιακό όπλο» στη
φαρέτρα της κυβέρνησης.

Σχετικά µε τον ενεργειακό τοµέα, ο υφυπουργός περιέγραψε το νέο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το
κλίµα, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από το υπουργικό συµβούλιο. Όπως εξήγησε, το συγκεκριµένο σχέδιο
προβλέπει επενδύσεις ύψους 44 δισ. ευρώ µέχρι το 2030, σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, δίκτυα
µεταφοράς και διανοµής φυσικού αερίου και σε υποδοµές για ηλεκτρικά οχήµατα.
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Χρειάζονται 4 χρόνια για να µειωθεί το «βουνό» των κόκκινων δανείων
Καλά τα εύσηµα από το εξωτερικό για την οικονοµία, όπως και η θετική γνωµοδότηση της ΕΚΤ για το
σχέδιο "Ηρακλής", ωστόσο η µείωση του βουνού των κόκκινων δανείων θα πάρει τουλάχιστον 2 µε 4
χρόνια, σηµειώνει στο liberal.gr ο καθηγητής Οικονοµικών του ΕΚΠΑ, Παναγιώτης Πετράκης, προσθέτωντας
ότι ακριβώς επειδή η ανάκαµψη δεν είναι εξαιρετικά ισχυρή, τα επικίνδυνα προς «κοκκίνισµα» δάνεια
διατηρούνται σε σχετικά ανησυχητικά µεγέθη.

Σχολιάζοντας το αντικειµενικό πρόβληµα των τραπεζών που υπό τις παρούσες συνθήκες δυσκολεύονται
να δώσουν στην οικονοµία, αυτό που χρειάζεται, δηλαδή ρευστότητα, το συνδυάζει µε τον ρυθµό της
ανάκαµψης, ενώ διαπιστώνει µία επανάπαυση, όπως λέει, "ότι όλα µπορούν να υλοποιηθούν µε ένα
µηχανικό – µαγικό τρόπο", καθώς "η ισχυρή προσδοκία άµεσης βελτίωσης, υπερβαίνει την δυνατότητα των
πραγµατικών µας µεγεθών".

Χαρακτηρίζει ασφαλώς θετικά τα καλά νέα για την οικονοµία, όπως και τα µυνήµατα που εισπράττει η
κυβέρνηση από το εξωτερικό, προσθέτοντας ωστόσο ότι θα χρειαστεί πολύ κόπος για να φθάσουµε στο
επιθυµητό αποτέλεσµα, γι' αυτό δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι "έχουµε εµπλακεί σ’ ένα µαραθώνιο, όχι σ’ ένα
σπριντ".

Συνδέει το τραπεζικό, δηλαδή το µείζον πρόβληµα της οικονοµίας, µε την προβληµατική ακόµη
ακτινογραφία του ελληνικού επιχειρείν, και την αδυναµία των επιχειρήσεων να βρουν τα κατάλληλα
στελέχη, ειδικά όταν οι 297.000 από τους 805.000 ανέργους το 2019 ήταν νέοι που δεν είχαν µπει στην
αγορά εργασίας, και κάνει λόγο για την ανάγκη επανακατάρτισης. "Χρειάζεται δουλειά στον
επανακαθορισµό γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο εργατικό δυναµικό για να δώσουµε την
ευκαιρία ανάπτυξης του επιχειρηµατικού τοµέα", αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οσο για το µέτωπο του κόστους δανεισµού του Δηµοσίου, θεωρεί ότι του χρόνου θα δούµε όπως όλα
δείχνουν, προσέγγιση των αποδόσεων και των Ελληνικών και Πορτογαλικών οµολόγων, λόγω της
ανύπαρκτης επικινδυνότητας του ελληνικού χρέους και της σταδιακής αποκατάστασης της αξιοπιστίας
της οικονοµικής πολιτικής.

Συνέντευξη στον Γιώργο Φιντικάκη

Η κυβέρνηση συνεχίζει να  παίρνει “εύσηµα” για  την οικονοµική της πολιτική, όπως φάνηκε
από το συνέδριο Capital Link της Νέας Υόρκης, σοβαροί επενδυτές κοιτάζουν ξανά  την
Ελλάδα , η ΕΚΤ άναψε πράσινο φως για  τον “Ηρακλή”, η οικοδοµική δραστηριότητα  εµφανίζει
άνοδο. Τα  µηνύµατα  είναι από παντού θετικά , σωστά;

Είναι ευχάριστο ότι τα µακροοικονοµικά δεδοµένα και ο ρυθµός µεγέθυνσης προσεγγίζουν την γενικότερη
διαπίστωση ότι η οικονοµία πηγαίνει καλύτερα. Εάν φέτος επιτύχουµε ένα ρυθµό υψηλότερο του 2% και τα
επόµενα δύο χρόνια αυτός αυξηθεί περισσότερο, τότε θα έχουµε επιτύχει µία εξαιρετικά θετική επίδοση
σε σύγκριση µε την Ευρωζώνη. Αυτό είναι καλό για το ότι αρχίζουµε να κλείνουµε το αναπτυξιακό κενό
που δηµιούργησε η κρίση και γινόµαστε θετικός στόχος για την προσέλκυση του ξένου κεφαλαίου.

Γκρίζες ζώνες υπάρχουν; Τι πρέπει να  µας ανησυχεί περισσότερο;

Οι γκρίζες ζώνες ορίζονται καταρχήν, κυρίως από τον ρυθµό αποµείωσης του προβλήµατος των κόκκινων
δανείων. Μπορεί να ψηφίσαµε τον "Ηρακλή", µπορεί να δεσµεύσαµε τα 12 δις ευρώ για εγγυήσεις στα
senior notes, αλλά αυτό δε σηµαίνει ότι θα µπορέσουµε να δούµε να συρρικνώνεται το πρόβληµα γρήγορα
(θα χρειαστούν 2 µε 4 χρόνια ακόµα), όσο και αν τα πρώτα βήµατα θα είναι εντυπωσιακά µεγάλα. Παρόλα
αυτά το τραπεζικό σύστηµα έχει αρχίσει να επαναδραστηριοποείται µε θετικά υπόλοιπα προς την
οικονοµία. Η ανάκαµψη όµως δεν είναι εξαιρετικά ισχυρή γι’ αυτό και τα επικίνδυνα προς «κοκκίνισµα»
δάνεια διατηρούνται σε σχετικά ανησυχητικά µεγέθη.

Οι γκρίζες ζώνες ορίζονται επίσης από µία ισχυρή προσδοκία βελτίωσης που υπερβαίνει την δυνατότητα
των πραγµατικών µεγεθών να προσαρµόζονται ενώ συγχρόνως δηµιουργείται µία επανάπαυση ότι όλα
µπορούν να υλοποιηθούν µε ένα µηχανικό – µαγικό τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι θα χρειαστεί πολύ κόπος για
να φθάσουµε στο επιθυµητό αποτέλεσµα διότι έχουµε εµπλακεί σ’ ένα µαραθώνιο και όχι σ’ ένα sprint
ταχύτητας.

Χθες πάντως, για  πρώτη φορά , η Citi συµπεριέλαβε τα  ελληνικά  οµόλογα  στα  12 καλύτερα
trades για  το 2020, ενώ ειδική µνεία  στο θέµα , έκανε και ο Αµερικανός υπουργός Εµπορίου
των ΗΠΑ, λέγοντας χαρακτηριστικά  "ποιος θα  φανταζόταν ότι η Ελλάδα  θα  φτάσει να
δανείζεται µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ”. Να  περιµένουµε µέσα  στο 2020, το κόστος
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δανεισµού της χώρας να  συγκλίνει πολύ µε αυτό των πάλαι πότε µνηµονιακών χωρών, όπως
η Πορτογαλία  και η Ιρλανδία  ;

Το είχαµε συζητήσει και µαζί παλαιότερα ότι το επόµενο έτος θα βλέπαµε την προσέγγιση των αποδόσεων
και των Ελληνικών και Πορτογαλικών οµολόγων. Η βελτίωση στηρίζεται στον ρεαλισµό της αναγνώρισης
της ανύπαρκτης επικινδυνότητας του Ελληνικού χρέους και στην σταδιακή αποκατάσταση της
µεσοπρόθεσµης αξιοπιστίας της Ελληνικής οικονοµικής πολιτικής. Βεβαίως παραµένουν αγκάθια όπως είναι
η βελτίωση της κατάστασης του τραπεζικού συστήµατος και η αποµείωση των φορολογικών βαρών αλλά
ο χρόνος είναι µε το µέρος µας.

Η σχετική βελτίωση της διεθνούς οικονοµικής κατάστασης έχει ως παρελκόµενο τη σχετική αύξηση των
αποδόσεων των οµολόγων γι’ αυτό και ανεστράφη ελαφρώς η εξαιρετικά πτωτική τάση του κόστους των
ελληνικών οµολόγων. Όµως η βελτίωση της οικονοµίας και η σταδιακή αναβάθµιση της πιστοληπτικής
ικανότητας θα οδηγήσουν το κόστος του δηµόσιου και ιδιαιτέρως του ιδιωτικού δανεισµού σε
χαµηλότερα επίπεδα. Αυτό ήδη φαίνεται στα τραπεζικά οµόλογα του Tier 1 που έχει σοβαρά αποµειωθεί το
κόστος τους αλλά και στις εκδόσεις ιδιωτικών εταιρικών οµολόγων.

Βέβαια  αυτή είναι η µια  όψη του νοµίσµατος. Η άλλη είναι ότι τα  χαµηλά  ή και αρνητικά
επιτόκια , δείχνουν χαµηλή ανάπτυξη και ένα  φόβο για  το µέλλον που συµπιέζει τις
επενδύσεις. Τι προειδοποιήσεις µας στέλνει αυτή η µεγάλη εικόνα;

Έχετε απόλυτο δίκιο ότι η απόδοση κεφαλαίου στην Ελληνική οικονοµία είναι χαµηλή και κινούνταν
χαµηλότερα µε την πάροδο του χρόνου. Όµως σε ένα βαθµό αυτό είναι ένα παγκόσµιο φαινόµενο που
παρουσιάζεται σχεδόν σε όλον τον ανεπτυγµένο κόσµο. Είναι ένα σύνθετο και πραγµατικά ανησυχητικό
φαινόµενο που µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο µίας ξεχωριστής συζήτησής µας. Στην Ελλάδα πάντως
οφείλεται και στο υψηλό φορολογικό και µη κόστος που φέρουν οι επιχειρήσεις, απόρροια της περιόδου
της κρίσης. Εάν πράγµατι δε µειωθεί δε θα µπορέσουµε να ανταγωνιστούµε στους γείτονές µας στην
προσέλκυση επενδύσεων.

Ενα  ανησυχητικό πάντως καµπανάκι προέρχεται από την ακτινογραφία  του ελληνικού
επιχειρείν. Η τελευταία  έρευνα  της Eurostat δείχνει ότι η χώρα  είναι 3η από το τέλος της
κατάταξης, όσον αφορά  τον αριθµό επιχειρήσεων µε τουλάχιστον 10 εργαζόµενους που την
τελευταία  τριετία , αύξησαν κατά  10% το προσωπικό τους…

Πράγµατι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις υποφέρουν. Υποφέρουν από έλλειψη χρηµατοδότησης, υποστήριξης,
εξαγωγικής βοήθειας (µόλις πολύ πρόσφατα αποκαταστάθηκε το σύστηµα εξαγωγικών ασφαλειών) και
έλλειψη εξειδικευµένων στελεχών. Το ότι έχουµε ανεργία δε σηµαίνει καθόλου ότι έχουµε και τα
κατάλληλα στελέχη για να στηρίξουν την ανάκαµψη των επιχειρήσεων, ιδίως όταν οι 297.000 από τους
805.000 ανέργους το 2019 ήταν νέοι που δεν είχαν µπει στην αγορά εργασίας. Χρειάζεται δουλειά στον
επανακαθορισµό γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο εργατικό δυναµικό για να δώσουµε την
ευκαιρία ανάπτυξης του επιχειρηµατικού τοµέα.
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-Χθες το απόγευμα σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά έγινε η
αναγόρευση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του ομίλου MYTILINEOS, Ευαγγέλου Γ.
Μυτιληναίου, σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τον κ. Μυτιληναίο
προσφώνησαν ο Πρύτανης Πανεπιστημίου Αγ. Κότιος , ενώ το έργο του παρουσίασε ο καθηγητής Αθ.
Κουρεµένος. Μετά την τελετή αναγόρευσης ακολούθησε οµιλία του Ευ. Μυτιληναίου.

-Τα νέα που έρχονται από τη Νέα Υόρκη και το 21ο επενδυτικό Forum της Capital Link: Σε δείπνο που
διοργανώθηκε στα πλαίσια του Forum βραβεύτηκε ο Τζον Πόλσον, προφανώς… ως μεγάλος χορηγός του
ελληνικού τραπεζικού συστήµατος.

- Όσον αφορά τα σοβαρά, το πλέον σημαντικό γεγονός του Forum ήταν ότι ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ
Γ. Ρος μας την είπε κανονικότατα για την Cosco στην ομιλία του. Δεν ανέφερε ονόματα, αλλά μίλησε για
«γεωπολιτικά κατευθυνόμενο χρήμα» που συνδέεται με διάφορους κινδύνους ενώ έκανε και αναφορά σε
λιµάνια που µπορεί να µετατραπούν σε βάσεις.

-Κατά τα λοιπά, το πάνελ που έκανε περισσότερη αίσθηση ήταν αυτό της ναυτιλίας με τον Ν. Τσάκο να
ξεχωρίζει. Από τους τραπεζίτες μακράν καλύτερη εντύπωση έκανε ο CEO της Alpha Bank Β. Ψάλτης με
παρουσίαση που είχε αρχή μέσον και τέλος. Από την κυβερνητική αποστολή (4 υπουργοί, 3 υφυπουργοί)
ξεχώρισε ο Χρ. Σταϊκούρας καθώς εµφανίστηκε σοβαρός, µετρηµένος και ενηµερωµένος.

- Το Forum φέτος είχε περισσότερες συμμετοχές σε σχέση με πέρυσι και συμμετοχές πιο ποιοτικές, αν και το
90% των παρευρισκόμενων μιλούσε ελληνικά. Το γενικότερο κλίμα ήταν σχεδόν πανηγυρικό για τη νέα
κυβέρνηση, ενώ κυκλοφορούσαν και αρκετές εντυπωσιακές παρουσίες.

-Praxia Bank: Κανείς δεν θέλει στην παρούσα συγκυρία να βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα resolution
τράπεζας. Για αυτό κινητοποιούνται διάφορες δυνάμεις και προς διάφορες κατευθύνσεις για να βρεθεί
επενδυτής- από μηχανής θεός. Επίσης, από Δευτέρα λόγω της περίστασης ξεκινά πρόγραμμα περιστολής
κόστους που περιλαµβάνει και απολύσεις.

-Φαινόταν το «τρακάρισμα» της Praxia bank; Ναι. Ο Ρόμπερτ Ντάιμοντ το 2013 είχε ιδρύσει την Αtlas Mara
που ελέγχει 7 τράπεζες στην Yποσαχάρια Αφρική. Η μετοχή το 2018 είχε υποχωρήσει ως και 77% και η
εταιρία πιεζόταν, όταν εμφανίστηκε ο Πρεμ Γουάτσα που ως γνωστόν παίρνει ένα αεροπλάνο και
αναζητεί distress επενδύσεις ανά τον κόσμο. Ο Γουάτσα δια της Fairfax Africa επένδυσε στην Αtlas Mara.
Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες λεπτομέρειες για το dilution που υπέστη ο Ντάιμοντ. Αρκεί να αναφερθεί ότι ο
Γουάτσα δήλωνε «πιστεύουμε απόλυτα στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη καλών επιχειρήσεων στην Αφρική»,
ενώ ο Ντάιµοντ συµµετέχει στο ΔΣ µε την ιδιότητα «ιδρυτής-µη εκτελεστικός διευθυντής».
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Γουίλµπορ Ρος: «Εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον
δρόµο της ανάπτυξης»

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπορ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John Paulson, ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι
τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Συνεχίζοντας, ο Γουίλµπορ Ρος επισήµανε ότι ανυποµονεί να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην
Ουάσιγκτον, όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραµπ, στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.
Η Ελλάδα  διέψευσε τα  προγνωστικά
Υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα προς βήµα την
ανάκαµψη της χώρας µας µέσα από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες. Παράλληλα, εµφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας, όµως, ότι η Αθήνα πρέπει να παραµείνει
προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.
Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».
Στο σηµείο αυτό στάθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.
«Στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard and Poor’s αναβάθµισε το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα,
από το Β+ στο ΒΒ-, µε θετική προοπτική. Πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα
µπορούσε να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της χώρας µέσα στα επόµενα δύο χρόνια», εκτίµησε ο κ.
Ρος.
Αναφορικά µε την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ο Αµερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8%,
σηµειώνοντας ότι πρόκειται για µια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σχετικά µε το επόµενος
έτος, υπενθύµισε ότι ακόµα και το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις εκτιµά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3%, λέγοντας ότι ο συγκεκριµένος αριθµός είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.
Μάλιστα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές επιδόσεις µε δεδοµένο ότι η ελληνική
οικονοµία κουβαλάει ακόµα το βάρος των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που βρίσκονται στο 3,5%.
Υπό αυτό το πρίσµα, υπενθύµισε ότι τα άλλα κράτη – µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά
την ανάπτυξη, παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονοµίες τους, λόγω των µεγάλων πρωτογενών
ελλειµµάτων.
Σχετικά µε την ανεργία, ο Γουίλµπορ Ρος είπε ότι «έχει µειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28% που είχε
καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7% που προβλέπεται για αυτό το έτος. Αυτό είναι το
χαµηλότερο ποσοστό µέσα στα εννέα τελευταία χρόνια. Αν και είναι ακόµη υψηλότερο από ότι ήταν πριν
από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς κάθε µήνα και προβλέπεται να
µειωθεί στο 15,4% µέσα στο 2020».
Ανάµεσα στα άλλα θετικά στοιχεία που παρουσίασε είναι η άνοδος στις τιµές των κατοικιών, η ενίσχυση
του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και η αύξηση των εξαγωγών.
Μια  καλή µέρα  για  τις ελληνικές τράπεζες
Λέγοντας ότι έρχεται µια καλή µέρα για τις ελληνικές τράπεζες, λόγω της επικείµενης ψήφισης του
σχεδίου «Ηρακλής» που στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση του µεγάλου όγκου των µην
εξυπηρετούµενων δανείων, ο Αµερικάνος υπουργός εκτίµησε ότι ο νόµος «θα δώσει τη δυνατότητα στις
τράπεζες να απελευθερωθούν από το βάρος αυτό και έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν
προσφέροντας ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία».
Το «γεωπολιτικά  κατευθυνόµενο χρήµα»
Ο Αµερικανός υπουργός, αναφερόµενος στη συνεργασία Ελλάδας – Κίνας, υποστήριξε ότι υπάρχουν
κίνδυνοι που συνοδεύουν το «γεωπολιτικά κατευθυνόµενο χρήµα», το παροµοίωσε µε έναν Δούρειο Ίππο,
ενώ εξέφρασε την εκτίµηση ότι µερικές φορές ελλοχεύει η τάση να µετατρέπονται τα λιµάνια σε κάτι
αντίστοιχο µιας ναυτικής βάσης.
Παρόλα αυτά, όµως, αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καµία αµφιβολία για τον γεωπολιτικό
προσανατολισµό της Ελλάδας και για την προσήλωσή της στη δυτική συµµαχία, καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονοµική ωφέλεια, αλλά έχουν θεµελιωθεί στη βάση των κοινών
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αξιών και των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.
Τέλος, επισήµανε ότι «η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα µέλη του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν πλήρως τις
υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που άλλα πιο ευηµερούντα κράτη της ΕΕ δεν το έχουν
ακολουθήσει».
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Σταϊκούρας Στόχος η δυναμική
επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας

La

Για
τη δυναμική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας

μίλησε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ
κουρας στους Αμερικάνους επενδυτές που συμμετείχαν

στις εργασίες του 21ου Ετήσιου Επενδυτικού Συνεδρίου
της Capital Link στη Νέα Υόρκη Όπως μάλιστα εξήγησε
η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου

που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει βήμα προς βήμα την
οικονομική κανονικότητα στη χώρα

Στο πλαίσιο αυτό από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναμφισβήτητα
έκανε μια δυναμική επανεκκίνηση Η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία

αποκαθίστανται το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται τόσο η
πολιτική σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν

στη χώρα ανέφερε χαρακτηριστικά
Αναφερόμενος στο οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης ο Χρήστος

Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγμένα των πρώτων έξη
μηνών λέγοντας ότι

• Έκλεισαν τα πιθανά δημοσιονομικά κενά
• Επιτευχθήκαν οι δημοσιονομικοί στόχοι
• Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας
• Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόμενα Capital Controls
• Ανατράπηκε η αναποτελεσματική νομοθεσία στην αγορά

εργασίας

• Προχώρησε μια συστηματική λΰση για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων

δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών
• Επανεκκινήθηκαν εμβληματικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις
• Προπληρώθηκε το ακριβότερο μέρος του δανείου του ΔΝΤ
• Ψηφίστηκε νόμος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

• Ρυθμίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών
• Ψηφίστηκε μια συνολική φορολογική μεταρρύθμιση που θα

επιταχύνει την οικονομική ανάπτυξη

Ορατά Αποτελέσματα

Εκτιμώντας ότι τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών είναι
ήδη ορατά ο υπουργός Οικονομικών υποστήριξε ότι η κοινωνία
οι εταίροι οι επενδυτές οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης είναι
πλέον αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας

Όπως μάλιστα σημείωσε αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται
• Στην 4η βελτιωμένη έκθεση επιτήρησης
• Στην επιτυχή έκδοση κρατικών ομολόγων όσον αφορά τα επιτόκια

και την ποιότητα
• Στις αναβαθμίσεις των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής

ικανότητας
• Στη σημαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος

και του Δείκτη Εμπιστοσύνης Καταναλωτή

Τα Επόμενα Βήματα

Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για
να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες προκλήσεις σκιαγράφησε τα
επόμενα βήματα

• Η επιτυχία των συμφωνημένων δημοσιονομικών στόχων
• Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού

συστήματος
• Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία
• Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

• Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού

χρέους
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Μήνυμα Μητσοτάκη προς
Αμερικανούς επενδυτές

Με
βασικό μήνυμα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει μία νέα

εποχή ευκαιριών ο πρωθυπουργός κάλεσε τους
Αμερικανούς επενδυτές που συμμετείχαν στο 21ο

Annual Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη

να βάλουν στην ατζέντα τους την Ελλάδα εξετάζοντας

τις ευκαιρίες που εμφανίζονται υπό το πρίσμα της
πληθώρας των μεταρρυθμίσεων

Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία υλοποίηση

ενός προγράμματος διαρθρωτικών αλλαγών που
αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη
χώρα

Υπογράμμισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει Υπό αυτό το

πρίσμα μίλησε για το καταναλωτικό κλίμα αλλά και το κλίμα

της αγοράς τα οποία έχουν ανακάμψει σε προ κρίσης
επίπεδα
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Μήνυμα Μητσοτάκη
προς Αμερικανούς επενδυτές

• Μια νέα εποχή ευκαιριών ανατέλλει στην Ελλάδα

Με βασικό μήνυμα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει μία νέα εποχή οικονομικών
ευκαιριών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους Αμερικάνους

επενδυτές που συμμετείχαν στο 21ο Animal Capital Link Invest
in Greece Forum στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην ατζέντα τους την ελληνική οικονομία

εξετάζοντας τις ευκαιρίες που εμφανίζονται υπό το πρίσμα της πληθώρας
των μεταρρυθμίσεων που λαμβάνουν χώρα

Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπημένου μηνύματος ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε

στη ταχεία υλοποίηση ενός προγράμματος διαρθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί
στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα Παράλληλα στάθηκε στο γεγονός
ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραμμα καθώς για πρώτη

φορά παρατηρείται μία μεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώμης απέναντι σης επενδύσεις

και τις μεταρρυθμίσεις γενικότερα
Κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι

πολιτικές που εμποδίζουν τις επενδύσεις και υπονομεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης

οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο Το σημερινό επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα
χαρακτηρίζεται

από μία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες επενδύσεις Η εξέλιξη αυτή
αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθμες έρευνες που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά έγκρισης
για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται με τη δημιουργία ενός φιλικότερου

επιχειρηματικού περιβάλλοντος Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη σημείωσε
ο κ Μητσοτάκης

Σε αυτό το σημείο τόνισε ότι η Ελλάδα έχει μία σταθερή κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας

Για τη μεταρρυθμιστική εντολή που έχει λάβει προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές

οι οποίες επιχειρούνται διαθέτουν την απαραίτητη δημοκρατική νομιμοποίηση
Όπως μάλιστα παρατήρησε η κυβέρνηση φέρει την ιδιοκτησία αυτών των μεταρρυθμίσεων

καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράμματος της
Σε αντίθεση με αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα η σημερινή κυβέρνηση
ήρθε στην εξουσία χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο

εκλογικό Σώμα Αντ αυτού επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει μία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών

μεταρρυθμίσεων που θα μεταμόρφωναν την ελληνική οικονομία προς το καλύτερο

Και κάνοντας αυτό κέρδισε σχεδόν το 40 της λαϊκής ψήφου και μία σαφή πλειοψηφία

στο Κοινοβούλιο επισήμανε ο Έλληνας πρωθυπουργός
Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονομία παρά

τις αναταράξεις που παρατηρούνται στη παγκόσμια οικονομία Υπό αυτό το πρίσμα μίλησε

για το καταναλωτικό κλίμα αλλά και το κλίμα της αγοράς τα οποία έχουν ανακάμψει
σε προ κρίσης επίπεδα Το καταναλωτικό κλίμα στην Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο

υψηλότερο επίπεδο από το 2000 και συνεχίζει να παραμένει πολύ υψηλό Το κλίμα της
αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007
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ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΑΑΑΑΑ

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΦΟΗΝΟΤΕΡΟ

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΠΟ ΗΠΑ

ν
Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονομίας

στον δρόμο της ανάπτυξης έκανε λόγο ο υπουργός
Εμπορίου των ΗΠΑ Γουίλμπουρ Ρος κατά τη διάρκεια
της ομιλίας του στο 2ΐο Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη
Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή
John Paulson ο Αμερικανός υπουργός απέδωσε εύσημα

στην κυβέρνηση Μητσοτάκη υποστηρίζοντας
ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει
συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας

Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσματα δεν
είναι τυχαίο Ολα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς
την επιχειρηματικότητα πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη ανέφερε χαρακτηριστικά
Συνεχίζοντας ο Γουίλμπουρ Ρος επισήμανε ότι ανυπομονεί

να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό
στην Ουάσιγκτον όπου θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο
Ντόναλντ Τραμπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο
Υπενθυμίζοντας ότι μόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος
θα μπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την
επαναφορά της ελληνικής οικονομίας ο υπουργός
Εμπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήμα προς βήμα
την ανάκαμψη της χώρας μας μέσα από μια σειρά
από οικονομικούς δείκτες Παράλληλα εμφανίστηκε

αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονομίας
τονίζοντας όμως ότι η Αθήνα πρέπει να παραμείνει
προσηλωμένη στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια
Σχετικά με το επιτόκιο δανεισμού ο κ Ρος διερωτήθηκε

ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της
Ελλάδας θα εμπορευόταν με χαμηλότερο επιτόκιο
από αυτό της Ολλανδίας Ακόμη πιο εκπληκτικό είναι
ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα με φθηνότερο επιτόκιο
από ό,τι οι ΗΠΑ
Στο σημείο αυτό στάθηκε στις αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής

ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης ενώ δεν δίστασε να προβλέψει
ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται
να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο μέσα στα επόμενα
δύο χρόνια εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη μεταρρυθμιστική

της προσπάθεια
Στις αρχές Οκτωβρίου η Standard and Poor's αναβάθμισε

το ελληνικό δημόσιο χρέος κατά μία βαθμίδα
από το Β στο ΒΒ με θετική προοπτική Πιστεύωότι
εάν η κυβέρνηση συνεχίσει ης πολιτικές της για την
απελευθέρωση της αγοράς τις ιδιωτικοποιήσεις τη
μείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών αδειο
δότησης τη μείωση των φόρων και την εφαρμογή της
συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης αυτό θα μπορούσε
να επηρεάσει τον επενδυτικό βαθμό της χώρας μέσα
στα επόμενα δύο χρόνια εκτίμησε ο κ Ρος
Αναφορικά με την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα ο
Αμερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο 1,8
σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια από τις καλύτερες
επιδόσεις στην Ευρώπη Σχετικά με το επόμενος
έτος υπενθύμισε ότι ακόμα και το ΔNT που έχει πιο
συντηρητικές προβλέψεις εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα
αγγίξει το 2,3 λέγοντας ότι ο συγκεκριμένος αριθμός
είναι ιδιαίτερα καλός για τα ευρωπαϊκά δεδομένα
Μάλιστα χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές τις αναπτυξιακές

επιδόσεις με δεδομένο ότι η ελληνική οικονομία
κουβαλάει ακόμα το βάρος των υψηλών πρωτογενών
πλεονασμάτων που βρίσκονται στο 3,5 Υπό αυτό το
πρίσμα υπενθύμισε ότι τα άλλα κράτη μέλη της EE
αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την ανάπτυξη
παρά την τόνωση που έχουν λάβει οι οικονομίες τους
λόγω των μεγάλων πρωτογενών ελλειμμάτων
Σχετικά με την ανεργία ο Γουίλμπουρ Ρος είπε ότι
έχει μειωθεί από το ποσοστό ρεκόρ του 28 που είχε

καταγραφεί στην κορύφωση της κρίσης στο 16,7 που
προβλέπεται για αυτό το έτος Αυτό είναι το χαμηλότερο
ποσοστό μέσα στα εννέα τελευταία χρόνια
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Αμερικανιές
Προσκλητήριο με ανοιχτούς όρους έστειλε
σε Αμερικανούς επενδυτές ο υπουργός Ανάπτυξης

Αδ Γεωργιόδης μιλώντας στο 21ο ετήσιο

φόρουμ της Capital Link που έγινε στη
Νέα Υόρκη με θέμα Επενδύστε στην Ελλάδα

Πρόσθεσε μάλιστα ότι η μόνη ερώτηση
που έχουμε από τους ψηφοφόρους μας είναι
γιατίδεντο κάνουμε πιο γρήγορα γιατί αργήσαμε

τόσο πολύ γιατί δεν πουλάμε πιο πολλά

γιατί δεν ιδιωτικοποιούμε τα πάντα Και
πρέπει να σας καθησυχάσω ότι η όρεξη μας
είναι τόσο τεράστια κάθε μήνας που περνάει
γίνεται μεγαλύτερη Την όρεξη της κυβέρνησης

την έχουν καταλάβει βέβαια οι εργαζόμενοι
και τα λαϊκά στρώματα με τα αντεργατικά

νομοσχέδια που καταθέτει και ψηφίζει
κατά ριπάς στη Βουλή Οσο για το ευφυολόγημα

με τους ψηφοφόρους της ΝΛ μάλλον
ο Γεωργιάδης προσπάθησε να πουλήσει α
μερικανιές στους Αμερικανούς δημιουργώντας

την εντύπωση ότι ο λαός στην πλειοψηφία
του στηρίζει τα αντιλαϊκά μέτρα και τις ιδιωτικοποιήσεις

που κλιμακώνει η κυβέρνηση
επαυξάνοντας την ορμή των προηγούμενων

οι οποίοι έλεγαν τα ίδια πάνω κάτω όταν

απευθύνονταν σε ξένους επενδυτές στις
ΗΠΑ και αλλού Σε κάθε περίπτωση οι ανοιχτοί

όροι που υπόσχεται ο υπουργός της κυβέρνησης

στους Αμερικανούς επενδυτές μόνο
τρόμο μπορεί να προκαλούν στο λαό πολύ

περισσότερο που η ανάπτυξη της οικονομικής

συνεργασίας με τις ΗΠΑ πάει χέρι χέρι
με την παραπέρα πρόσδεση της χώρας στον
επικίνδυνο αμερικανοΝΑΤΟικό σχεδιασμό
και εγκλωβίζει ακόμα περισσότερο τους εργαζόμενους

τα λαϊκά στρώματα στη διελκυ
στίνδα των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών
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Σκιές στον
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Περίεργη
καθυστέρηση για το άνοιγμα
των προσφορών Για νομικούς
συμβούλους με διττό ρόλο που
επηρεάζουν την επιτροπή κάνει
λόγο ο διευθύνων σύμβουλος
της Hardrock Τζιμ Αλεν

► Tns ΧΑΡΑΖ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ

πάχαλο με την κατά την κυβέρνηση
εμβληματική επένδυση στο Ελληνικό

το οποίο προέρχεται από τη
διαδικασία ανάθεσης της άδειας καζίνου

για την οποία έχουν κατατεθεί
δύο προσφορές από τη Hard Rock και
τη Mohegan που συνεργάζεται με την
ΤΕΡΝΑ Με βάση το τελευταίο χρονοδιάγραμμα

που είχε ανακοινώσει ο
αρμόδιος υπουργός Αδωνις Γεωργιά
δης η διαδικασία νομιμοποίησης των
δύο υποψηφίων θα είχε ολοκληρωθεί
πριν από ένα μήνα από την επιτροπή
διαγωνισμού που έχει συγκροτήσει η
Εθνική Επιτροπή Παιγνίων Η εξέταση

των νομιμοποιητικών εγγράφων
θα ανοίξει τον δρόμο για την αποσφράγιση

των οικονομικών και τεχνικών
προσφορών

Εδώ και μερικές μέρες υπήρχαν δι
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διαγωνισμό ίου καζίνου
Ο npoeöpos ms HardKock

International ΤζιμΑάεν
σε παλαιότερη συνέντευξη
για τοκαζίνο σιοΕΑάηνικό

αρροές ότι μία από τις δύο προσφορές
δεν πληροί όλες τις προδιαγραφές γιατί

εντοπίστηκαν ελλείψεις στον φάκελο
της προσφοράς της και επομένως θα
πρέπει να αποκλειστεί από τη δεύτερη

φάση του διαγωνισμού Οι σχετικές
αναρτήσεις πάντως δεν φωτογράφιζαν

κάποιον από τους δύο διεκδικητές
της άδειας λειτουργίας καζίνου

Από τη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της Hard Rock
Τζιμ Αλεν έκανε χθες δηλώσεις στον
ΑΝΤΙ που στην ουσία τινάζουν στον
αέρα τον διαγωνισμό και κατ επέκταση

φρενάρουν την υπογραφή της
σύμβασης παραχώρησης του παλιού

αεροδρομίου στη Lamda Development
αφού η άδεια λειτουργίας του καζίνου
περιλαμβάνεται στις αναβλητικές αιρέσεις

της συμφωνίας του Νοεμβρίου του
2014 με την τότε διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ
Αφήνει μάλιστα αιχμές και για άλλες
επενδύσεις που έχει δρομολογήσει η
ελληνική πλευρά

Το κορυφαίο στέλεχος της διεθνούς
αλυσίδας που διαχειρίζεται επιχειρήσεις

ψυχαγωγίας υποστήριξε ότι υπάρχουν

νομικοί σύμβουλοι με διττό ρόλο
οι οποίοι επηρεάζουν την αρμόδια επιτροπή

προς όφελος του ενός εκ των δύο
διεκδικητών του έργου

Ο Τζιμ Αλεν που είχε έρθει στην

Αθήνα στα τέλη Αυγούστου και είχε
συναντήσεις με κορυφαία κυβερνητικά
στελέχη παραβρέθηκε στο 21ο Ετήσιο
Συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη

και στο περιθώριο των εργασιών
του συναντήθηκε με τους υπουργούς
Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνι
Γεωργιάδη

Ενημερώσαμε την Επιτροπή Διενέργειας

και την Επιτροπή Ελέγχου
Παιγνίων για κάποιες ανησυχίες που
έχουμε επί της διαδικασίας Ενημερωθήκαμε

ότι υπάρχουν νομικοί σύμβουλοι
που δεν συμβουλεύουν απλά την

επιτροπή αλλά και τον άλλον συμμετέχοντα

τον ανταγωνιστή Προφανώς
αυτό με ανησύχησε πολύ και το επισημάναμε

στους υπουργούς με τους
οποίους είχαμε συναντήσεις είπε
στην τηλεοπτική παρέμβασή του ο επικεφαλής

της Hard Rock International
ο οποίος πρόσθεσε Εχουμε παρουσία

σε 75 χώρες του κόσμου έχουμε
εμπειρία σε τέτοιες διαδικασίες Προφανώς

θα εξαντλήσουμε κάθε έννομο
δικαίωμα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά
και στην Ευρωπαϊκή Ενωση γιατί η
δράση μας είναι διεθνής Είμαστε μια
εταιρεία διεθνούς εμβέλειας και όχι μια
τοπική επιχείρηση Αν καταγγείλουμε
τη διαδικασία και δεν λέμε ότι το θέλουμε

αλλά αν το κάνουμε προφανώς
θα υπάρξει μεγάλη ανησυχία για το αν
κάποιος θα θελήσει να κάνει δουλειές
στην Ελλάδα
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟ
ΠΡΑΙΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

μειοδοσίας ΣΤΙΣ ΗΠΑ

4 Iodées κορυφαίοι
υπουργοί αγκαλιά με τον

υπαρχηγό ίου Zôpos
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Ειδήσεις
όλο το 24ωρο Αποκάλυψη

Στο συνέδριο ins Neos YopKns ο Koupnapos του γύπα του αίρσπκ και αδερφοί
του σημερινού υφυπουργού Οικονομικών Στέλιοε Zaßßos tous είχε κλειδώσει
Τα αποτελέσματα εθνικού ενδοτισρού θα φανούν οσονούπω

Ο lépos
αγκάλιασε
Σταΐκούρα

Αδωνι
θεοχάρη και
Πλακιωτάκη

Epemés και 6oaiAoyiKÉs υποκύψει
στον υπαρχηγό του παγκόσμιου φονιά

To 21 0 Συνέδριο Invest in ° Σταϊκούρας περιχαρής δίπλα
Greece του Capital Link που διε στον Στέλιο Ζαββό
ξήχθη τις προηγούμενες ημέρες στο
Μανχάταν της Νέας Υόρκης ήταν
μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για
τουςΈλληνες υπουργούς που

προσκλήθηκαν

να ξεδιπλώσουν το
επενδυτικό τους ταλέντο Όχι για
την πατρίδα αλλά για την πάρτη
τους

Και πράγματι Στάίκούρας Γεωργιάδης θεοχά
ρης και Πλακιωτάκης προσπάθησαν μέσα από
τις συναντήσεις που είχαν με γύπες PIMCO
Goldman Sachs Citibank BlackRock BlueCrest
Morgan Stanley Helm Nomura Third Point
κ.ά να πείσουν ότι μπορούν να έρθουν οι αλλοδαποί
προύχοντες να επενδύσουν στην Ελλάδα

Τα γέλια περίσσευαν στις συναντήσεις αν και Ελλη

νοαμερικανοί δημοσιογράφοι συνέχισαν να γράφουν
πως κάθε φορά που έρχονταιΈλληνες υπουργοί στις
ΗΠΑ για να πάρουν στη βαλίτσα τους επενδύσεις αυτές

με την επιστροφή τους βουλιάζουν στον Ατλαντικό

Κάτι θα ξέρουν περισσότερο
Η φωτογραφία που μύρισε Σόρος
Όμως ro Μακελειό έψαξε Έψαξε και βρήκε

πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία Κυρίως όμως
στάθηκε σε μια φωτογραφία που κάποιοι άθελά
τους την ανήρτησαν στο Διαδίκτυο αλλά εν συνεχεία

την εξαφάνισαν Γιατί
Μα επειδή έδειχνε πως η ελληνική αποστολή

ειδικά ο Χρήστος Στάίκούρας είναι μπλεγμένος στη
βρώμα εδώ και χρόνια και από τότε που πήγαινε

στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα και τα
κάρφωνε όλα Wikileaks

Ο υπουργός Οικονομικών τπς Ελλάδος φωτογραφήθηκε
δίπλα στον Στέλιο Ζαββό Ναι καλά καταλάβατε

Τον κουμπάρο του Σόρος Τον άνθρωπο του γύπα
Τον αδερφό του νυν υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου

Ζαββού Το πρωτοπαλλήκαρο
Ο Στέλιος Ζαββός ήταν ενεργός στο Συνέδριο μάλιστα

μίλησε
Το τένις με τον γύπα
Ποιος είναι στην πραγματικότητα Κατ αρχάς το

φόρτε του δεν είναι οι συνεντεύξεις και οι δεξιώσεις
αλλά οι κλειστές πόρτες και οι συμφωνίες στο παρασκήνιο

Στα μουλωχτά Γι αυτήν του την αποτελεσματικότητα

έχει καταφέρει να αναπτύξει σχέσεις με
όλα τα ισχυρά οικονομικά σπίτια τπς Αμερικής

και είναι κοινό μυστικό μεταξύ των παροι
κούντων την κυβερνητική Ιερουσαλήμ ότι ο

Στέλιος Ζαββός είναι ο μαέστρος που μπορεί
να διοργανώνει αχ τα ταξίδια των εκάστοτε
πρωθυπουργών στις ΗΠΑ

Ιδρυτής του επενδυτικού fund Zeus Capital
που επενδύει σε ακίνητα στην περιοχή της ΝΑ

Ευρώπης πρόεδρος του SolidarityNow της ορ

Ο Στέλιος Ζαββός μαζί με τον
κουμπάρο του Τζορτζ Σόρος
παίζουν τένις στον ελεύθερο
χρόνο τους ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

Ο υπο
Ελλάδ
των Ηι
ουζυγ

γάνωσης που βοηθά και υποστηρίζει όσους
πλήττονται περισσότερο από την οικονομική
ύφεση και την ανθρωπιστική κρίση λαθραίους
και πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Αποφοί
των του Χάρβαρντ

διατηρεί
καλές σχέσεις με
το λόμπι των
τοπ επενδυτών

Μάλιστα κάθε
χρόνο τον Φεβρουάριο

διοργανώνει

ένα
τραπέζι εργασίας

στη Νέα
Υόρκη όπου πα

ρακάθονται μερικά

από τα πιο

ισχυρά ονόματα του πλανήτη Ανάμεσα τους υψηλοί
επενδυτές νομπελίστες οικονομολόγοι οικονομικοί
σύμβουλοι διεθνών Οργανισμών Το θέμα σε αυτό το
κλειστό δείπνο είναι πάντα το ίδιο Πού πάει το διεθνές
επενδυτικό περιβάλλον και τι σηματοδοτούν οι εκάστοτε

οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις
Σε όλα τα τραπέζια το παρών δίνει φυσικά ο

Τζορτζ Σόρος με τον οποίο παίζουν τένις όποτε μπορούν

αλλά και στελέχη που στο παρελθόν έχουν απασχολήσει

την πολιτική σκακιέρα στην Ελλάδα όπως
πχ ο Τζον Πόλσον ο Νουριέλ Ρουμπινί ο Τζόσεφ Στί
γκλιτς κ.ά

Καταλάβατε τι συνέβη/συμβαίνει στις ΗΠΑ στην
πλάτη του Λαού

Κυριάκο θα pas neis εάν ξέρεκ τον
lôpos Τα ίδια ρωτούσαμε και τον Τσίπρα

Και επειδή πρέπει να τελειώνουν τα ψέματα και να δοθούν

απαντήσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να βγει
ανοιχτά και να πει εάν ξέρει τον Τζορτζ Σόρος και εάν ποτέ
είχε συναντηθεί μαζί του Εμείς επιμένουμε Και του θέ

I Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με τον
Άδωνι να δείχνει την ατέλειωτη χαρά του

τουμε τα εξής ερωτήματα
Μετείχε σε μυστικό δείπνο με τον γύπα τον Απρίλιο

του 2014 στην Αθήνα ως υπουργός τότε Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Η πρόσκληση που είχε ήταν αυστηρά
προσωπική Αμφιτρύωνας της εκδήλωσης ήταν ο Στέλιος
Ζαββός

ΜΗξερε ότι ο Στάίκούρας θα έβγαινε σχεδόν αγκαλιά με
τον κουμπάρο του γύπα σε αυτό το Συνέδριο στο Μανχάταν
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περιβάλλον απ' ό,τι θα πετύχαιναν με την εγκατάσταση
ενός scrubber. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και
οι δηλώσεις του Νικόλαου Τσάκου, η βασική θέση του
οποίου ήταν ότι τα χρήματα που επενδύονται για την
τοποθέτηση scrubbers στα πλοία θα μπορούσαν να
αξιοποιηθούν σε άλλους τομείς που χρήζουν ανάπτυξης.
Ο ίδιος διατηρεί τις επιφυλάξεις του για την απόδοση
της συγκεκριμένης επένδυσης, εκφράζοντας τη δυσαρέ-
σκειά του για την πολιτική που έχει υιοθετήσει ο ΙΜΟ.

«Εκείνο που δεν μου αρέσει είναι ότι επιτρέψαμε 
να γίνει αυτό με τα scrubbers και συναινέσαμε στο

να προχωρήσουμε σε μια τέτοιου είδους επένδυση,
η οποία ανέρχεται μέχρι τώρα σε 1 0 δισεκατομμύρια
δολάρια, αν μετρήσετε πόσα scrubbers έχουν ήδη
εγκατασταθεί». Κατά τη γνώμη του κ. Τσάκου, ο κλάδος
της ναυτιλίας, προτού προβεί σε οποιαδήποτε κίνηση
που θα τον επιβαρύνει οικονομικά, θα έπρεπε να έχει
εκπονήσει έρευνα που να εστιάζει στην εξεύρεση ενός
νέου είδους καυσίμου.

0 Γ. ΠΛΑΚΙΟΤΑΚΗΣ

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, μιλώντας πρόσφατα
στην 31η Γενική Συνέλευση του ΙΜΟ στο Λονδίνο,
είχε ζητήσει να εξεταστεί η αναβολή της εφαρμογής
του νέου κανονισμού που προβλέπει τη χρήση από τη
ναυτιλία καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο,
υπογραμμίζοντας την ανάγκη να εκτιμηθούν περισσότερο 

και σε βάθος οι όποιες επιπτώσεις προκύψουν
για την ασφάλεια των πληρωμάτων και των πλοίων.
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Σερόλο εθνικού τηλεπωλητή ο Λδωνιβ στο επενδυτικό φόρουμ ans ΗΠΑ

ΟΑόωνις Γεωογιάόης σε παλαιότερη βόλτα του στη Νέα Υόρκη

ΤΗΝ εικόνα μιας χώρας που βρίσκεται
σε καθεστώς γενικής εκποίησης παρουσίασε

ο υπουργός Ανάπτυξης Αδω
νις Γεωργιάδης που ταξίδεψε στις ΗΠΑ
προς άγρον επενδυτών

Από το 21ο ετήσιο φόρουμ της
Capital Link με θέμα Επενδύστε στην
Ελλάδα στη Νέα Υόρκη ο κ Γεωρνι
άδης εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης
σαν τους συμπαθείς μικροπωλητές των
λαϊκών αγορών για να διαλαλήσει την
εθνική πραμάτεια λέγοντας σε ένα ετερόκλητο

ακροατήριο σκληρών κυνηγών

χρήματος Η μόνη ερώτηση που
έχουμε από τους ψηφοφόρους μας είναι

γιατί δεν το κάνουμε πιο γρήγορα
γιατί αργήσαμε τόσο πολύ γιατί δεν

πουλάμε πιο πολλά γιατί δεν ιδιωτικοποιούμε

τα πάντα Και πρέπει να σας
καθησυχάσω ότι η όρεξή μας είναι τόσο

τεράστια ώστε κάθε μήνας που περνάει

γίνεται μεγαλύτερη
Ακάθεκτος ο αμετροεπής υπουργός
πρόσθεσε Το μήνυμά μου λοιπόν

προς τους Αμερικανούς επενδυτές
είναι το εξής Τώρα είναι η ώρα να

επενδύσουν στην Ελλάδα Αυτοί επένδυσαν

ακόμη και εν μέσω της χειρότερης
οικονομικής μας κρίσης τώρα είναι

η ώρα να δρέψουν τους καρπούς
τους Και αυτοί που δεν έχουν επενδύσει

τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν
των μοναδικών ευκαιριών που

παρουσιάζονται στη χώρα μας Οραμά

του όπως εξήγησε είναι να μετατραπεί
η Ελλάδα το πρώην μαύρο πρόβατο

της ευρωζώνης σε ένα απέραντο
not spot για επενδυτές

Ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις Γε
ωργιάδης προσπαθεί να προκαλέσει το
διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον με τεχνικές

που φαίνεται να έχει αντιγράψει
από την κωμική ταινία Καλώς ήλθε το
δολάριο σχολίασε δηκτικά ο ΣΥΡΙΖΑ

Παρατήρησε δε ότι οι μέρες που η
Ελλάδα περίμενε τον στόλο έχουν περάσει

ανεπιστρεπτί προειδοποιώντας
την κυβέρνηση Δεν θα επιτρέψουμε
να διασύρει τη χώρα στο εξωτερικό παριστάνοντας

τον ντελάλη που προσπαθεί
να ξεπουλήσει την πραμάτεια του
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ΠΑ εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονομίας

οίον δρόμο χης ανάπτυξης έκανε λόγο
ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Γουίλμπορ Ρος
φωτό κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο 21ο

Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link
στη Νέα Υόρκη Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης

του επενδυτή John Paulson ο Αμερικανός
υπουργός απέδωσε εύσημα στην κυβέρνηση

Μητσοτάκη υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπεν
δυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας
Παράλληλα εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές

της οικονομίας τονίζοντας όμως ότι η
Αθήνα πρέπει να παραμείνει προσηλωμένη στη
μεταρρυθμιστική προσπάθεια

Σχετικά με το επιτόκιο δανεισμού ο κ Ρος διερωτήθηκε

Ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό
χρέος της Ελλάδας θα εμπορευόταν με χαμηλότερο

επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας Ακόμη
πιο εκπληκτικό είναι ότι η Ελλάδα δανείζεται τώ

ΗΠΑ Υμνοι Pos
για το restart ms
οικονομίαςpas

pa με φτηνότερο επιτόκιο από ό,τι οι ΗΠΑ Αναφορικά

με την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα ο

Αμερικανός υπουργός είπε ότι αυτή κινείται στο
1 8 σημειώνοντας ότι πρόκειται για μία από
τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη Σχετικά
με το επόμενος έτος υπενθύμισε πως ακόμα και
το ΔΝΤ που έχει πιο συντηρητικές προβλέψεις
εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα αγγίξει το 2,3°/ο λέγοντας

ότι ο συγκεκριμένος αριθμός είναι ιδιαίτερα
καλός για τα ευρωπαϊκά δεδομένα

Μάλιστα χαρακτήρισε εντυπωσιακές αυτές
τις αναπτυξιακές επιδόσεις με δεδομένο ότι η
ελληνική οικονομία κουβαλάει ακόμα το βάρος
των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων που
βρίσκονται στο 3,5

Υπό αυτό το πρίσμα υπενθύμισε ότι τα άλλα
κράτη-μέλη της Ε Ε αντιμετωπίζουν δυσκολίες
όσον αφορά την ανάπτυξη παρά την τόνωση που
έχουν λάβει οι οικονομίες τους λόγω των μεγάλων

πρωτογενών ελλειμμάτων
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Ελληνικό χρώμα
στη Wall Street
Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Στάικούρας
και ο δρ Νίκος Τσάκος πρόεδρος και CEO της
Tsakos Energy Navigation χτύπησαν το καμπανάκι

της λήξης των εργασιών της Τρίτης
10 Δεκεμβρίου 2019 του Χρηματιστηρίου της
Νέας Υόρκης στο πλαίσιο του 21ου ετήσιου
Capital Link Invest in Greece Forum To Χρηματιστήριο

της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσημη

δεξίωση προς τιμήν της ελληνικής αποστολής

των ναυτιλιακών εταιρειών ελληνικών
συμφερόντων που είναι εισηγμενες στο New
York Stock Exchange και των εταιρειών που
συμμετείχαν στο συνέδριο ενώ ανάρτησε την
ελληνική σημαία στη Wall Street και εξέδωσε
ειδικά αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει
τη μέρα αυτή
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Εύσημα Ρος
για την πολιτική
της κυβέρνησης
στην οικονομία
Αλλά αιχμές για τη συνεργασία
της Ελλάδας με την Κίνα

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Ου
ίλμπουρ Pos έδωσε εύσημα στην
κυβέρνηση για την επιστροφή της
Ελλάδας στο διεθνές επενδυτικό
στερέωμα κατά την ομιλία του στο
πλαίσιο του συνεδρίου της Capital
Link στη Νέα Υόρκη ενώ δεν δίστασε

για μία ακόμη φορά να μιλήσει

με αιχμές για τη συνεργασία
Ελλάδας Κίνας Παράλληλα την
αισιοδοξία του για τις προοπτικές
της χώρας εξέφρασε και ο δισεκατομμυριούχος

επενδυτής και μέτοχος
της Τράπεζας Πειραιώς και της

Alpha Bank Τζον Πόλσον
Ο κ Ρος τόνισε την εντυπωσιακή

επαναφορά της ελληνικής
οικονομίας στον δρόμο της ανάπτυξης

και απέδωσε εύσημα στην
κυβέρνηση Μητσοτάκη υποστηρίζοντας

ότι η φιλοεπενδυτική πολιτικό

που έχει υιοθετήσει συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτής
της επιτυχίας

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ
εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις
προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

τονίζοντας όμως ότι η
Αθήνα πρέπει να παραμείνει προσηλωμένη

στη μεταρρυθμιστική
προσπάθεια Παράλληλα ιδιαίτερα
θετικός εμφανίστηκε για το σχέδιο
Ηρακλής τονίζοντας ότι θα δώσει

τη δυνατότητα στις τράπεζες

να απελευθερωθούν από το βάρος
των κόκκινων δανείων

Πάντως για άλλη μία φορά ο

Αμερικανός υπουργός συνέστησε
προσοχή σχετικά με τη συνεργασία

Ελλάδας Κίνας επισημαίνοντας

τους κινδύνους που
συνοδεύουν το γεωπολιτικά κατευθυνόμενο

χρήμα Δεν δίστασε
μάλιστα να το παρομοιάσει με ένα
Δούρειο Ιππο ενώ εξέφρασε και
την εκτίμηση πως μερικές φορές
ελλοχεύει η τάση να μετατρέπονται

τα λιμάνια σε κάτι αντίστοιχο
μιας ναυτικής βάσης Παρ όλ αυτά

αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον
δεν έχει καμία αμφιβολία για τον
γεωπολιτικό προσανατολισμό της
Ελλάδας και για την προσήλωσή
της στη δυτική συμμαχία

Αισιοδοξία
Ο Τζον Πόλσον ο οποίος βραβεύθηκε

για την εξαιρετική συμβολή

του στην οικονομία της Ελλάδας

δήλωσε ότι αισθάνεται
εξαιρετικά υπερήφανος που σχετίζεται

επιχειρηματικά με μια χώρα

όπως n Ελλάδα Με την αλλαγή
στην κυβερνητική οικονομική

πολιτική με το βλέμμα στραμμένο
στην ανάπτυξη τη δημιουργία

θέσεων εργασίας τους χαμηλότερους

φόρους τις άμεσες ξένες

Ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου Ουίλμπουρ Ρος χαρακτήρισε εκπληκτικό

το γεγονός ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα με φθηνότερο επιτόκιο
από ό,τι οι ΗΠΑ

επενδύσεις χάρη στην εξαιρετικά
αποτελεσματική νέα κυβέρνηση
ο Πόλσον θεωρεί ότι η χώρα βρίσκεται

στην αρχή μιας μακροπρόθεσμης

περιόδου ανάκαμψης και
ευημερίας Είμαι αισιόδοξος για
το μέλλον της Ελλάδας και για τις
επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα

Η Ελλάδα επέστρεψε σημείωσε

χαρακτηριστικά
Οι Ρος και Πόλσον δήλωσαν

εντυπωσιασμένοι από τις επιδόσεις

των ελληνικών περιουσιακών
στοιχείων ενώ ο Αμερικανός με
γαλοεπενδυτής υπογράμμισε πως
η Ελλάδα αποτελεί σήμερα σημαντική

επενδυτική ευκαιρία Ο Αμερικανός

υπουργός Εμπορίου χαρακτήρισε

εκπληκτικό το γεγονός ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα με φθηνότερο

επιτόκιο από ό,τι οι ΗΠΑ
ενώ προέβλεψε ότι το πιστοληπτικό

προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται
να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο

μέσα στα επόμενα δύο χρόνια εάν
η κυβέρνηση συνεχίσει τη μεταρρυθμιστική

της προσπάθεια
Αξίζει να σημειώσουμε πως τα

ελληνικά ομόλογα μπαίνουν όλο
και πιο έντονα στο ραντάρ των
μεγάλων επενδυτικών οίκων καθώς

συνεχίζουν να σημειώνουν
εντυπωσιακές επιδόσεις Χθες
καταγράφηκε νέα μεγάλη βουτιά

του επιτοκίου στα έντοκα
12μήνου στο ιστορικό χαμηλό
του 0,07 από 0,29 πριν με
την έκδοση να υπερκαλύπτεται
κατά 1,81 φορές Παράλληλα η
Citigroup συνέστησε στους πελάτες

της την αγορά 1 θετών ελληνικών

ομολόγων έναντι των
αντιστοιχών γερμανικών σημειώνοντας

ότι αποτελεί ένα από τα
κορυφαία επενδυτικό στοικόμα
τα για το 2020 και εκτιμώντας
ότι το spread μπορεί να μειωθεί
έως και τις 100 μονάδες βάσης
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Μεμηδενικό επιτόκιο
η έκδοση ετήσιου
εντόκου γραμματίου
► ΣΕΛΙΔΑ 9 Ι——
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Εύσημα
ατην ελληνική
κυβέρνηση
για την ανάταση
ins οικονομίες
και τη
φιλοεηενδυτική
πολιτική ins
έδωσε
ο Α μερικά vos
unoupyos
Εμπορίου
Γουίλμπορ Pos

Ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας χτύπησε το

ρΝανάκι της Wall Street για
«Ημέρα Ελλάδος - Αμερικής στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης»

ΑΝΤΛΗΣΑΜΕ 812 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΟΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ

Νέα έξοδθ5 oris ayopés
με... μηδενικό επιτόκιο!
Νέα 

θετικό μηνύματα από τις
αγορές προς την Ελλάδα,
με την έκδοση του εντόκου 

γραμματίου ενός έτους να φτάνει 
σχεδόν το μηδέν, τπν ώρα που ο

Γουίλμπορ Ρος έδινε εύσημα από τις
ΗΠΑ για τη φιλοεηενδυτική πολιτική
της κυβέρνησης, ενώ η Ε KT ενέκρινε
το σχέδιο «Ηρακλής» ανοίγοντας το
δρόμο για την ταχύτερη μείωση των
κόκκινων δανείων.

Συγκεκριμένα, το μέσο σταθμικό
επιτόκιο της χθεσινής έκδοσης του
εντόκου γραμματίου 52 εβδομάδων
διαμορφώθηκε στο 0,07% από 0,29%
της προηγούμενης έκδοσης, ενώ οι
συνολικές προσφορές έφτασαν το
1,13 δια ευρώ, καλύπτοντας το αρχικό 

ποσό της δημοπρασίας (625 εκατ.
ευρώ) κατά 1 ,81 φορές. Εκτός από το
ποσό της δημοπρασίας, το Δημόσιο
έκανε δεκτές και μη ανταγωνιστικές
προσφορές ύψους 1 87,5 εκατ. ευρώ,
αντλώντας συνολικά από την έκδοση
812,5 εκατ. ευρώ.

Το ίδιο καλή όμως ήταν και η πορεία
των αποδόσεων των υπολοίπων κρατικών 

τίτλων, οι οποίοι κατέγραψαν χθες
σημαντική μείωση στις αποδόσεις τους.
Συγκεκριμένα, ο πενταετής τίτλος δια-

D ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
tdasopoulos@e-typos.com

πραγματευόταν χθες με απόδοση λίγο
πάνω από το 0,5%, καταγράφοντας
πτώση μεγαλύτερη από 7,3%, ενώ και
ο δεκαετής τίτλος διαπραγματευόταν
με απόδοση 1 ,37%, σημειώνοντας μείωση 

κατά 3,5% σε μία μέρα.
Την ίδια ώρα, από τις ΗΠΑ o υπουργός 

Εμπορίου, μεγαλοεπενδυτής Γουίλμπορ 

Ρος κατά τη διάρκεια της ομιλίας 

του στο 21ο Ετήσιο Επενδυτικό
Συνέδριο της Capital Link μιλούσε
για μια εντυπωσιακή επαναφορά της
ελληνικής οικονομίας στο δρόμο της
ανάπτυξης.

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης 
του επενδυτή John Paulson, ο

Αμερικανός υπουργός απέδωσε εύσημα 

στην κυβέρνηση Μητσοτάκη,
υποστηρίζοντας ότι η φιλοεηενδυτική
πολιτική που έχει υιοθετήσει συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη αυτός της
επιτυχίας. «Κανένα από αυτό τα θετικά
αποτελέσματα δεν είναι τυχαίο. Ολα
αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς τπν

επιχειρηματικότητα πολιτικές της κυβέρνησης 

Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Συνεχίζοντας, ο Γουίλμπορ

Ρος επισήμανε ότι ανυπομονεί να καλωσορίσει 

τον Ελληνα πρωθυπουργό
στην Ουάσιγκτον, που θα επισκεφτεί
τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις 7
Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Στο μεταξύ στη δημοσιότητα δόθηκε 

χθες γνώμη της ΕΚΤ για το σχέδιο
«Ηρακλής» για τπ μείωση των κόκκινων 

δανείων ζητώντας παράλληλα να
διευκρινιστούν συγκεκριμένα σημεία
του νομοσχεδίου πριν προχωρήσει η
εφαρμογή του. Στις γενικές παρατηρήσεις 

τονίζει ότι το σχέδιο βρίσκεται
τη σωστή κατεύθυνση με δεδομένο το
μεγάλο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων που αντιμετωπίζουν οι
ελληνικές εμπορικές τράπεζες.

Τα «κόκκινα» δάνεια
Τούτο διότι αφαιρεί κίνδυνο από τα
χαρτοφυλάκια των τραπεζών και
δημιουργεί μια δευτερογενή αγορά
δανείων που μπορεί να προσελκύσει
επενδυτές κυρίως σε ομόλογα μεσαίας
και χαμηλής εξασφάλισης. Στο άμεσο
μέλλον προτείνει την ουσιαστική και
έγκαιρη διαβούλευση της αιτούσας
αρχής με όλους τους οικείους φορείς,
περιλαμβανομένων των εποπτικών
αρχών, καθώς τέτοιου είδους δια¬

βουλεύσεις είναι πιθανόν να ρίξουν
φως σε πτυχές του σχεδίου νόμου που
κατά τα λοιπά ενδέχεται να μην καθίστανται 

άμεσα αντιληπτές. Προτείνει
επίσης να αποσαφηνιστούν περαιτέρω
στο σχέδιο νόμου π στη δευτερογενή
νομοθεσία που πρόκειται να εκδοθεί
κατ' εξουσιοδότησή του οι ειδικότεροι
κανόνες για την παρακολούθηση των
τιτλοποιήσεων που λαμβάνουν χώρα
βάσει των διατάξεών του, τα συναφή
απαιτούμενα έγγραφα και η συχνότητα
της παρακολούθησης.

Ζητά επίσης σαφέστερη αναδιατύπωση 

της διάταξης περί ολοσχερούς
εξόφλησης του κεφαλαίου των ομολογιών 

υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας 

πριν από την εξόφληση
του τόκου των ομολογιών μεσαίας
εξοφλητικής προτεραιότητας στο πλαίσιο 

της προτεραιότητας πληρωμών
(waterfall structure). Σημειώνει επίσης
ότι με βάση το νόμο η εγγύηση του
Δημοσίου χορηγείται έως την καθορισμένη 

λήξη των ομολογιών υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας. Προτείνεται 

επιπλέον η εγγύηση να διαρκεί
έως την ολοσχερή εξόφληση όλων
των οφειλόμενων ποσών σε σχέση
με τις εν λόγω ομολογίες. ■
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Χρηματαγορές

Ημέρα Ελλάδαβ στο Χρηματιστήριο ms Néas Υόρκηβ

Ανοδική αντίδραση
ελέω Ηρακλή στο

Χρηματιστήριο Αθηνών
Στην αρχή μιας μακροπρόθεσμα περιόδου

ανάκαμψε η Ελλάδα Γιατί βλέπουν
επενδυτή ευκαιρίε5 οι ξένοι επενδυτέ5

ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΜΑΝΤΙΚΙΔΗ

Ανοδική
αντίδραση χθες

στο Χρηματιστήριο Αθηνών

2,59 καθώς η
κατάθεση του νομοσχεδίου για
τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών
σχέδιο Ηρακλής οδήγησε σε

κέρδη 4,53 τις τραπεζικές μετοχές
αποτελώντας και την αφορμή

για κινήσεις ωραιοποίησης ορισμένων

διεθνών χαρτοφυλακίων
καθώς πλησιάζει το τέλος της χρονιάς

με τις συναλλαγές μάλιστα να
αυξάνουν στα 88 εκατ ευρώ Οι
μετοχές της Alpha Bank 5,59
σημείωσαν τα μεγαλύτερα κέρδη
από τον κλάδο ενώ ακολούθησαν
οι Eurobank 4,56 Πειραιώς

4,52 και Εθνική 2,91
Σημαντικά κέρδη σημείωσαν και
άλλες μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης

όπως οι Ελλάκτωρ
5,91 ΔΕΗ 5,59 Jumbo
4,19 ΟΠΑΠ 3,89 και Μυτιληναίος

2,51
Παράλληλα θετικά λειτούργησε

στην αγορά και το γεγονός ότι με¬

τά τα 3μηνα και 6μηνα έντοκα που
βρίσκονται με αρνητικές αποδόσεις

η χθεσινή έκδοση 12μηνων
εντόκων του ΟΔΔΗΧ βρέθηκε μία
ανάσα από το αρνητικό επιτόκιο

0,07 με την Citigroup να
εκτιμά μάλιστα πως παρά το ράλι
του 20 1 9 τα περιθώρια περαιτέρω
κερδών στα ελληνικά ομόλογα
παραμένουν Προτείνει δε ως
στρατηγική κίνηση για το 2020
αγορές 1 θετών ελληνικών ομολόγων

λήξης Μαρτίου 2029 έναντι
1 θετών γερμανικών ομολόγων

λήξης Αυγούστου 2029 με στόχο
τον περιορισμό του spread στις
100-150 μονάδες βάσης

Ορισμένοι στην αγορά σημείωναν
πως το επενδυτικό κλίμα για

τη χώρα όπως φάνηκε και από
επενδυτικό συνέδριο της Capital
Link στη Ν Υόρκη έχει ενισχυθεί
Η συμμετοχή σημαντικών μελών
της αμερικανικής οικονομικής και
επιχειρηματικής ελίτ αλλά και
κορυφαίων εκπροσώπων της
ελληνικής κυβέρνησης και του
ελληνικού επιχειρηματικού οικο¬

συστήματος στέλνει ένα σαφές
μήνυμα στην επενδυτική κοινότητα

ότι η Ελλάδα είναι σήμερα
έτοιμη να υποδεχτεί βιώσιμες ξένες

επενδύσεις που θα στηρίξουν
την ανάπτυξη εκτίμησε ο Πάνος
Παπάζογλου της ΕΥ

Με την τεράστια πτώση του
κόστους χρηματοδότησης τόσο
στις κρατικές όσο και τις εταιρικές

αποδόσεις δημιουργούνται οι
προϋποθέσεις αναβάθμισης της οικονομικής

δραστηριότητας ενώ η
Ελλάδα επιστρέφει στην ανάπτυξη
σημείωσε ο Δημήτριος Αθανασόπουλος

της Axia Ventures Group
Η οικονομία αναμένεται ότι θα

εισέλθει σε έναν ενάρετο κύκλο ο
οποίος θα προσελκύσει εισροές
επενδυτικών κεφαλαίων και ξένων

άμεσων επενδύσεων κρίσιμο
παράγοντα για τη διατηρήσιμη
ανάπτυξη ανέφερε και ο Χρήστος
Μεγάλου CEO της Piraeus Bank
αναμένοντας επιτάχυνση του
ΑΕΠ την προσεχή περίοδο με τη
συμβολή των εξαγωγών του τουρισμού

και της αγοράς ακινήτων
Ο μεγαλοεπενδυτής John

Paulson President Portfolio
Manager Paulson Co Inc που
τιμήθηκε με το βραβείο Capital
Link Hellenic Leadership Award
πιστεύει ακράδαντα ότι είμαστε
στην αρχή μιας μακροπρόθεσμης
περιόδου ανάκαμψης για την Ελλάδα

η οποία όχι μόνο θα συνεχιστεί

αλλά και θα επιταχυνθεί

ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική εκδήλωση

την Ημέρα Ελλάδας στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
διοργάνωσε το New York Stock
Exchange με τη συμμετοχή της
κυβερνητικής αποστολής και των
ελληνικών συμφερόντων εταιρειών

εισηγμένων στο NYSE Ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Στάίκούρας και ο δρ Νίκος Τσά
κος πρόεδρος CEO της Tsakos
Energy Navigation χτύπησαν το
closing bell το καμπανάκι της

λήξης της συνεδρίασης πλαισιωμένοι

από τους Αδωνη Γεωργιάδη
υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Χάρη Θεοχάρη υπουργό
Τουρισμού Ιωάννη Πλακιωτά
κη υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής καθώς και
εκπροσώπους από το ανώτατο
management εισηγμένων εταιρειών

όπως οι AMERESCO CITI
DIANA SHIPPING INC DORIAN
LPG MISTRAS GROUP INC
NAVTOS GROUP κ.ά
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Γουίλμπουρ Ρος
Ποιος το περίμενε
για την Ελλάδα
Ποιος θα φανταζόταν ότι το

κρατικό χρέος της Ελλάδας θα
εμπορευόταν με χαμηλότερο
επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας
Ακόμη πιο εκπληκτικό είναι ότι
η Ελλάδα δανείζεται τώρα με
φθηνότερο επιτόκιο από ό,τι
οι ΗΓ1Α Το είπε ο υπουργός
Εμπορίου των ΗΙΤΑ Γουίλμπουρ
Ρος στο πλαίσιο του επενδυτικού
συνεδρίου Capital Link στη Νέα
Υόρκη μαζί με πολλά καλά λόγια
για την κυβέρνηση Μητσοτάκη
και την εντυπωσιακή επαναφορά
της ελληνικής οικονομίας στον
δρόμο της ανάπτυξης Ο Ρος
τόνισε ακόμα ότι κανένα από
αυτά τα θετικά αποτελέσματα
δεν είναι τυχαίο και όλα
αντικατοπτρίζουν τις φιλικές
προς την επιχειρηματικότητα
πολιτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη Για την ιστορία
χθες η απόδοση του αμερικανικού
δεκαετούς ομολόγου κινούνταν
στη ζώνη του 1,8 και του
ελληνικού στο 1,3
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 6,2 ΔΙΣ.
ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Επενδύσεις ύψους 6,2 δισ. ευρώ
σιον τουρισμό παρουσίασε ο
υπουργός Τουρισμού, Χάρης
θεοχάρης στο 21ο «Annual
Capital Link Invest in Greece
Forum», που έγινε σιη Νέα
Υόρκη. Ο υπουργός ανέφερε όιι η
δυναμική ανάπτυξη ίου ελληνικού
τουρισμού καθιστά αναγκαίες
επενδύσεις δημιουργίας και
αναβάθμισης ξενοδοχειακών
μονάδων, ώστε να καλυφθούν
οι μεγάλες ανάγκες φιλοξενίας
ξένων τουριστών που θα
παρουσιαστούν την επόμενη
πενταετία. Σημείωσε ότι για
κάθε ευρώ τουριστικού εσόδου,
το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται
κατά 2,2 έως 2,65 ευρώ. Τα
τελευταία δύο χρόνια έχουν
επενδυθεί συνολικά 3,8 δισ.
ευρώ στην ανάπτυξη και στην
ανακαίνιση ξενοδοχείων, με το
41,3% αυτών των κεφαλαίων να
έχει κατευθυνθεί σε ξενοδοχεία
4 και 5 αστέρων, ενώ έως το
2022 εκτιμάται ότι απαιτούνται
επενδύσεις ύψους 6,2 δισ. ευρώ,
εκ των οποίων 1 δισ. ευρώ
για την κατασκευή επιπλέον
κλινών, 4,8 δισ. ευρώ για την
αναβάθμιση της χωρητικότητας
και 0,3 δισ. ευρώ για συντήρηση.
Ήδη υπάρχουν 14 έργα που
εκτελούνται από τον ιδιωτικό
τομέα, τα οποία στοχεύουν σε
κύριους προορισμούς. Περαιτέρω,
12 τουριστικά έργα έχουν
συμπεριληφθεί στη διαδικασία
Fast-Track. Επιπλέον, υπάρχουν
τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες
σε έργα τουριστικών ακινήτων.
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ΒΟΜΒΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Βαριά καταγγελία
για το καζίνο

στο Ελληνικό

Ο ΕΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ στον διαγωνισμό
υποστηρίζει ότι υπάρχουν νομικοί σύμβουλοι
με διττό ρόλο που επηρεάζουν την αρμόδια
επιτροπή υπέρ του evôs εκ των δύο
διεκδικητών του έργου
ΣΚΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ για tous χειρισμούς
tos κυβέρνησα Στον αέρα οι υποσχέσειβ
του Άδ Γεωργιάδη Πρώτοι τριγμοί στο
εσωτερικό tos Ν.Δ σελ
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ΕΝ ΑΜΦΙΒΟΛΩ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Καταγγελία βόμβα
την κυβέονησηγια

0 πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Hard Rock
International ενός εκ των δύο υποψηφίων Τζιμ Άλεν

υποστήριξε ότι υπάρχουν νομικοί σύμβουλοι με διττό ρόλο που
επηρεάζουν την αρμόδια επιτροπή προς όφελος του ενός εκ των

δύο διεκδικητών του έργου
2 Σε μια βαριά καταγγελία για m διαδικασία

του διαγωνισμού για το καζίνο στο Ελληνικό

άφησε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος

της Hard Rock International Τζιμ Άλεν

ο οποίος υποστήριξε ότι υπάρχουν νομικοί

σύμβουλοι με διττό ρόλο που επηρεάζουν
την αρμόδια επιτροπή προς όφελος του ενός
εκ των δύο διεκδικητών του έργου

Όπως είναι σαφές τα παραπάνω αφήνουν
σκιές που αφορούν την κυβέρνηση της Ν.Δ

και τους τρόπους με τους οποίους χειρίζεται
το ζήτημα της επένδυσης στο Ελληνικό Ως
φαίνεται οι υποσχέσεις του υπουργού Ανάπτυξης

περί έναρξης των εργασιών Θα
μπουν μπουλντόζες στο Ελληνικό πριν από
το τέλος της τρέχουσας χρονιάς πέφτουν στο
κενό καθώς φαίνεται ότι δημιουργούνται ζητήματα

ολοκλήρωσης ακόμη και του διαγωνισμού

για το καζίνο
Έτσι μετά την αποχώρηση του κινέζικου

αλλά και του σαουδαραβικού επενδυτικού
σχήματος τον Σεπτέμβριο από τη Lamda
Development βασικός μέτοχος Λάτσης και
από την υλοποίηση του έργου η κατάσταση
κινδυνεύει να οδηγηθεί και πάλι σε αδιέξοδο
με επίκεντρο το θέμα του καζίνου το οποίο
αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για τη συνέχιση

της επένδυσης
Μάλιστα η συγκεκριμένη καταγγελία ήρθε

λίγο αφότου προέκυψαν πληροφορίες πως η
διαγωνιστική διαδικασία για την άδεια καζίνο

και τη δημιουργία του Integrated Resort
Casino IRC θα συνεχίσει με έναν μόνο ενδιαφερόμενο

λόγω ελλείψεων στον έναν εκ
των δύο φακέλων που έχουν κατατεθεί

Ο Τζ Άλεν ο οποίος έδωσε το παρών στο
21ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link στη Νέα
Υόρκη συναντήθηκε με τους υπουργούς Οικονομικών

Χρήστο Σταϊκούρα και Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και όπως
τόνισε στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤΙ έκανε
καταγγελία που μπορεί να θέσει εν αμφιβάλω

ακόμη και την πορεία του σχετικού διαγωνισμού

Ενημερώσαμε την Επιτροπή Διενέργειας

και την Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων
για κάποιες ανησυχίες που έχουμε επί της
διαδικασίας Ενημερωθήκαμε ότι υπάρχουν
νομικοί σύμβουλοι που δεν συμβουλεύουν απλά

την επιτροπή αλλά συμβουλεύουν και
τον άλλον συμμετέχοντα τον ανταγωνιστή
Προφανώς αυτό με ανησύχησε πολύ και το επισημάναμε

αυτό και στους υπουργούς με
τους οποίους είχαμε συναντήσεις ανέφερε
χαρακτηριστικά ο ίδιος
Η καταγγελία

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Hard Rock

ΓΝ,,Στον αέρα οι υποσχέσεις
Ιχ'του υπουργού Ανάπτυξπς
και Επενδύσεων Άδωνι
Γεωργιάδπ εσωτερικοί
κυβερνπτικοί τριγμοί για τπ
διαχείρισπ του ζπτπματος

International οι δικηγόροι που συμβουλεύουν
την επιτροπή φέρονται να είναι ταυτό¬

χρονα και σύμβουλοι ανταγωνίστριας εταιρείας

που μετέχει στον διαγωνισμό για την

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Καλώς ήρθε το δολάριο

Α
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2t Σφοδρή επίθεση κατά του υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ

με αφορμή τις δηλώσεις του πρώτου από τη
Νέα Υόρκη περί του ότι η κυβέρνηση είναι πέρα από

πρόθυμη για να ιδιωτικοποιήσει τα πάντα
Ο υπουργός Ανάπτυξης κ Άδωνις Γεωργιάδης

προσπαθεί να προκαλέσει το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον

με τεχνικές που φαίνεται να έχει αντιγράψει
από τη συμπαθή ταινία Καλώς ήρθε το δολά

ριο σχολιάζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ
Τιατί δεν πουλάμε πιο πολλά Γιατί δεν ιδιωτικοποιούμε

τα πάντα αναρωτιέται ο υπουργός Ανάπτυξης

σε συνάντηση που είχε με Αμερικάνους
επενδυτές την προηγούμενη Δευτέρα στο πλαίσιο
του 21ου Ετήσιου Φόρουμ Invest in Greece στη
Νέα Υόρκη σημειώνει η ανακοίνωση της αξιωματικής

αντιπολίτευσης και προσθέτει ότι για να παροτρύνει

τους πιο διστακτικούς τους καθησυχάζει
ότι η όρεξή μας είναι τόσο τεράστια και κάθε μήνας
που περνά γίνεται μεγαλύτερη

Προειδοποιούμε την κυβέρνηση ότι οι μέρες που
η Ελλάδα περίμενε τον στόλο έχουν περάσει ανεπιστρεπτί

Η αδιαμφισβήτητη ανάγκη προσέλκυσης
επενδύσεων προϋποθέτει αναπτυξιακό σχέδιο τήρηση

της εργατικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας

στήριξη των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Κρίσιμα ζητήματα που φαίνεται να αγνοεί
η κυβέρνηση Μητσοτάκη Δεν θα της επιτρέψουμε
να διασύρει τη χώρα στο εξωτερικό παριστάνοντας
τον ντελάλη που προσπαθεί να ξεπουλήσει την πραμάτεια

του καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

άδεια καζίνου και Integrated Resort Casino
IRC στο Ελληνικό επένδυση ύψους 1 δισ

ευρώ
Νομίζω ότι είναι μια διαδικασία ένας εναντίον

ενός δηλαδή σύγκρουση συμφερόντων
Οπότε όταν το μάθαμε αυτό επιβεβαιώσαμε

ότι δεν είναι απλά φήμες και θέσαμε υ
πόψιν των υπουργών τις πληροφορίες για το
δικηγορικό γραφείο και όλη τη διαδικασία
επεσήμανε και πρόσθεσε ότι αυτό το γεγονός
είναι κάτι που κάνει τη ζωή μας δύσκολη για

να έχουμε μια ίση ευκαιρία
Όπως είπε θα περιμένουμε τις ίδιες δεσμεύσεις

που είχαμε από τις πρώτες αρχικές
συναντήσεις πριν από δύο χρόνια/Οτι η διαδικασία

θα είναι δίκαιη

Δυσφήμηση
Ερωτηθείς για το αν θεωρεί δίκαιο τον διαγωνισμό

ο Τζ Άλεν τόνισε Δεν θέλω να τον
χαρακτηρίσω ως μη δίκαιο Αλλά ασφαλώς
μας απασχολεί ότι κάτι υπάρχει μια σύγκρουση

συμφερόντων στον συγκεκριμένο
τομέα

Έχουμε παρουσία σε 75 χώρες του κόσμου

οπότε έχουμε εμπειρία σε τέτοιες διαδικασίες

ανέφερε ο Τζ Άλεν και συμπλήρωσε

Πιστεύω ότι μία εταιρεία όπως η Hard
Rock International επειδή προφανώς θα εξαντλήσουμε

κάθε έννομο δικαίωμα όχι μόνο

στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ε
νωση γιατί η δράση μας είναι διεθνής είμαστε

μία εταιρεία διεθνούς εμβέλειας και όχι
μία τοπική επιχείρηση Και φυσικά ο κόσμος
θα καταλάβει ότι αν καταγγείλουμε τη διαδικασία

και δεν λέμε ότι το θέλουμε αλλά αν το
κάνουμε προφανώς θα υπάρξει μεγάλη ανησυχία

για το αν κάποιος θα θελήσει να κάνει
δουλειές στην Ελλάδα
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Γ. Πιτσιλής: Μονόδροµος ο ψηφιακός µετασχηµατισµός
«Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στην ελληνική φορολογική και τελωνειακή διοίκηση είναι ο ακρογωνιαίος
λίθος της µεταρρυθµιστικής µας πολιτικής» τόνισε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων,
Γιώργος Πιτσιλής, κατά την τοποθέτησή του στο 21ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.

Τα τελευταία χρόνια έχουµε αναπτύξει µια στρατηγική πληροφορικής και έναν οδικό... Διαβάστε ολόκληρο
το άρθρο στο https://www.cnn.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.
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Ο ΔΗΚΤΗΣ (13/12/19)

Ελκυστικός επενδυτικός προορισµός η Ελλάδα Την αισιοδοξία του για την πορεία των ελληνικών
περιουσιακών στοιχείων το 2020 µετά και τις εντυπωσιακές τους επιδόσεις το 2019, εξέφρασε ο Πιοτρ
Μιετκόβσκι (φωτ.) επικεφαλής επενδυτικής τραπεζικής σε Ελλάδα, Τουρκία, Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη, της BNP Paribas, στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Yπάρχει µια εξέλιξη
στο σκηνικό των επενδύσεων σε δύο βασικά σηµεία, σύµφωνα µε τον ίδιο. Πρώτον, οι οικονοµικές
προοπτικές έχουν αλλάξει και δεύτερον, µπορούµε να αντιληφθούµε ότι οι πραγµατικοί επενδυτές
ενδιαφέρονται για µακροπρόθεσµες επενδύσεις. Αυτό ακριβώς είναι που χρειάζεται η Ελλάδα αυτή τη
στιγµή και ο ίδιος διαισθάνεται µία θετική αύρα, η οποία θα οδηγήσει σε ευκαιρίες το 2020. Δεδοµένου
του ότι ο τραπεζικός τοµέας είναι περισσότερο υποστηρικτικός σε επενδυτές και το ευρύτερο περιβάλλον
έχει σαφώς βελτιωθεί, τώρα είναι η σωστή στιγµή για τους επενδυτές µε µεγάλα...

Καθηµερινή   ·    πριν από  19 λεπτά  ·    
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Ο ΔΗΚΤΗΣ (13/12/19)

Ο ΔΗΚΤΗΣ (13/12/19)

Ελκυστικός επενδυτικός προορισµός η Ελλάδα

Την αισιοδοξία του για την πορεία των ελληνικών περιουσιακών στοιχείων το 2020 µετά και τις
εντυπωσιακές τους επιδόσεις το 2019, εξέφρασε ο Πιοτρ Μιετκόβσκι (φωτ.) επικεφαλής επενδυτικής
τραπεζικής σε Ελλάδα, Τουρκία, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, της BNP Paribas, στο πλαίσιο του
συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Yπάρχει µια εξέλιξη στο σκηνικό των επενδύσεων σε δύο βασικά
σηµεία, σύµφωνα µε τον ίδιο. Πρώτον, οι οικονοµικές προοπτικές έχουν αλλάξει και δεύτερον, µπορούµε να
αντιληφθούµε ότι οι πραγµατικοί επενδυτές ενδιαφέρονται για µακροπρόθεσµες επενδύσεις. Αυτό ακριβώς
είναι που χρειάζεται η Ελλάδα αυτή τη στιγµή και ο ίδιος διαισθάνεται µία θετική αύρα, η οποία θα
οδηγήσει σε ευκαιρίες το 2020. Δεδοµένου του ότι ο τραπεζικός τοµέας είναι περισσότερο υποστηρικτικός
σε επενδυτές και το ευρύτερο περιβάλλον έχει σαφώς βελτιωθεί, τώρα είναι η σωστή στιγµή για τους
επενδυτές µε µεγάλα στρατηγικά σχέδια να επενδύσουν µακροπρόθεσµα, όπως τόνισε. «Η Ελλάδα
παραµένει ο πιο ελκυστικός επενδυτικός προορισµός στην Ευρώπη», σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Πλεόνασµα  245,6 εκατ.για  τον ΕΦΚΑ το 2020

Πλεόνασµα 245,6 εκατ. ευρώ προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισµού του ΕΦΚΑ που συζητήθηκε χθες
στο Δ.Σ. του Ταµείου. Βέβαια, και ο προϋπολογισµός του 2019 προέβλεπε αρχικώς πλεόνασµα 104,7 εκατ.
και τελικά αυτό περιορίστηκε στα 8,08 εκατ. ευρώ έπειτα από συνεχείς τροποποιήσεις. Μάλιστα, πριν από
την 7η και τελευταία, είχαν προηγηθεί δύο τροποποιήσεις που περνούσαν τον ΕΦΚΑ σε έλλειµµα. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα επιµέρους στοιχεία, σύµφωνα µε τα οποία η ωρίµανση του νόµου
Κατρούγκαλου οδηγεί σε δραµατική µείωση της δαπάνης για συντάξεις.

Επεσαν χαµηλά  οι τιµές στη δηµοπρασία  για  έργα  ΑΠΕ

Σε χαµηλά επίπεδα  διαµορφώθηκαν στη χθεσινή δηµοπρασία της ΡΑΕ οι τιµές για έργα ΑΠΕ. Στα αιολικά
οι µειοδότες κινήθηκαν σε ένα εύρος από 55,8 έως 58,3 ευρώ ανά µεγαβατώρα, ενώ στα φωτοβολταϊκά η
χαµηλότερη τιµή ήταν στα 53,8 ευρώ η µεγαβατώρα, σε έργο που φέρεται να κατέβασε η ΔΕΗ.
Φωτοβολταϊκά έργα εξασφάλισε ο όµιλος Παναγάκου σε τιµές από 60,5 έως 61,8 ευρώ ανά µεγαβατώρα
και αιολικά εξασφάλισαν η Iberdrola, η πορτογαλική  EDPR, η Volterra και εταιρείες συµφερόντων της
ΕΝΤΕΚΑ.

Εµπόδια  στον ψηφιακό µετασχηµατισµό

Η ίδια η κοινωνία είναι ένα από τα µεγαλύτερα εµπόδια στη µετάβαση για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό
της οικονοµίας, υποστήριξε χθες ο πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Θ. Φέσσας (φωτ.). Αναφέρθηκε στην πρόσφατη
απόφαση για απόσυρση του συστήµατος 5G στην Καλαµάτα, µιλώντας για «φοβική κοινωνία απέναντι στις
τεχνολογικές εξελίξεις» και την ανάγκη αφύπνισής της. Ενδιαφέρον είχε και το σχόλιο του κ. Φέσσα
σχετικά µε το κόστος του Ιντερνετ και την πρωθυπουργική παρέµβαση για τη µείωσή του. Το κόστος θα
πέσει, αλλά εκτός από τις εταιρείες θα πρέπει να συµβάλουν και άλλοι σε αυτό, είπε, δείχνοντας το
κράτος και τη φορολογία που επέβαλε στην κινητή τηλεφωνία.

Πρόεδρος στην ERGO Γερµανίας ο Θ. Κοκκάλας

Τη θέση του προέδρου του Δ.Σ. της ERGO Γερµανίας αναλαµβάνει από την 1η Μαΐου 2020 ο Θεόδωρος
Κοκκάλας, σήµερα διευθύνων σύµβουλος στην ERGO Ελλάδας. Ο κ. Κοκκάλας θα διαδεχθεί τον Ακίµ
Κασσόου, που θα αναλάβει νέα καθήκοντα ως µέλος του διοικητικού συµβουλίου της µητρικής εταιρείας
Munich Re. Ο Θεόδωρος Κοκκάλας κατέχει τη θέση του CEO στην ERGO Ελλάδας από το 2004 και από το
2018 είναι ταυτόχρονα και µέλος του Δ.Σ. της ERGO στην Ινδία. Εχει σπουδάσει οικονοµικά και νοµικά,
είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήµιο του Αννόβερου Γερµανίας, ενώ διαθέτει
πολυετή επαγγελµατική εµπειρία στον χώρο των ασφαλειών. «Η εξέλιξη µε τιµά ιδιαίτερα, αλλά και µου
δηµιουργεί σηµαντικά αυξηµένες ευθύνες, καθώς οι προκλήσεις είναι πολλές σε µια αγορά πολύ
µεγαλύτερη και διαφορετική από την ελληνική, όπου η ERGO Γερµανίας κατέχει κυρίαρχη θέση», δήλωσε ο
Θεόδωρος Κοκκάλας. Η ERGO Γερµανίας έχει περισσότερους από 10 εκατ. πελάτες, 14.500 εργαζοµένους
και το 2018 ασφάλιστρα ύψους 12 δισ. ευρώ.
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Ψηφιακή εφορία: Έρχεται online έλεγχος φορολογικών στοιχείων – Αυτές είναι
οι αλλαγές

Ψηφιακή εφορία: Ξεκινά η διασύνδεση της ΑΑΔΕ µε το Μητρώο Πολιτών, µε στόχο να µπει τέλος στην
ταλαιπωρία των πολιτών και στις ουρές.

Ψηφιακή εφορία: Για πρώτη φορά, ο Γιώργος Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ, αποκάλυψε κάποια πρώτα
στοιχεία για την ψηφιακή εφορία στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µπροστά σε... Διαβάστε
ολόκληρο το άρθρο στο https://www.nooz.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.
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Καλά ξεµπερδέµατα...

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν ήταν αυτός που έλεγε
προεκλογικά ότι σε µια - δύο εβδοµάδες -αν νικούσε η Ν.Δ.
στις εκλογές- θα έµπαιναν µπουλντόζες στο... Ελληνικό;
Αυτός δεν ήταν που διαλαλούσε ότι η επένδυση θα
προχωρήσει "πάραυτα" µε τη Ν.Δ. κυβέρνηση; 

Και έγινε η Ν.Δ. κυβέρνηση και ο κ. Άδ. Γεωργιάδης
υπουργός. Και τι υπουργός! Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Μεγαλεία... 

Και µετά; «Το ζήτηµα της εν λόγω επένδυσης είναι
πολυσύνθετο» δήλωνε (10.7.29). Και αφού ταχέως έδωσε
λύσεις(;) στο «πολυσύνθετο» ζήτηµα, ο ίδιος ανακοίνωσε
µεγαλοπρεπώς στη Βουλή: «Το Ελληνικό θα ξεκινήσει. Και
θα ξεκινήσει φέτος» (22.7.19). Διαβεβαίωση υπουργού,
πλέον, και οι... αµφισβητούντες δεµένοι («γλυκά» που θα
'λεγε και ο Βορίδης...). 

Και πάµε παρακάτω: "Πιστεύω (ο διαγωνισµός) να έχει
ολοκληρωθεί σε 6-7 εβδοµάδες. Κάπου εκεί θα ξέρουµε
ποιος είναι νικητής του διαγωνισµού..." (7.10.19). Και
ακριβής ο υπουργός. Τι επιτελικό κράτος έχουµε, να µην
έχουµε και ακριβές χρονοδιάγραµµα ανακοίνωσης του
νικητή του διαγωνισµού; 

Πέρασαν και οι επτά εβδοµάδες... "Στις αρχές Δεκεµβρίου
αναµένεται να ανακοινωθεί ο πλειοδότης του διαγωνισµού
για το καζίνο... Αρχές του 2020 να προχωρήσει το έργο..."
(27.11.19). Πέρασαν και οι αρχές Δεκεµβρίου... 

Και για να µην αδικούµε τον κ. υπουργό για τις
µπουλντόζες (που θα έµπαιναν σε µια - δυο εβδοµάδες µετά
τη νίκη της Ν.Δ.), στις 6.8.19 είχε διατυπώσει άλλη
εκδοχή, µιας και η επένδυση ήταν «ζήτηµα πολυσύνθετο»:
«Οι µπουλντόζες θα µπουν σε µερικούς µήνες...». 

Όλα τέλεια. Και ήρθε το προχθεσινό: καταγγελία του ενός
εκ των υποψηφίων στον διαγωνισµό για το καζίνο στο
Ελληνικό. Υποστηρίζει ότι υπάρχουν νοµικοί σύµβουλοι µε
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διττό ρόλο, που επηρεάζουν την αρµόδια επιτροπή υπέρ
ενός εκ των δύο διεκδικητών του έργου. Και τώρα; Καλά
ξεµπερδέµατα... 

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πάντως, δήλωσε
(αναµφισβήτητα, µε το γνωστό του σοβαρό ύφος) ως
κεντρικός οµιλητής στο 21ο ετήσιο φόρουµ της Capital
Link στη Νέα Υόρκη (10.12.19) για τις ιδιωτικοποιήσεις: 

" (...) Η µόνη ερώτηση που έχουµε από τους ψηφοφόρους
µας είναι γιατί δεν το κάνουµε πιο γρήγορα, γιατί
αργήσαµε τόσο πολύ, γιατί δεν πουλάµε πιο πολύ, γιατί
δεν ιδιωτικοποιούµε τα πάντα! Και πρέπει να σας
καθησυχάσω ότι η όρεξή µας είναι τόσο τεράστια. Κάθε
µήνας που περνάει γίνεται µεγαλύτερη...". 

Θαυµάστε τον! Τηλεπωλητής, άριστα αποφοιτήσας από το
Τηλεάστυ του Γ. Καρατζαφέρη... 

Ευώνυµος 

Πηγή: avgi
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Η ΔΕΗ κλείνει όλες τις υφιστάµενες λιγνιτικές µέχρι το 2023 - Σήµερα η έγκριση
του business plan από το ΔΣ της Επιχείρησης.

Χρήστος Στεφάνου

Το κλείσιμο όλων των υφιστάμενων λιγνιτικών
μονάδων που σήμερα λειτουργούν από τη ΔΕΗ
μέχρι το 2023, θα περιλαμβάνει το νέο

επιχειρησιακό πλάνο της επιχείρησης που εγκρίνεται σήμερα από το ΔΣ
της επιχείρησης. Όπως τόνισε μιλώντας στο Capital Link Forum στη Νέα
Υόρκη ο κ. Στάσσης η ΔΕΗ δεσμεύεται ότι δε θα καίει λιγνίτη μέχρι το
2028 και από την τελευταία θέση της Ευρώπης ως προς τις εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα θα βρεθεί στις πρώτες. Θα επιταχύνουμε το
ρυθμό απόσυρσης και μέχρι το 2023 θα έχουμε αποσύρει όλες τις μονάδες
που λειτουργούν σήμερα, είπε ο κ. Στάσσης υπογραμμίζοντας ότι η
απόσυρση είναι εφικτή με βάση την τεχνολογία που υπάρχει σήμερα. Η
απόσυρση θα συνδυαστεί με ραγδαία αύξηση των επενδύσεων  στον
τοµέα των ΑΠΕ.
Αναλυτικότερα η λιγνιτική αποεπένδυση, σε ό,τι αφορά τις υφιστάμενες
μονάδες της ΔΕΗ θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2023 και θα περιλαμβάνει
τις µονάδες:

Άγιος Δηµήτριος 1456MW (πέντε µονάδες)
Αµύνταιο 546MW (δύο µονάδες)
Μελίτη 289MW (µία µονάδα)
Καρδιά 1110MW (4 µονάδες)
Μεγαλόπολη 511MW (2 µονάδες)

Σε ό,τι αφορά την υπό κατασκευή μονάδα Πτολεμαΐδα 5, ο κ. Στάσσης δεν
άνοιξε τα χαρτιά του ωστόσο το πιο πιθανό σενάριο είναι να συνεχίσει
να βρίσκεται σε λειτουργία µέχρι το 2028. 
Η επιτάχυνση της απόσυρσης των λιγνιτικών (την οποία ως κατεύθυνση
είχε αποκαλύψει ήδη από τις 4 Νοεμβρίου το energypress), εκτός από τους
προφανείς περιβαλλοντικούς λόγους γίνεται εξαιτίας της σημαντικής
αύξησης του κόστους του λιγνίτη, που μεταφράζεται σε ζημιές
εκατοντάδων εκατομμυρίων για τη ΔΕΗ. Συγκεκριμένα όπως ανέφερε
πρόσφατα ο επικεφαλής της επιχείρησης το 2018 οι λιγνίτες προκάλεσαν
ζημιές 200 εκατ. ευρώ στην επιχείρηση ενώ για φέτος η χρονιά
αναμένεται να κλείσει με ακόμη μεγαλύτερες λιγνιτικές ζημιές ύψους 300
εκατ. ευρώ. 
Για τους περίπου 5 χιλιάδες εργαζόμενους που απασχολούνται στις
μονάδες και τα ορυχεία οι επιλογές θα είναι 3: μεγάλος αριθμός εξ αυτών
μέχρι το 2023 θα έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα, ένα μέρος
μπορεί να αξιοποιηθεί σε άλλη διεύθυνση της ΔΕΗ ενώ σύμφωνα με τα
όσα είχε αναφέρει το υπουργείο ενέργειας κατά την παρουσίαση του
τελευταίου νόμου θα δίνεται η δυνατότητα ακόμη και για μετάταξη στο
δηµόσιο. 
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δηµόσιο. 
Το business plan παρουσιάζεται σήμερα και εγκρίνεται από το ΔΣ της
επιχείρησης, ενώ τη Δευτέρα η διοίκηση της ΔΕΗ έχει προγραμματίσει
συνέντευξη τύπου όπου θα ανακοινώσει επίσηµα τα στοιχεία του.
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Καµιά χώρα δεν έσωσαν οι ξένες επενδύσεις

Του Δηµήτρη Παπαδάκη
Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονομίας στον δρόμο της
ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Ουίλμπουρ Ρος,
κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός υπουργός απέδωσε
εύσημα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η
φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε καθοριστικά
στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά
αποτελέσματα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές
προς την επιχειρηματικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη»,
ανέφερε χαρακτηριστικά θέλοντας με αυτό τον τρόπο να σιγοντάρει
το μήνυμα «ανοίξαμε και σας περιμένουμε» που εξέπεμψε προς τους
επενδυτές το κυβερνητικό κλιµάκιο που βρέθηκε στη Νέα Υόρκη.

Η αλήθεια είναι πως ο Ουίλμπουρ Ρος έχει δίκιο. Ποιος θα φανταζόταν
ότι το κρατικό χρέος της Ελλάδας θα εμπορευόταν με χαμηλότερο
επιτόκιο από αυτό των ΗΠΑ. Πολλά είναι τα θετικά μηνύματα για την
ελληνική οικονομία το τελευταίο διάστημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι
ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσαν τα στοιχεία που έδειξαν ότι κατά το
τρίτο τρίμηνο του 2019 η αύξηση του ΑΕΠ κινήθηκε στο 2,3% σε ετήσια
βάση. Το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο από την αύξηση κατά 1%
που πέτυχε η Ε.Ε. στο ίδιο χρονικό διάστημα γεγονός που σημαίνει πως
ουσιαστικά το 2019 εξελίσσεται σε μια χρονιά όπου η Ελλάδα μετά από
πολλά χρόνια μειώνει τη διαφορά με την Ευρώπη. Το πλέον ενδιαφέρον
είναι όμως πως η αύξηση του ΑΕΠ προκύπτει κυρίως από αύξηση των
εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών και όχι από αύξηση της
κατανάλωσης.
Εμείς «καιγόμαστε», οι επενδυτές πάλι όχι. Όμως παρά τα θετικά
μηνύματα που προκύπτουν, από τις διεργασίες στην αντίπερα όχθη του
Ατλαντικού ανάμεσα σε επενδυτικά funds και τους Έλληνες
επιχειρηματίες και κυβερνητικούς εκπροσώπους, προκύπτει κάτι που
βγάζει μάτι. Εμείς «καιγόμαστε» για επενδύσεις –και καλά κάνουμε- οι
επενδυτές όμως δεν έχουν λόγο να βιάζονται παρά το γεγονός ότι πλέον
αντιμετωπίζουν θετικά την Ελλάδα αναγνωρίζοντας την πρόοδό της.
Και γιατί να βιάζονται άλλωστε όταν υπάρχουν δεκάδες «μαγαζιά»
στον κόσμο που είναι περισσότερο φιλοεπενδυτικά από εμάς και
ουδέποτε απώλεσαν την αξιοπιστία τους.

Μπορεί τα επιτόκια δανεισμού της Ελλάδας να έχουν πέσει πολύ, αλλά
οι επενδυτές κοιτάζουν περισσότερο το γεγονός ότι για τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης η Ελλάδα παραμένει ακόμη εκτός επενδυτικής
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βαθμίδας. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό; Γιατί, πρώτα και κύρια η
Αχίλλειος πτέρνα της Ελλάδας παραμένει ο τραπεζικός της τομέας που
λόγω των «κόκκινων» δανείων δεν μπορεί ακόμη να χρηματοδοτήσει με
νέα δάνεια την πραγματική οικονομία. Επιπλέον οι επενδυτές, όπως και
οι οίκοι αξιολόγησης κοιτάζουν περισσότερο μεσομακροπρόθεσμα τα
πράγματα. Έτσι λοιπόν εκφράζουν ακόμη επιφυλάξεις για τη
βιωσιμότητας της ελληνικής ανάπτυξης. Τα χαμηλά επίπεδα
αποταμίευσης και οι ρυθμοί ανάπτυξης, που μπορεί στην παρούσα
συγκυρία να είναι από τους υψηλότερους στην ευρωζώνη, όμως δεν με
τις απώλειες του ΑΕΠ τα προηγούμενα χρόνια παραμένουν μικροί, είναι
σηµάδια που δικαιολογούν τις επιφυλάξεις.

Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα; Μα φυσικά να μην νομίσει ότι οι ξένες
επενδύσεις θα την σώσουν. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ και σε καμία
χώρα του πλανήτη. Πριν προσελκύσουμε το ξένο κεφάλαιο, πρέπει να
προσελκύσουμε το ελληνικό κεφάλαιο. Πρέπει να το… τρένο στην αρχή
να τραβήξουν οι εγχώριες επενδύσεις, είτε κρατικές, είτε ιδιωτικές.

φωτό: Στo πλαίσιο του 21ου 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 – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης». Στην Wall
Street αναρτήθηκε η Ελληνική σημαία, ενώ ο Yπ. Οικονομικών Χρ.
Σταϊκούρας και ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Πρόεδρος & CEO της Tsakos Energy
Navigation χτύπησαν το “Closing Bell”.

agrinioculture.gr
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Καλά ξεµπερδέµατα...

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν ήταν αυτός που έλεγε προεκλογικά ότι σε µια - δύο εβδοµάδες -αν νικούσε η
Ν.Δ. στις εκλογές- θα έµπαιναν µπουλντόζες στο Ελληνικό; Αυτός δεν ήταν που διαλαλούσε ότι η επένδυση
θα προχωρήσει "πάραυτα" µε τη Ν.Δ. κυβέρνηση;

Και έγινε η Ν.Δ. κυβέρνηση και ο κ. Άδ. Γεωργιάδης υπουργός. Και τι υπουργός! Ανάπτυξης και
Επενδύσεων. Μεγαλεία...

Και µετά; "Το ζήτηµα της εν λόγω επένδυσης είναι πολυσύνθετο" δήλωνε (10.7.29). Και αφού ταχέως έδωσε
λύσεις(;) στο "πολυσύνθετο" ζήτηµα, ο ίδιος ανακοίνωσε µεγαλοπρεπώς στη Βουλή: "Το Ελληνικό θα
ξεκινήσει. Και θα ξεκινήσει φέτος" (22.7.19). Διαβεβαίωση υπουργού, πλέον, και οι... αµφισβητούντες
δεµένοι ("γλυκά" που θα 'λεγε και ο Βορίδης...).

Και πάµε παρακάτω: "Πιστεύω (ο διαγωνισµός) να έχει ολοκληρωθεί σε 6-7 εβδοµάδες. Κάπου εκεί θα
ξέρουµε ποιος είναι νικητής του διαγωνισµού..." (7.10.19). Και ακριβής ο υπουργός. Τι επιτελικό κράτος
έχουµε, να µην έχουµε και ακριβές χρονοδιάγραµµα ανακοίνωσης του νικητή του διαγωνισµού;

Πέρασαν και οι επτά εβδοµάδες... "Στις αρχές Δεκεµβρίου αναµένεται να ανακοινωθεί ο πλειοδότης του
διαγωνισµού για το καζίνο... Αρχές του 2020 να προχωρήσει το έργο..." (27.11.19). Πέρασαν και οι αρχές
Δεκεµβρίου...

Και για να µην αδικούµε τον κ. υπουργό για τις µπουλντόζες (που θα έµπαιναν σε µια - δυο εβδοµάδες µετά
τη νίκη της Ν.Δ.), στις 6.8.19 είχε διατυπώσει άλλη εκδοχή, µιας και η επένδυση ήταν "ζήτηµα
πολυσύνθετο": "Οι µπουλντόζες θα µπουν σε µερικούς µήνες...".

Όλα  τέλεια . Και ήρθε το προχθεσινό: καταγγελία του ενός εκ των υποψηφίων στον διαγωνισµό για το
καζίνο στο Ελληνικό. Υποστηρίζει ότι υπάρχουν νοµικοί σύµβουλοι µε διττό ρόλο, που επηρεάζουν την
αρµόδια επιτροπή υπέρ ενός εκ των δύο διεκδικητών του έργου. Και τώρα; Καλά ξεµπερδέµατα...

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πάντως, δήλωσε (αναµφισβήτητα, µε το γνωστό του σοβαρό
ύφος) ως κεντρικός οµιλητής στο 21ο ετήσιο φόρουµ της Capital Link στη Νέα Υόρκη (10.12.19) για τις
ιδιωτικοποιήσεις:

" (...) Η µόνη ερώτηση που έχουµε από τους ψηφοφόρους µας είναι γιατί δεν το κάνουµε πιο γρήγορα,
γιατί αργήσαµε τόσο πολύ, γιατί δεν πουλάµε πιο πολύ, γιατί δεν ιδιωτικοποιούµε τα πάντα! Και πρέπει να
σας καθησυχάσω ότι η όρεξή µας είναι τόσο τεράστια. Κάθε µήνας που περνάει γίνεται µεγαλύτερη...".

Θαυµάστε τον! Τηλεπωλητής, άριστα αποφοιτήσας από το Τηλεάστυ του Γ. Καρατζαφέρη...

 

Ευώνυµος
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Σκηνές Φαρ Ουέστ στον διαγωνισµό για το Καζίνο του Ελληνικού
 

Tου Βασίλη Γεώργα

Με εργαλείο τις παρασκηνιακές πιέσεις επιχειρεί ο ένας εκ των δύο συμμετεχόντων στον διαγωνισμό για
το Καζίνο του Ελληνικού να σταματήσει τον χρόνο στην κλεψύδρα που αδειάζει ενόψει των τελικών
αποφάσεων της Επιτροπής, με σκοπό να καθυστερήσει ή ακόμη και τινάξει στον αέρα τη διαγωνιστική
διαδικασία.

Ενώ απομένουν ελάχιστες ώρες πριν η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού για το καζίνο του Ελληνικού
εκδώσει όπως αναμένεται, την εισήγηση-πόρισμα προς την Επιτροπή Παιγνίων για τους φακέλους των
νομιμοποιητικών εγγράφων των δύο διαγωνιζόμενων, η Hard Rock της οποίας ο φάκελος σύμφωνα με τις
υπάρχουσες πληροφορίες παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις και παρατυπίες οι οποίες συνιστούν λόγο
αποκλεισμού , αποδύεται σε μια ύστατη προσπάθεια εκτός διαδικασίας ώστε να δημιουργήσει νέα
προσκόμματα στο διαγωνισμό επιδιώκοντας να τον οδηγήσει σε ακύρωση και επαναπροκήρυξή του, ώστε
να παραµείνει στο παιχνίδι.

Οι πληροφορίες του Liberal αναφέρουν ότι στον φάκελο της Hard Rock με τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά
έγγραφα, έχουν διαπιστωθεί σοβαρότατες ελλείψεις οι οποίες συνιστούν λόγους αποχώρησης από τον
διαγωνισμό. Μεταξύ αυτών οι χαρακτηριστικότερες είναι η μη αποδεκτή εγγυητική επιστολή, η αδυναμία
της εταιρείας να προσκομίσει την απαιτούμενη τραπεζική βεβαίωση ότι διαθέτει τα απαιτούμενα
κεφάλαια για να πραγματοποιήσει την επένδυση, καθώς και η μη εκπλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων σε
ό,τι αφορά την εµπειρία ανάπτυξης καζίνο.

Στελέχη και συνεργάτες της, μάλιστα, φέρονται το τελευταίο διάστημα να εκμεταλλεύονται αυτή την
καθυστέρηση ώστε να απευθύνουν προειδοποιήσεις μέσω τηλεοράσεων ή με παραστάσεις σε διεθνή
συνέδρια όπως συνέβη σε εκδήλωση της Capital Link στη Νέα Υόρκη και να δημιουργούν κλίμα
αναστάτωσης καθώς μιλούν για διεθνή διασυρμό της χώρας σε περίπτωση αποκλεισμού, ακύρωσης του
διαγωνισμού ή ακόμη και προβλημάτων στην πορεία υλοποίησης της επένδυσης ανάπλασης του Ελληνικού
για την έναρξη της οποίας το Καζίνο αποτελεί βασικό όριο.

Παρά το γεγονός ότι οι ελλείψεις αυτές στον φάκελο δικαιολογητικών της Hard Rock είναι από την πρώτη
στιγμή της διαδικασίας γνωστές και ούτε η ίδια η εταιρεία δεν τις έχει αρνηθεί, ανακύπτουν εύλογα
ερωτήματα για την καθυστέρηση αποστολής των εισηγήσεων και έκδοσης των τελικών αποφάσεων από
την Επιτροπή. Πολύ δε περισσότερο όταν οποιαδήποτε αβελτηρία καλλιεργεί εύφορο έδαφος στον
διαγωνιζόμενο που φέρεται να βρίσκεται σε μειονεκτική θέση, να αποδίδεται σε μια απέλπιδα προσπάθεια
παράκαμψης της νομιμότητας και των συμπεφωνημένων όρων, ώστε είτε να παραμείνει εντός της
διαγωνιστικής διαδικασίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια, είτε να τον ακυρώσει.
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Η πιο µεγάλη ώρα είναι τώρα (για επενδύσεις στην Ελλάδα)
Από Ν. ΤΣ.

Συνάντηση κορυφής για  την ελληνική οικονοµία  και τις επενδύσεις, δεδοµένου ότι σε αυτήν
συµµετείχαν µεγάλοι επενδυτές, εκπρόσωποι επιχειρήσεων και διεθνών
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, αλλά  και 7 υπουργοί και υφυπουργοί της ελληνικής
κυβέρνησης, ήταν αυτή που πραγµατοποιήθηκε την περασµένη Δευτέρα  (9/12) στη Ν. Υόρκη
στο πλαίσιο του Ετήσιου Ελληνικού Επενδυτικού Συνεδρίου «Capital Link Invest in Greece Forum».

Επιµέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης

Έχοντας ως κεντρική θεµατική την επανατοποθέτηση της Ελλάδας στον διεθνή επενδυτικό χάρτη µε το
µότο «GREECE IS BACK», το φόρουµ «Capital Link» άνοιξε για 21η συνεχόµενη χρονιά τις πύλες του
ακριβώς σε αυτή την κοµβική χρονική συγκυρία. Τη στιγµή δηλαδή που η χώρα µας έχει τεθεί σε τροχιά
ουσιαστικής ανάπτυξης, για τη βιωσιµότητα της οποίας και την επανεκκίνηση της εθνικής οικονοµίας οι
επενδύσεις αποτελούν τον βασικό συντελεστή επιτυχίας του εγχειρήµατος. Το Συνέδριο στη Νέα Υόρκη
παρουσίασε στο διεθνές κοινό τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας και λειτούργησε ξανά ως
αρωγός στην προσπάθεια ανάκαµψης της οικονοµίας. Αυτό είπε µε άλλα λόγια και ο υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος µιλώντας στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο έκανε
µεταξύ άλλων λόγο για την αρχή µιας νέας εποχής για την Ελλάδα. Όπως περιέγραψε ειδικότερα ο κ.
Γεωργιάδης, η Ελλάδα ήταν µεταξύ  των χωρών που επλήγησαν σε µεγαλύτερο βαθµό από άλλες από
την οικονοµική κρίση, ωστόσο κατάφερε να µεταµορφωθεί σε µια από τις πιο φιλικές προς την
επιχειρηµατικότητα οικονοµίες. Με «βατήρα» αυτή την ευχάριστη µετάλλαξη ο Έλληνας υπουργός
Ανάπτυξης έστειλε το µήνυµα ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα,
καλώντας τους Αµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή δυναµική, αλλά
και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

«Το µήνυµά µου, λοιπόν, προς τους Αµερικανούς επενδυτές είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να
επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν
µέσω της χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και
αυτοί που δεν έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που
παρουσιάζονται στην χώρα µας», σηµείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

Γιατί το ρίσκο ΔΕΝ είναι ρίσκο!

Για όσους πιστεύουν ότι το να επενδύσει κάποιος στη σηµερινή Ελλάδα αποτελεί µία κίνηση υψηλής
επικινδυνότητας, η επιγραµµατική αναφορά στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας ήταν
αρκετή για να καταδειχθεί η ελκυστικότητα της χώρας µας ως επενδυτικός προορισµός. Όπως σηµείωσε ο
υπουργός, η Ελλάδα:
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>>Αποτελεί µέλος της ευρωζώνης µε τα δηµόσια οικονοµικά της να παρουσιάζουν πλέον υγιή εικόνα.

>>Έχει υιοθετήσει µία φιλόδοξη ατζέντα µεταρρυθµίσεων, προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των
επενδυτών έτσι ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, να µειωθεί η φορολογία, να υποστηριχθεί
η τεχνολογία και η καινοτοµία, να βελτιωθούν οι υποδοµές και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα
περιβάλλον φιλικό προς το επιχειρείν.

>>Διαθέτει εργατικό δυναµικό, το οποίο συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την υψηλή ποιότητα, τη µεγάλη
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα.

>>Έχει επιτόκιο δανεισµού που κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα.

>>Παρουσιάζει µηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, καθώς διαθέτει την πιο δυνατή πολιτική σταθερότητα της
τελευταίας δεκαετίας

Αναφερόµενος, τέλος, στους πολλά υποσχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ο Άδωνις
Γεωργιάδης περιέγραψε ως τέτοιους την αγορά ακινήτων, τον τουρισµό, την ενέργεια, τα συστήµατα
τεχνολογίας της πληροφορίας, τη φαρµακοβιοµηχανία και τη βιοτεχνολογία.

Μπαράζ επαφών…

Το δεύτερο αµερικανικό 24ωρο του Άδωνι Γεωργιάδη περιείχε αρκετές συναντήσεις µε επικεφαλής
funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων, µε τους οποίους ο Έλληνας υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων συζήτησε και για το σχέδιο «Ηρακλής», που η Αθήνα εκτιµά ότι µετά την ψηφισή του από την
ελληνική Βουλή την Πέµπτη και την ενεργοποίησή του από την αρχή του 2020 θα δηµιουργήσει τις
συνθήκες για πολύ µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων δανείων.

Σηµαντικές παρεµβάσεις σε µόλις 5 µήνες

«Δεν µίλησα γι’ αυτά που θα κάνουµε. Κυρίως, γιατί πιστεύω ότι καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που
γίνεται, παρά αυτό που του υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια. Άρα, η κυβέρνησή µας αυτούς
τους πέντε µήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό το θετικό κλίµα που είδατε είναι το
αποτέλεσµα αυτού του έργου». Με αυτά τα λόγια ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις
Γεωργιάδης, προλόγισε από το βήµα  του επενδυτικού συνεδρίου «Capital Link Invest in Greece
Forum» τις µεταρρυθµιστικές επιδόσεις της κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, απαριθµώντας τα εξής
πεπραγµένα:

>Δροµολόγηση της ανάπλασης της παραλιακής περιοχής του πρώην αεροδροµίου της Αθήνας στο
Ελληνικό, επενδυτικό πρότζεκτ αξίας 8 δισεκατοµµυρίων ευρώ.

>Υποβολή προσφορών από δύο µεγάλες αµερικανικές εταιρείες που διεκδικούν την άδεια του καζίνο.

>Ψήφιση του αναπτυξιακού νόµου «Επενδύστε στην Ελλάδα», ο οποίος βελτιώνει το επιχειρηµατικό τοπίο,
µειώνει τη γραφειοκρατία και ενσωµατώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.
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Η ΔΕΗ κλείνει όλες τις υφιστάµενες λιγνιτικές µέχρι το 2023 - Σήµερα η έγκριση
του business plan από το ΔΣ της Επιχείρησης.

 
Το κλείσιμο όλων των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων που σήμερα
λειτουργούν από τη ΔΕΗ μέχρι το 2023, θα περιλαμβάνει το νέο
επιχειρησιακό πλάνο της επιχείρησης που εγκρίνεται
σήµερα από το ΔΣ της επιχείρησης. Όπως τόνισε µιλώντας στο Capital
Link Forum στη Νέα Υόρκη ο κ. Στάσσης η ΔΕΗ δεσµεύεται ότι δε θα καίει
λιγνίτη µέχρι το 2028 και από την τελευταία θέση της Ευρώπης ως προς
τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα θα βρεθεί στις πρώτες. Θα
επιταχύνουµε το ρυθµό απόσυρσης και µέχρι το 2023 θα έχουµε αποσύρει
όλες τις µονάδες που λειτουργούν σήµερα, είπε ο κ. Στάσσης
υπογραµµίζοντας ότι η απόσυρση είναι εφικτή µε βάση την τεχνολογία
που υπάρχει σήµερα. Η απόσυρση θα συνδυαστεί µε ραγδαία αύξηση των
επενδύσεων  στον τοµέα των ΑΠΕ.
Αναλυτικότερα η λιγνιτική αποεπένδυση, σε ό,τι αφορά τις υφιστάμενες
μονάδες της ΔΕΗ θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2023 και θα περιλαμβάνει
τις µονάδες:

Άγιος Δηµήτριος 1456MW (πέντε µονάδες)
Αµύνταιο 546MW (δύο µονάδες)
Μελίτη 289MW (µία µονάδα)
Καρδιά 1110MW (4 µονάδες)
Μεγαλόπολη 511MW (2 µονάδες)

Σε ό,τι αφορά την υπό κατασκευή μονάδα Πτολεμαΐδα 5, ο κ. Στάσσης δεν
άνοιξε τα χαρτιά του ωστόσο το πιο πιθανό σενάριο είναι να συνεχίσει
να βρίσκεται σε λειτουργία µέχρι το 2028. 
Η επιτάχυνση της απόσυρσης των λιγνιτικών (την οποία ως κατεύθυνση
είχε αποκαλύψει ήδη από τις 4 Νοεμβρίου το energypress), εκτός από τους προφανείς περιβαλλοντικούς
λόγους γίνεται εξαιτίας της σημαντικής αύξησης του κόστους του λιγνίτη, που μεταφράζεται σε ζημιές
εκατοντάδων εκατομμυρίων για τη ΔΕΗ. Συγκεκριμένα όπως ανέφερε πρόσφατα ο επικεφαλής της
επιχείρησης το 2018 οι λιγνίτες προκάλεσαν ζημιές 200 εκατ. ευρώ στην επιχείρηση ενώ για φέτος η χρονιά
αναµένεται να κλείσει µε ακόµη µεγαλύτερες λιγνιτικές ζηµιές ύψους 300 εκατ. ευρώ. 

Για τους περίπου 5 χιλιάδες εργαζόμενους που απασχολούνται στις
μονάδες και τα ορυχεία οι επιλογές θα είναι 3: μεγάλος αριθμός εξ αυτών
μέχρι το 2023 θα έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα, ένα μέρος
μπορεί να αξιοποιηθεί σε άλλη διεύθυνση της ΔΕΗ ενώ σύμφωνα με τα
όσα είχε αναφέρει το υπουργείο ενέργειας κατά την παρουσίαση του
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όσα είχε αναφέρει το υπουργείο ενέργειας κατά την παρουσίαση του
τελευταίου νόμου θα δίνεται η δυνατότητα ακόμη και για μετάταξη στο
δηµόσιο. 
Το business plan παρουσιάζεται σήμερα και εγκρίνεται από το ΔΣ της
επιχείρησης, ενώ τη Δευτέρα η διοίκηση της ΔΕΗ έχει προγραμματίσει
συνέντευξη τύπου όπου θα ανακοινώσει επίσηµα τα στοιχεία του.

Χρήστος Στεφάνου
energypress.gr
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Ξανά σε απόσταση βολής από τις 900 µονάδες το Χρηµατιστήριο
Του Απόστολου Σκουµπούρη

Επιβεβαιώνοντας ότι οι long – όταν δραστηριοποιούνται – έχουν ασύγκριτα µεγαλύτερη ισχύ από τους
short στη σηµερινή πραγµατικότητα του ελληνικού χρηµατιστηρίου, µε συνοπτικές διαδικασίες και σε µόλις
τρεις συνεδριάσεις κάλυψαν σχεδόν όλη την «απόσταση» της πρόσφατης διόρθωσης, φέρνοντας εκ νέου
το Γενικό Δείκτη σε απόσταση βολής από τις 900 µονάδες.

Άλλωστε, κύριο χαρακτηριστικό των πτωτικών διορθωτικών συνεδριάσεων ήταν η µεγάλη µείωσης της
αξίας συναλλαγών, στοιχείο που έδειχνε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει διάθεση να «σηκωθούν» σοβαρά
κεφάλαια από την αγορά, ενώ οι ανοδικές συνεδριάσεις είχαν εκ νέου σηµαντική αύξηση του τζίρου!

Σηµειώνουµε ότι η διακύµανση της αξίας συναλλαγών µαρτυρά πολλά για την «ποιότητα» και την
ανθεκτικότητα της εκάστοτε κίνησης. Όταν αυξάνεται ο τζίρος, τότε ενισχύεται η εκάστοτε πορεία της
αγοράς – πτωτική ή ανοδική. Την προηγούµενη διορθωτική εβδοµάδα όπου ο Γ.Δ. του Χ.Α. υποχώρησε
3,15% και οι τράπεζες άνω του 6,57% o µέσος τζίρος ήταν µόλις 58 εκατ. ευρώ, µειωµένος κατά 33,6%
έναντι της τελευταίας εβδοµάδας του Νοέµβρη.

Στον αντίποδα, αυτή την εβδοµάδα που η αγορά γύρισε εκ νέου ανοδικά, ο µέσος τζίρος διαµορφώθηκε
στα 73,2 εκατ. ευρώ, ενισχυµένος κατά 26,1% έναντι της αµέσως προηγούµενης! Παράλληλα, ο µέσος
τζίρος των τριών ανοδικών συνεδριάσεων (Τετάρτης, Πέµπτης και Παρασκευής) ξεπέρασε τα 80 εκατ.
ευρώ, στοιχείο που «επιβεβαιώνει» την κυριαρχία των αγοραστών.

Ειδικά σήµερα Παρασκευή η αξία συναλλαγών εκτοξεύτηκε στα 90 εκατ. ευρώ που είναι µια από τις
καλύτερες επιδόσεις των τελευταίων µηνών, µε τα 15,38 εκατ. ευρώ, ήτοι το 17,18% του συνόλου, να είναι
πακέτα σε ΟΤΕ, ΟΠΑΠ. ΣΕΗ, Σαράντη και ΔΕΗ.

H αγορά µετά τη διόρθωση του πρώτου δεκαηµέρου του Δεκέµβρη, που ήρθε φυσιολογικά ύστερα από
την… υπερφόρτωση στο κλείσιµο του Νοέµβρη και του 11µήνου, κράτησε τη ζώνη των 860 µονάδων και µε
συνοπτικές διαδικασίες και αύξηση των συναλλαγών κάλυψε σχεδόν όλη την απόσταση, προσεγγίζοντας
εκ νέου τις 900 µονάδες.

Η κατάθεση του σχεδίου Ηρακλής στη Βουλή, η µεγάλη κινητικότητα στη ΔΕΗ ενώ επίκειται το νέο
οργανόγραµµα, η δυναµική παρουσία της χώρας στο 21ο συνέδριο της Capital Link στην Νέα Υόρκη και µια
σειρά άλλων εξελίξεων, ξύπνησαν εκ νέου το αγοραστικό ενδιαφέρον στο Χ.Α.

Σ’ όλα αυτά, ήρθε να «κουµπώσει» η δυναµική επιστροφή των διεθνών αγορών, όλες τις τελευταίες
ηµέρες, που «βλέπουν» ξανά τα ιστορικά υψηλά τους. Για άλλη µια φορά, κεντρικός καταλύτης για το
παγκόσµιο momentum, όπως πάγια γίνεται εδώ και 14 µήνες είναι η (νέα) συµφωνία επί της αρχής µεταξύ
ΗΠΑ και Κίνας για το εµπόριο, που αποφορτίζει την κατάσταση, οδηγώντας τον πιο βαρύ δείκτη
παγκοσµίως, τον S&P 500 ξανά στα ιστορικά υψηλά και πολύ κοντά σε αυτά τους Dow Jones και Nasdaq.

Επίσης, η µεγάλη νίκη των συντηρητικών στην Αγγλία χθες, η µεγαλύτερη του κόµµατος από το 1987,
έδωσε ώθηση και στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς δείχνει να λύνει το Γόρδιο Δεσµό που «ταλαιπωρεί» όλη
την Ε.Ε. εδώ και µια διετία σε σχέση µε τις επιλογές της Μεγάλης Βρετανίας.

Μέσα σ' αυτό το ενδιαφέρον από πολλές πλευρές κλίµα, ο Γενικός Δείκτης του ελληνικού χρηµατιστηρίου
ενισχύθηκε σε ποσοστό 2,05% το πενθήµερο, ο FTSE 25 κέρδισε 2,20%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης
ενισχύθηκε κατά 3,63%. Έτσι, από την αρχή του χρόνου τα κέρδη ανέρχονται στο +45,29% για το Γ.Δ., στο
+39,47% για τον FTSE 25 και στο +99,07% για τις τράπεζες.

Σήµερα ο Γ.Δ. κινούµενος όλη την ηµέρα σε θετική τροχιά έκλεισε στις 891,08 µονάδες µε άνοδο 0,66%,
έχοντας χάσει όµως το ήµισυ των κερδών συγκριτικά µε το υψηλό ηµέρας που ήταν στις 897,44 µονάδες
(+1,38%) δύο ώρες µετά την έναρξη, ενώ το χαµηλό ηµέρας ήταν στις 887,00 µονάδες (+0,20%) λίγο πριν το
κλείσιµο. Σε κάθε περίπτωση ο... φόβος της υπέρβασης των 900 µονάδων εξακολουθεί να «βασανίζει» την
αγορά.

Ο FTSE 25 έκλεισε στις 2.243,31 µονάδες µε άνοδο 0,51%, ο Mid Cap έκλεισε στις 1.172,67 µονάδες µε άνοδο
1,21%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 875,16 µονάδες µε άνοδο 1,06%.

Στις τράπεζες τα περισσότερα ενδοσυνεδριακά κέρδη εξανεµίστηκαν, ενώ µόνο η Alpha Bank (+1,39%) και
Εθνική (+1,45%) κράτησαν µέρος αυτών, ενώ στο χώρο των blue chips ξεχώρισαν µετοχές όπως Τέρνα
Ενεργειακή +5%, ΔΕΗ +2,89% (κέρδη 19% την εβδοµάδα και +195% το 2019), άνω του 2% ενισχύθηκαν και
οι Σαράντης, ΑΔΜΗΕ, Fourlis και Cenergy Holdings και άνω του 1% οι ΟΠΑΠ, Jumbo, ΓΕΚ Τέρνα, Ελλάκτωρ
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και ΕΛΠΕ.

Πτωτικά – διορθωτικά έκλεισαν οι ΟΤΕ (-1,59%), Motor Oil, Aegean Airlines, Lamda Development, Viohalco,
Μυτιληναίος και ΟΛΠ. Στο χώρο του Mid Cap κέρδη άνω του 7% είχε η Τεχνική Ολυµπιακή, Η Attica Bank
στο +3,91%, άνω του 2% κέρδισαν οι MIG, MLS και Νηρέας, ενώ άνω του 1% ενισχύθηκαν οι Ικτίνος,
Intralot, AVAX και Πλαίσιο. Στο σύνολο της αγοράς, 67 µετοχές ενισχύθηκαν έναντι 41 που υποχώρησαν.
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Η ΔΕΗ κλείνει όλες τις υφιστάµενες λιγνιτικές µέχρι το 2023 – Σήµερα η έγκριση
του business plan από το ΔΣ της Επιχείρησης

Το κλείσιμο όλων των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων που σήμερα λειτουργούν από τη ΔΕΗ μέχρι το
2023, θα περιλαμβάνει το νέο επιχειρησιακό πλάνο της επιχείρησης που εγκρίνεται σήμερα από το ΔΣ της
επιχείρησης. Όπως τόνισε μιλώντας στο Capital Link Forum στη Νέα Υόρκη ο κ. Στάσσης η ΔΕΗ δεσμεύεται
ότι δε θα καίει λιγνίτη μέχρι το 2028 και από την τελευταία θέση της Ευρώπης ως προς τις εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα θα βρεθεί στις πρώτες.

Θα επιταχύνουμε το ρυθμό απόσυρσης και μέχρι το 2023 θα έχουμε αποσύρει όλες τις μονάδες που
λειτουργούν σήμερα, είπε ο κ. Στάσσης υπογραμμίζοντας ότι η απόσυρση είναι εφικτή με βάση την
τεχνολογία που υπάρχει σήμερα. Η απόσυρση θα συνδυαστεί με ραγδαία αύξηση των επενδύσεων στον
τοµέα των ΑΠΕ.

Αναλυτικότερα η λιγνιτική αποεπένδυση, σε ό,τι αφορά τις υφιστάμενες μονάδες της ΔΕΗ θα έχει
ολοκληρωθεί µέχρι το 2023 και θα περιλαµβάνει τις µονάδες:

Άγιος Δηµήτριος 1456MW (πέντε µονάδες)
Αµύνταιο 546MW (δύο µονάδες)
Μελίτη 289MW (µία µονάδα)
Καρδιά 1110MW (4 µονάδες)
Μεγαλόπολη 511MW (2 µονάδες)

Σε ό,τι αφορά την υπό κατασκευή μονάδα Πτολεμαΐδα 5, ο κ. Στάσσης δεν άνοιξε τα χαρτιά του ωστόσο
το πιο πιθανό σενάριο είναι να συνεχίσει να βρίσκεται σε λειτουργία µέχρι το 2028.

Η επιτάχυνση της απόσυρσης των λιγνιτικών (την οποία ως κατεύθυνση είχε αποκαλύψει ήδη από τις 4
Νοεμβρίου το energypress), εκτός από τους προφανείς περιβαλλοντικούς λόγους γίνεται εξαιτίας της
σημαντικής αύξησης του κόστους του λιγνίτη, που μεταφράζεται σε ζημιές εκατοντάδων εκατομμυρίων
για τη ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα όπως ανέφερε πρόσφατα ο επικεφαλής της επιχείρησης το 2018 οι λιγνίτες προκάλεσαν
ζημιές 200 εκατ. ευρώ στην επιχείρηση ενώ για φέτος η χρονιά αναμένεται να κλείσει με ακόμη
µεγαλύτερες λιγνιτικές ζηµιές ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Για τους περίπου 5 χιλιάδες εργαζόμενους που απασχολούνται στις μονάδες και τα ορυχεία οι επιλογές θα
είναι 3: μεγάλος αριθμός εξ αυτών μέχρι το 2023 θα έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα, ένα
μέρος μπορεί να αξιοποιηθεί σε άλλη διεύθυνση της ΔΕΗ ενώ σύμφωνα με τα όσα είχε αναφέρει το
υπουργείο ενέργειας κατά την παρουσίαση του τελευταίου νόμου θα δίνεται η δυνατότητα ακόμη και για
µετάταξη στο δηµόσιο.

Το business plan παρουσιάζεται σήμερα και εγκρίνεται από το ΔΣ της επιχείρησης, ενώ τη Δευτέρα η

https://www.kozanilife.gr/2019/12/13/%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%ce%b7-%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%8c%ce%bb%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%85%cf%86%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ac%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%bb%ce%b9%ce%b3/


http://www.kozanilife.gr/

 Publication date: 13/12/2019 18:07

 Alexa ranking (Greece): 2587

 https://www.kozanilife.gr/2019/12/13/%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%ce%b7-%ce%ba%...

διοίκηση της ΔΕΗ έχει προγραµµατίσει συνέντευξη τύπου όπου θα ανακοινώσει επίσηµα τα στοιχεία του.

Από το energypress.gr

 

Στολισµός Γάµου Βάφτισης στην Κοζάνη
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Tourism Minister Explores Possible Direct Athens-Boston Air Link

Home > Industry sectors > Air Travel > Tourism Minister Explores Possible Direct Athens-Boston Air Link

As part of his trip to the US for the annual Capital Link Invest in Greece Forum held in New York, earlier this week,
Greek Tourism Minister Harry Theoharis visited Boston, where he met with Boston Logan International Airport and
airline executives to discuss boosting flight frequency in view of rising interest from US travelers.

“Flights already operating are very profitable for all companies. Furthermore, there is a large number of passengers in
Boston, but also at other US airports arriving in our country through airports mainly in Europe. Which means that there
is a market available, or to put it differently, an existing customer base which would rather fly directly rather than
make a stopover,” said Theoharis.

While in Boston, Theoharis also met with the Dean of the Boston University School of Hospitality Administration and
Harvard professors as well as with executives from travel platforms TripAdvisor and Kayak.

The minister also met with airline executives from Canada as part of Greece’s efforts to expand into new markets
through boosting air connectivity all year round.

Besides meeting with investors, entrepreneurs, and diaspora Greeks in both New York and Boston, Theoharis
attended the celebration of Greek Day at the New York Stock Exchange on Wall Street, where he joined the Greek
delegation and rang the Closing Bell at the NYSE.
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Με… φειδώ η συνέχιση της αντίδρασης στο ΧΑ
Στις 891 µονάδες έκλεισε ο ΓΔ που απώλεσε σηµαντικό µέρος των ενδοσυνεδριακών κερδών. Συνέχισε
ανοδικά η ΔΕΗ, ενώ ακολούθησαν και οι τράπεζες µε τον κλαδικό δείκτη να ενισχύεται κατά 1%. Στα 90
εκατ. η αξία συναλλαγών.

Την θετική κίνηση των Ευρωπαϊκών Αγορών, ακολούθησε, σε πρώτη φάση, το Ελληνικό Χρηµατιστήριο, µε
τους αγοραστές να πιστώνονται την τρίτη συνεχόµενη ανοδική συνεδρίαση, έστω και αν η
επαναπροσέγγιση των 900 µονάδων, επανέφερε τα “σύνδροµα υψοφοβίας” στους ενεργούς traders και
χρειάστηκαν οι σηµαντικότατες βοήθειες από τις τελικές δηµοπρασίες, προκειµένου να αποφευχθούν τα
χειρότερα … Αξίζει να σηµειωθεί ότι η σηµερινή συνεδρίαση διεξήχθη εν µέσω, συγκρατηµένα, θετικών
µηνυµάτων από την Αγορά οµολόγων (στο 1,364% υποχωρεί η απόδοση του 10ετους) και θετικών
προσήµων στις Διεθνείς Αγορές, στον απόηχο των µπερδεµένων δηµοσιευµάτων για πιθανή εµπορική
συµφωνία µεταξύ ΗΠΑ και Κίνας ( η ανακοίνωση της συµφωνίας έγινε µετά το κλείσιµο της εγχώριας
αγοράς ), αλλά και του εκλογικού αποτελέσµατος στο Ηνωµένο Βασίλειο. “ Τα καταφέραµε, φεύγουµε από
ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου, χωρίς εάν και αλλά ”, δήλωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον , µετά τη
µεγάλη νίκη µε αυτοδυναµία από τους Συντηρητικούς. “Η ΕΕ ελπίζει να διεξαχθεί σύντοµα η ψηφοφορία
στο Βρετανικό Κοινοβούλιο για την έξοδο της Χώρας από το Μπλοκ και την αποσαφήνιση των σχεδίων του
Λονδίνου, έπειτα από τον θρίαµβο του Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον στις χθεσινές εκλογές”, δήλωσε ο
νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, ο Βέλγος Σαρλ Μισέλ. “Τα αποτελέσµατα των Βρετανικών
εκλογών είναι βραχυπρόθεσµα θετικά, καθώς αίρουν την αβεβαιότητα αναφορικά µε τη διαδικασία
εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση”, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας Λουίς ντε Γκίντος. Επιστρέφοντας στο Χ.Α., αξίζει να σηµειωθεί η ευδιάκριτη υποχώρηση των
βασικών δεικτών από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά, κάτι που συνδυάστηκε µε την αισθητή µείωση της
συναλλακτικής δραστηριότητας, στο δεύτερο µισό της συνεδρίασης. Υποσηµειώνεται ότι το πρώτο ηµίωρο
των συναλλαγών ο τζίρος έφθασε τα 7,6 εκατ. και η πρώτη ώρα στα 14,3 εκατ., από τα οποία τα 0,6 εκατ.
αφορούσαν “πακέτα” (ΟΠΑΠ) και µε την στήλη στο πρώτο ενδοσυνεδριακό σχόλιο να εφιστά την προσοχή
επισηµαίνοντας ότι “προσοχή ίσως χρειάζεται ο τζίρος, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ενισχυµένος, για τα
δεδοµένα της εποχής και αν συνεχιστεί η συναλλακτική δραστηριότητα µε τον ίδιο βηµατισµό, δεν
αποκλείεται το Χ.Α., σήµερα, να πάει για ένα βραχυπρόθεσµο ρεκόρ τζίρου. Μένει να φανεί αν θα
επιβεβαιωθούν οι ‘υποψιασµένοι’, σύµφωνα µε τους οποίους, δεν είναι λίγα τα χαρτοφυλάκια που
τοποθετήθηκαν στα πρόσφατα χαµηλά και εκµεταλλευόµενα το ανοδικό ξεκίνηµα, προχωρούν σε αθρόες
ρευστοποιήσεις – κινήσεις κατοχύρωσης κερδών”. Στα χαρακτηριστικά της σηµερινής συνεδρίασης οι
επιλεκτικές κινήσεις των αγοραστών στο ταµπλώ του FTSE25 και οι ακόµα επιλεκτικότερες στο ταµπλώ
της µεσαίας και µικρότερης κεφαλαιοποίησης. Σύµφωνα µε Παράγοντες της Αγοράς, “η εκλογική νίκη
Τζόνσον, που αφαιρεί µία σηµαντική Ευρωπαϊκή εκκρεµότητα, οι χθεσινές δηλώσεις Λαγκάρντ για την
Ελληνική Οικονοµία και η θετική εικόνα των Διεθνών Αγορών, µετά τα δηµοσιεύµατα για πιθανή ‘πρώτη
συµφωνία’ µεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, ήταν µία ‘τελευταία ευκαιρία’ του Χ.Α. να κάνει την υπέρβαση, πριν την
ολοκλήρωση της χρηµατιστηριακής χρονιάς, όµως, τουλάχιστον για σήµερα, κάτι τέτοιο δεν επετεύχθη
‘Άγνωστος Χ’, οι εξελίξεις στα Ελληνοτουρκικά και οι γεωπολιτικές εντάσεις στην Περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου”. Υπενθυµίζεται ότι το τέλος της ερχόµενης εβδοµάδας συµπίπτει µε το triple witching
Δεκεµβρίου, ενώ αποµένουν µόλις εννέα συνεδριάσεις, για να κλείσει, χρηµατιστηριακά, το 2019. Θα
πρέπει να επισηµανθεί ότι η επιφυλακτικότητα άνοιξε βηµατισµό, µε κύριο εκφραστή τον Τραπεζικό κλάδο,
µετά το νέο tweet Τραµπ, όµως η υποχώρηση του Χ.Α. είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα και σαφώς ταχύτερα
από την υποχώρηση των Ευρωπαϊκών Αγορών. Πιο συγκεκριµένα, ο Αµερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι
“το δηµοσίευµα της Wall Street Journal για την εµπορική συµφωνία µε την Κίνα είναι εντελώς λάθος, ειδικά
όσα γράφουν για τους δασµούς”. “Πρέπει να βρουν καλύτερη διαρροή” πρόσθεσε. Τα πράγµατα
µπερδεύτηκαν ακόµα περισσότερο, καθώς “υπάρχει µεγάλη πρόοδος σε ότι αφορά την ‘πρώτη φάση’ της
εµπορικής συµφωνίας µε τις ΗΠΑ” διαµήνυσαν Κινέζοι Αξιωµατούχοι, συµπληρώνοντας ότι “η Υπερδύναµη
θα αφαιρέσει σε δόσεις, δασµούς που έχει επιβάλει”. Από εκεί και πέρα, η σηµερινή συνεδρίαση ήταν η
τελευταία της χρηµατιστηριακής εβδοµάδας, η οποία αποδείχθηκε ανοδική µε εβδοµαδιαία κέρδη 2,05%
για τον Γενικό Δείκτη. Στο ίδιο διάστηµα ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, σηµείωσε κέρδη 3,63%. Από
την αρχή του χρόνου, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 45,29% και ο Τραπεζικός δείκτης κέρδη 99,07%.
Ξεκινώντας και τη σηµερινή αναφορά από τον Τραπεζικό κλάδο και τις Δεικτοβαρείς µετοχές, που ήταν
και οι πρώτες που έδωσαν το “σήµα υποχώρησης”, αξίζει να σηµειωθεί ότι ο τίτλος της Alpha Bank (+1,39%)
αναρριχήθηκε µέχρι τα 1,91 ευρώ (+2,14%), της Εθνικής (+1,45%) µέχρι τα 3,039 ευρώ (+2,81%), της
Eurobank (+0,67%) µέχρι τα 0,922 ευρώ (+3,13%) και της Πειραιώς (+0,20%) µέχρι τα 3,12 ευρώ (+3,17%). Ο
Τραπεζικός δείκτης, αν και σηµείωσε υψηλό ηµέρας στις 887,18 µονάδες (+2,45%), στην πορεία απώλεσε το
σύνολο των αρχικών κερδών, βρέθηκε να υποχωρεί µέχρι τις 862,48 µονάδες (-0,41%), στις 17.00 βρέθηκε
στις 866 µονάδες (0%) και µε τις σηµαντικές βοήθειες των τελικών δηµοπρασιών, ολοκλήρωσε την
συνεδρίαση στις 875,16 µονάδες, µε ηµερήσια κέρδη 1,06%. Για τον εν λόγω δείκτη, η επόµενη σηµαντική
αντίσταση στις 913 µονάδες (ηµερήσιο “stop short”). Μένοντας στον Τραπεζικό κλάδο, σε συνέχεια της από
27/11/2019 σχετικής δηµοσίευσης, η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της πώλησης
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απαιτήσεων από χαρτοφυλάκιο ναυτιλιακών δανείων (συνολικού ύψους 262 εκατ. ευρώ), σε Επενδυτικά
funds των οποίων Σύµβουλος είναι η Cross Ocean Partners. Η Nat West Markets ενήργησε ως
Χρηµατοοικονοµικός Σύµβουλος, ενώ το νοµικό γραφείο “Watson Farley & Williams” ως Επίκουρος Νοµικός
Σύµβουλος για την ΕΤΕ. Ερχόµενοι στον µη Τραπεζικό 25αρη , που η τελική εικόνα είναι σαφώς χειρότερη
της ενδοσυνεδριακής, µε αρνητικό πρόσηµο ολοκλήρωσαν την συνεδρίαση οι Viohalco (-0,69%), Lamda
Development (-0,28%), Motor Oil (-0,59%), ΕΕΕ (-0,10%), Μυτιληναίος (-0,15%), ΟΛΠ (-0,46%), ΟΤΕ (-1,59%) και
αµετάβλητος ο τίτλος της TITC. Εν τω µεταξύ, σήµερα, εκτός απρόοπτου, συνεδριάζει το Διοικητικό
Συµβούλιο της ΔΕΗ για να εγκρίνει το business plan της Εταιρείας που επικαιροποίησε η McKinsey &
Company. Μία από τις ειδήσεις που έχει το “σχέδιο των µεσοπρόθεσµων στρατηγικών προτεραιοτήτων” της
Εταιρείας, είναι η επίσπευση του “λουκέτου” στους Λιγνιτικούς Σταθµούς και την αποκάλυψε ο ίδιος ο
πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος Γιώργος Στάσσης στη διάρκεια του Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα
Υόρκη. Σύµφωνα µε τα όσα είπε, “η ΔΕΗ δεσµεύεται ότι µέχρι το 2028 δεν θα καίει… Λιγνίτη και η Ελλάδα
θα βρεθεί πρώτη στην Ε.Ε. στο θέµα της απολιγνιτοποίησης. Θα επιταχύνουµε την απόσυρση, κλείνοντας
όλες τις υπάρχουσες Μονάδες έως το 2023”. Από την άλλη, ο ΟΠΑΠ γνωστοποίησε ότι “συνέπεια της
µείωσης του συντελεστή φορολογίας και παρακράτησης φόρου µερισµάτων σε 10%, από 15% (ισχύον
συντελεστής κατά την πληρωµή του προµερίσµατος χρήσης 2018 στις 19/10/2018, ύψους 0,10 ευρώ ανά
µετοχή), προέκυψε επιπλέον καθαρό ποσό µερίσµατος στους Δικαιούχους Μετόχους, ύψους €959.812,26, ή
0,005 ευρώ ανά µετοχή. Δικαιούχοι είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που ήταν και Δικαιούχοι του
προµερίσµατος χρήσης 2018, ήτοι οι Εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη Δευτέρα 15/10/2018”. Από εκεί
και πέρα, δείχνει να επιµένει σε πλαγιολισθητική κίνηση που έχει ξεκινήσει από τα 23 ευρώ (κλείσιµο 27/11)
η µετοχή του ΟΛΠ (-0,46%). Ο τίτλος είναι σε ηµερήσιο “short”, µε “stop” τα 23,50 ευρώ και επόµενες
στηρίξεις τα 21,60 – 21,50 και 21,05 ευρώ. Τρίτη συνεχόµενη ανοδική συνεδρίαση για τον ΑΔΜΗΕ (+2,07%)
και σήµερα κίνηση µόνιµα µε θετικό πρόσηµο, καθώς η µετοχή κάνει προσπάθεια να ακολουθήσει την
κίνηση της ΔΕΗ. Η µετοχή παραµένει σε ηµερήσιο “long” µε “stop” τα 2,08 ευρώ και µε επόµενες αντιστάσεις
στα 2,28 και 2,40 ευρώ, όµως κλείσιµο του τίτλου υψηλότερα των 2,35 ευρώ, θα σηµάνει νέα ιστορικά
υψηλά (!) Για τους “λάτρεις” των στατιστικών, σε νέα ιστορικά υψηλά ολοκλήρωσε την συνεδρίαση η
µετοχή της Jumbo (+1,33%), συµπληρώνοντας τρεις συνεχόµενες ανοδικές συνεδριάσεις. Χωρίς θεωρητικές
αντιστάσεις ο τίτλος (!).
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Η ΔΕΗ «κόβει» τον λιγνίτη το 2023

Επιβεβαιώνοντας παλαιότερες δηλώσεις της ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος ο διευθύνων
σύµβουλος της ΔΕΗ εξήγγειλε το κλείσιµο των λιγνιτικών µονάδων το 2023, πέντε χρόνια νωρίτερα του
αρχικού χρονοδιαγράµµατος.

 

Σε δηλώσεις του στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
ΔΕΗ Γ. Στάσσης, αναφέρθηκε στην απεξάρτηση της επιχείρησης από τον λιγνίτη, λέγοντας πως αυτός θα
πραγµατοποιηθεί το 2023 αντί του 2028 που είχε ανακοινωθεί αρχικά. Η λειτουργία των λιγνιτικών
µονάδων αποτελεί αιτία σηµαντικής οικονοµικής αιµορραγίας καθώς όπως είχε αναφέρει πρόσφατα ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, η ΔΕΗ έχασε µόνο πέρυσι 200 εκατ. ευρώ
από τις συγκεκριµένες µονάδες.

Εκτιµάται ότι η αρχή θα γίνει, µέσα στο επόµενο εξάµηνο, µε το κατέβασµα του διακόπτη στη µονάδα του
Αµυνταίου και στη Μεγαλόπολη ΙΙ, ενώ στα επόµενα χρόνια θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες µονάδες. Η
εξέλιξη αυτή µοιραία ανοίγει τη συζήτηση για τη µείωση του προσωπικού, καθώς γίνεται λόγος για
εθελούσια έξοδο 4.000 υπαλλήλων.
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Η ΔΕΗ κλείνει όλες τις υφιστάµενες λιγνιτικές µέχρι το 2023

Η ΔΕΗ κλείνει όλες τις υφιστάμενες λιγνιτικές μέχρι το 2023 -
Σήμερα η έγκριση του business plan από το ΔΣ της Επιχείρησης

Χρήστος Στεφάνου |energypress.gr
13 12 2019 | 08:16

Το κλείσιμο όλων των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων που σήμερα
λειτουργούν από τη ΔΕΗ μέχρι το 2023, θα περιλαμβάνει το νέο
επιχειρησιακό πλάνο της επιχείρησης που εγκρίνεται σήμερα από το ΔΣ
της επιχείρησης. Όπως τόνισε μιλώντας στο Capital Link Forum στη Νέα
Υόρκη ο κ. Στάσσης η ΔΕΗ δεσμεύεται ότι δε θα καίει λιγνίτη μέχρι το
2028 και από την τελευταία θέση της Ευρώπης ως προς τις εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα θα βρεθεί στις πρώτες. Θα επιταχύνουμε το
ρυθμό απόσυρσης και μέχρι το 2023 θα έχουμε αποσύρει όλες τις
μονάδες που λειτουργούν σήμερα, είπε ο κ. Στάσσης υπογραμμίζοντας
ότι η απόσυρση είναι εφικτή με βάση την τεχνολογία που υπάρχει
σήμερα. Η απόσυρση θα συνδυαστεί με ραγδαία αύξηση των
επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ.

Αναλυτικότερα η λιγνιτική αποεπένδυση, σε ό,τι αφορά τις
υφιστάμενες μονάδες της ΔΕΗ θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2023 και
θα περιλαμβάνει τις μονάδες:

Άγιος Δημήτριος 1456MW (πέντε μονάδες)
Αμύνταιο 546MW (δύο μονάδες)
Μελίτη 289MW (μία μονάδα)
Καρδιά 1110MW (4 μονάδες)
Μεγαλόπολη 511MW (2 μονάδες)

Σε ό,τι αφορά την υπό κατασκευή μονάδα Πτολεμαΐδα 5, ο κ. Στάσσης
δεν άνοιξε τα χαρτιά του ωστόσο το πιο πιθανό σενάριο είναι να
συνεχίσει να βρίσκεται σε λειτουργία μέχρι το 2028. 
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Η επιτάχυνση της απόσυρσης των λιγνιτικών (την οποία ως
κατεύθυνση είχε αποκαλύψει ήδη από τις 4 Νοεμβρίου το energypress),
εκτός από τους προφανείς περιβαλλοντικούς λόγους γίνεται εξαιτίας
της σημαντικής αύξησης του κόστους του λιγνίτη, που μεταφράζεται
σε ζημιές εκατοντάδων εκατομμυρίων για τη ΔΕΗ. Συγκεκριμένα όπως
ανέφερε πρόσφατα ο επικεφαλής της επιχείρησης το 2018 οι λιγνίτες
προκάλεσαν ζημιές 200 εκατ. ευρώ στην επιχείρηση ενώ για φέτος η
χρονιά αναμένεται να κλείσει με ακόμη μεγαλύτερες λιγνιτικές ζημιές
ύψους 300 εκατ. ευρώ. 

Για τους περίπου 5 χιλιάδες εργαζόμενους που απασχολούνται στις
μονάδες και τα ορυχεία οι επιλογές θα είναι 3: μεγάλος αριθμός εξ
αυτών μέχρι το 2023 θα έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα,
ένα μέρος μπορεί να αξιοποιηθεί σε άλλη διεύθυνση της ΔΕΗ ενώ
σύμφωνα με τα όσα είχε αναφέρει το υπουργείο ενέργειας κατά την
παρουσίαση του τελευταίου νόμου θα δίνεται η δυνατότητα ακόμη και
για μετάταξη στο δημόσιο. 

Το business plan παρουσιάζεται σήμερα και εγκρίνεται από το ΔΣ της
επιχείρησης, ενώ τη Δευτέρα η διοίκηση της ΔΕΗ έχει προγραμματίσει
συνέντευξη τύπου όπου θα ανακοινώσει επίσημα τα στοιχεία του.

energypress.gr
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Τους στόχους του 2020 παρουσίασε ο ΟΔΔΗΧ σε επενδυτές στη Ν. Υόρκη -
Επιτυχηµένο το 2019

Τους στόχους του ΟΔΔΗΧ για το 2020 ανέλυσε ο γενικός διευθυντής του Οργανισµού, Δηµήτρης
Τσάκωνας, σε πάνελ για τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν τα ελληνικά οµόλογα, στο πλαίσιο
του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Όπως σηµείωσε, το 2019 το ελληνικό Δηµόσιο εφάρµοσε ένα επιτυχηµένο δανειακό πρόγραµµα ,
συνολικού ύψους 9 δισ. ευρώ, δηλαδή 2,5 δισ. ευρώ περισσότερα  από το πιο αισιόδοξο
επίσηµα  δηµοσιευµένο σενάριο. Η εφαρµογή αυτού του προγράµµατος έδωσε την ευκαιρία στο
Δηµόσιο όχι µόνο να  καλύψει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες του για  το έτος 2019, αλλά  και να
προπληρώσει το πιο ακριβό µέρος των δανείων του ΔΝΤ, καθώς και να  µειώσει το ύψος των
εντόκων γραµµατίων, σε µια προσπάθεια µείωσης του κινδύνου αναχρηµατοδότησης του
χαρτοφυλακίου ελληνικού χρέους, επιτυγχάνοντας παράλληλα περαιτέρω βελτίωση της
ρευστότητας στη δευτερογενή αγορά οµολόγων και διατηρώντας τα ταµειακά διαθέσιµα στο ίδιο
επίπεδο µε αυτό του τέλους του 2018.

Λαµβάνοντας υπόψη τα υφιστάµενα ταµειακά αποθέµατα καθώς και ότι οι µεικτές χρηµατοδοτικές
ανάγκες της Ελλάδας για το επόµενο έτος είναι σχεδόν µηδενικές, ο κ. Τσάκωνας τόνισε πως οι πολιτικές
δανεισµού, ταµειακής διαχείρισης και διαχείρισης χαρτοφυλακίου χρέους για το 2020 θα επικεντρωθούν,
µεταξύ άλλων, στους ακόλουθους στόχους: Τη µείωση του κινδύνου αναχρηµατοδότησης, τη
δηµιουργία  χώρου για  εκδοτική δραστηριότητα , την έκδοση κρατικών οµολόγων µε ικανό
ποσό έκδοσης ώστε να  θεωρούνται εκδόσεις αναφοράς, τη διατήρηση της συνεχούς και
µόνιµης παρουσίας του ελληνικού Δηµοσίου στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, τη βελτίωση της
ρευστότητας στη δευτερογενή αγορά , τη διατήρηση του συνεχούς διαλόγου µε την επενδυτική
κοινότητα, την περαιτέρω επέκταση της επενδυτικής βάσης, την ολοκληρωµένη διαχείριση
των ταµειακών διαθεσίµων, καθώς και την περαιτέρω µείωση των περιθωρίων πιστωτικού
κινδύνου των ελληνικών οµολόγων.

Αξίζει να σηµειώσουµε πως στο πάνελ συµµετείχαν κορυφαία στελέχη των BNP Paribas, Goldman Sachs,
ΕΛΠΕ, Εθνικής Τράπεζας, Milbank και Nomura.

Ο Αρνοντ Τοσιέν, γενικός διευθυντής επενδυτικής τραπεζικής στην Ελλάδα και στην Κεντρική και
Ανατολική Ευρώπη της BNP Paribas, µεταξύ άλλων ανέφερε ότι το 2019 ήταν ένα έτος ισχυρών
επιδόσεων για  τις ελληνικές αγορές µετοχών και χρεογράφων. Οι διεθνείς επενδυτές χαιρέτισαν
τη συνεχή οικονοµική βελτίωση της χώρας και την αναµενόµενη πολιτική µεταρρυθµίσεων που είχε
εξαγγείλει η νέα κυβέρνηση. «Βλέπουµε ένα  θετικό µοµέντουµ, καθώς η επιτυχηµένη έκδοση
οµολόγων προσείλκυσε φέτος επενδυτές υψηλής ποιότητας, µια εξέλιξη που θα  οδηγήσει
περισσότερους επενδυτές να  στραφούν προς την Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: Εφηµερίδα «Καθηµερινή»
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Θέλουν… απευθείας πτήσεις Ελλάδα – Αµερική όλο το χρόνο

Οι απευθείας αεροπορικές πτήσεις µεταξύ Ελλάδος και Βορείου Αµερικής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους,
βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης.

Κι αυτό καθώς το «ρεύµα» του εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα παρουσιάζει
σταθερή άνοδο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης, συναντήθηκε στην Νέα Υόρκη,
µε παράγοντες του τουριστικού κλάδου, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής και του Καναδά, καθώς και εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης. Στις
συναντήσεις, καταγράφηκε η ανάγκη να αυξηθούν οι πτήσεις.

Μιλώντας, στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum, ο Υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στις προοπτικές
του ελληνικού τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον κλάδο. Στο περιθώριο του
forum συναντήθηκε µε φορείς του Τουρισµού, επενδυτές και µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και
διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης. Στη Βοστώνη είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, του Boston University, αλλά και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό. Συναντήσεις είχε επίσης, µε υψηλόβαθµα
στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών κρατήσεων Kayak και Trip Advisor, µε τα οποία εξέτασε
τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για την περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού
προϊόντος.

Αλλά και σε ειδική εκδήλωση, που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ.
Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που
ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας. Επιπλέον, ο ίδιος συµµετείχε, ως
µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη λήξη των εργασιών της Τρίτης 10
Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν αφιερωµένη στην Ελλάδα.

Πηγή: www.newsit.gr
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PDMA targets bond market consolidation

Public Debt Management Agency General Director Dimitris Tsakonas presented the Greek state’s targets for 2020 at
a panel on the investment opportunities Greek bonds offer in the context of the Capital Link Forum in New York this
week.

Taking into account the existing cash reserves and the fact that Greece’s gross financing needs for next year are
close to zero, Tsakonas said that the policies of borrowing, cash administration and portfolio management in 2020 will
focus on the following targets: the reduction of the refinancing risk, the creation of space for issuing activity, the issue
of bonds of such an amount as to be considered benchmark, the maintenance of Greece’s constant presence in
international capital markets, the improvement of liquidity and the further expansion of the investor base.

http://www.ekathimerini.com/247515/article/ekathimerini/business/pdma-targets-bond-market-consolidation
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Προσπάθειες Θεοχάρη για απευθείας πτήσεις Ελλάδα-Β. Αµερικής όλο τον
χρόνο

Σειρά  επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες
του τουριστικού κλάδου αλλά  και µε εκπαιδευτικά  ιδρύµατα  είχε ο Υπουργός Τουρισµού κ.
Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ.

Ο Υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον
κλάδο. Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του Τουρισµού, επενδυτές και
µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης.

Ο Υπουργός Τουρισµού συµµετείχε, ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη
λήξη των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν
αφιερωµένη στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά.

Αντικείµενο των επαφών ήταν να  διερευνηθούν οι δυνατότητες για  ενίσχυση της σύνδεσης
µεταξύ της Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους.

Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης και µε
τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης. Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε
ιδιαίτερα θετικό κλίµα και καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του
εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή άνοδο.

Στη Βοστώνη ο Υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό.

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών
κρατήσεων Kayak και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για την
περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ.
Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που
ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.

https://tomanifesto.gr/prospatheies-theochari-gia-apeytheias-ptiseis-ellada-v-amerikis-olo-ton-chrono/
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Θέλουν… απευθείας πτήσεις Ελλάδα - Αµερική όλο το χρόνο!

Οι απευθείας αεροπορικές πτήσεις µεταξύ Ελλάδος και Βορείου Αµερικής καθ’ όλη τη
διάρκεια  του έτους, βρίσκονται ψηλά  στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης.

Κι αυτό καθώς το «ρεύµα» του εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα παρουσιάζει
σταθερή άνοδο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης, συναντήθηκε στην Νέα Υόρκη,
µε παράγοντες του τουριστικού κλάδου, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής και του Καναδά, καθώς και εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης. Στις
συναντήσεις, καταγράφηκε η ανάγκη να αυξηθούν οι πτήσεις.

Μιλώντας, στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum, ο Υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στις προοπτικές
του ελληνικού τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον κλάδο. Στο περιθώριο του
forum συναντήθηκε µε φορείς του Τουρισµού, επενδυτές και µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και
διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης. Στη Βοστώνη είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, του Boston University, αλλά και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό. Συναντήσεις είχε επίσης, µε υψηλόβαθµα
στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών κρατήσεων Kayak και Trip Advisor, µε τα οποία εξέτασε
τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για την περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού
προϊόντος.

Αλλά και σε ειδική εκδήλωση, που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ.
Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που
ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας. Επιπλέον, ο ίδιος συµµετείχε, ως
µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη λήξη των εργασιών της Τρίτης 10
Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν αφιερωµένη στην Ελλάδα.

Πηγή: newsit.gr
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 21ο Capital Link Forum

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 21ο Capital Link Forum

Διεθνής Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Το Φόρουµ
προσέλκυσε πάνω από 1.000 συµµετέχοντες.

Το 21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum: “Greece is Back” πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα  9
Δεκεµβρίου, 2019 στη Νέα  Υόρκη, στο Metropolitan Club, µε µεγάλη επιτυχία προσελκύοντας για ακόµη
µία φορά περισσότερους από 1,000 συµµετέχοντες.   Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσµό για την
παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εµφανίζονται στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε
εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηµατικού κόσµου, καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών
επενδυτών, επιχειρηµατιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων από την
Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική, αναφέρουν οι διοργανωτές του Φόρουµ. 

Παράλληλα, στην ανακοίνωση αναφέρεται "GREECE IS BACK! Με µια νέα κυβέρνηση µε ξεκάθαρη
κοινοβουλευτική πλειοψηφία και λαϊκή εντολή σε συνδυασµό µε µια σαφή, ρεαλιστική και φιλική προς τις
επιχειρήσεις στρατηγική, η Ελλάδα αναµένεται να ξεκινήσει µια σταθερή πορεία ανάπτυξης. Οι επενδύσεις
προερχόµενες από επιχειρηµατίες του εξωτερικού είναι κρίσιµης σηµασίας για την επανέναρξη της
οικονοµίας. Με ένα αποδεδειγµένο ιστορικό και ευρεία αποδοχή στις επιχειρηµατικές, οικονοµικές και
επενδυτικές κοινότητες, το Συνέδριο της Capital Link πραγµατοποιήθηκε στην τέλεια χρονική στιγµή για να
µεταδώσει το σωστό µήνυµα σε ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα στοχευµένο κοινό, να ενισχύσει το ενδιαφέρον
και την εµπιστοσύνη των επενδυτών και να βοηθήσει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. 

Ειδικότερα, οι διεθνείς επενδυτές είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις εξελίξεις και τις
µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, καθώς και για το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο που στοχεύει στην
παροχή κινήτρων και στη δοµική βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, οι επενδυτές
ενηµερώθηκαν για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά, ενώ ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε σε
επιµέρους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας που αφορούν θέµατα όπως η µακροοικονοµική εικόνα
στην µετα-Brexit εποχή, η διαχείριση του δηµοσίου χρέους, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η
αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων
και η παγκόσµια ναυτιλία.  

Αξίζει να  σηµειωθεί ότι συµµετείχαν οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσµών, Διεθνείς Οίκοι
Αξιολόγησης, σηµαντικοί Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργό παρουσία  στην Ελλάδα , 5  – πέντε
Διεθνείς Επενδυτικές Τράπεζες, οι 4 – τέσσερις Συστηµικές Ελληνικές Τράπεζες και
σηµαντικό Κυβερνητικό Επιτελείο: 

Ο κ. Χάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)
Επτά  Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι:

Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονοµικών 
Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Ο κ. Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισµού
Ο κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
Ο κ. Γιώργος Ζαββός, Υφυπουργός Οικονοµικών, Υπεύθυνος για  το
Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα
Ο κ. Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Ο κ. Γεράσιµος Θωµάς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα  Υόρκη
Οι εκπρόσωποι των Θεσµών κ. Francesco Drudi και κ. Paul Kutos
Ο Δρ. Martin Czurda, Διευθύνων Σύµβουλος - Hellenic Financial Stability Fund
Ο κ. Ριχάρδος Λαµπίρης, Διευθύνων Σύµβουλος του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δηµοσίου
Ο κ. Δηµήτρης Τσάκωνας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής - Οργανισµός Διαχείρισης
Δηµοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ)

Το Συνέδριο προσέφερε στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες
δικτύωσης.  Οι συµµετέχοντες φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα από:

83 υψηλού επιπέδου οµιλητές που απευθυνθήκαν σε
Περισσότερα από 1,000 άτοµα που παρακολούθησαν το Συνέδριο
Περισσότερες από 100 κατ’ ιδίαν συναντήσεις για  τις εισηγµένες και µη εταιρίες, καθώς και για τα
µέλη της Κυβέρνησης.
Ξεχωριστές συναντήσεις για τους Υπουργούς της Κυβέρνησης µε ξένους επενδυτές  που
ενδιαφέρονται για την Ελλάδα
Ενώ παράλληλα όλοι οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία επαφών και δικτύωσης στα πλαίσια των
παράλληλων εκδηλώσεων του Συνεδρίου

«Συνάντηση Ξένων Θεσµικών Επενδυτών µε τον Υπουργό Οικονοµικών και τον Υπουργό
Ανάπτυξης & Επενδύσεων της Κυβέρνησης» & τις Εισηγµένες Εταιρείες

Όπως και τα προηγούµενα χρόνια, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές µια µοναδική δυνατότητα
δικτύωσης µέσα από περισσότερα από 100 one-to-one meetings µε Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν
µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µε εισηγµένες και µη εισηγµένες εταιρείες,
καθώς και µε µέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης. Σε συνεργασία µε τις επενδυτικές
τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν δύο group sessions για τον Υπουργό
Οικονοµικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Ο
καθένας αναφέρθηκε σε θέµατα του χαρτοφυλακίου του και του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Επιπλέον, ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης και ο Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κ.
Ιωάννης Πλακιωτάκης, πραγµατοποίησαν µια σειρά από one-to-one meetings µε επενδυτές και  υψηλόβαθµα
στελέχη της αγοράς.

Ενδεικτικά  funds : Athanor Capital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Asset
management, Consilience Capital, Eaton Vance, Fir Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm,
Morgan Stanley, MSK Capital Partners, Nomura, Third Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch,
Knighthead, Stonehill, Olympus Peak, Citi, Aberdeen, Helm, East Rock, Centerbridge, Beachpoint, Weterwheel
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Οµογενειακά  και Διεθνή Μέσα  Ενηµέρωσης

Οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και των εταιριών, είχαν επαφή µε όλα  τα  οµογενειακά  MME
που κάλυψαν το Συνέδριο καθώς και µε τα  ακόλουθα  Διεθνή Μέσα: Wall Street Journal,
Bloomberg, YAHOO Finance, Reuters, New York Times, Tradewinds.

Ο κ. Nicolas Bornozis, Πρόεδρος της Capital Link, και διοργανωτής της εκδήλωσης ανέφερε ότι η
διοργάνωση του φετινού φόρουµ είναι ένα νέο ορόσηµο στις προσπάθειες της Capital Link για τα τελευταία
21 χρόνια που συστηµατικά προβαλλει την Ελλάδα σε ένα ευρύτερο κοινό ως επιχείρηµατικο και
επενδυτικό προορισµό.

Η υψηλού επιπέδου αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβέρνησης θα έχει την ευκαιρία όχι µόνο να
παρουσιάσει τα σχέδια και τα προγράµµατα στους αντίστοιχους τοµείς, αλλά και να επισηµάνει τα
σηµαντικά επιτεύγµατα της νέας κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της σύντοµης περιόδου που ήταν στην
εξουσία.

Ένα ευρύ κλίµα αισιοδοξίας για τις νέες ευκαιρίες που ανοίγονται στην Ελλάδα είναι εµφανές. Επιπλέον,
ανανεώνεται η εµπιστοσύνη ότι µε τη συνεπή εφαρµογή φιλικών προς τις επιχειρήσεις µεταρρυθµίσεων και
προγραµµάτων η οικονοµία της Ελλάδας θα αναβαθµιστει και θα παραµείνει σε µια τροχιά ανάπτυξης και
οι ξένες επενδύσεις θα αξιολογηθούν και θα τυχουν σωστου χειρισµου.

Η πρώτη ψήφος εµπιστοσύνης από τη διεθνή κοινότητα έχει ήδη δοθεί, όπως µαρτυρείται από τη µεγάλη
αποδοχη ελληνικών κρατικων και εταιρικών οµολόγων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Τα ελληνικά οµόλογα
έχουν πολύ χαµηλα επιτοκια, επιτοκια που πριν από µερικά χρόνια θα ήταν αδιανόητα για την Ελλάδα.
Όπως συµβαίνει συνήθως µε το παράδειγµα άλλων χωρών που ξεκίνησαν την προεια εξοδου απο κρίσεις,
το δεύτερο κύµα εµπιστοσύνης απο τη διεθνη κοινοτητα αναµένεται να αποτελειται απο επενδυσεις σε
µετοχες, παγια και επιχειρησεις ενισχύοντας έτσι µια νέα και διατηρήσιµη περίοδο ανάπτυξης και
ευηµερίας για την Ελλάδα. 

Ο Πρέσβης της Ελλάδας Θεοχάρης Λαλάκος τόνισε ότι, µετά από µία µακρά περίοδο ύφεσης, η
Ελλάδα έχει επιστρέψει σε πορεία σταθερής οικονοµικής ανάπτυξης, µέσα από µία εντυπωσιακή
προσπάθεια σταθεροποίησης, υλοποιώντας, όπως αναφέρει ο ΟΟΣΑ, ένα από τα πλέον φιλόδοξα
προγράµµατα µεταρρυθµίσεων των τελευταίων ετών. Μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων, είναι η
βιώσιµη µακροοικονοµική και δηµοσιονοµική σταθερότητα, η ανθεκτικότητα σε εξωτερικούς κλυδωνισµούς
και η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης.

Ο Έλληνας Πρέσβης υπογράµµισε, επίσης, ότι ο Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας – ΗΠΑ έχει προσδώσει νέα
δυναµική στις διµερείς ελληνο-αµερικανικές σχέσεις, συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας σε τοµείς
όπως το εµπόριο και οι επενδύσεις.

Η Ελλάδα, όπως ανέφερε, εισέρχεται στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα µε αυτοπεποίθηση και
αποφασισµένη να πετύχει. Η ενεργός συµµετοχή αµερικανικών επιχειρήσεων σε αυτήν την προσπάθεια
είναι πολύ σηµαντική και αµοιβαία επωφελής".

Με βασικό µήνυµα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει µία νέα εποχή οικονοµικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετείχαν στο 21o "Annual Capital
Link Invest in Greece Forum" στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην "ατζέντα" τους την ελληνική οικονοµία,
εξετάζοντας "τις ευκαιρίες που εµφανίζονται υπό το πρίσµα της πληθώρας των µεταρρυθµίσεων που
λαµβάνουν χώρα".
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Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία
υλοποίηση ενός προγράµµατος διαρθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του
επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για
αυτό το πρόγραµµα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται µία µεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώµης
απέναντι στις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις γενικότερα.
"Κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που
εµποδίζουν τις επενδύσεις και υπονοµεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το
σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες
επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθµες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά
έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός φιλικότερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη", σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σηµείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει µία σταθερή κυβέρνηση µε ορίζοντα τετραετίας. Για τη
µεταρρυθµιστική εντολή που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται,
διαθέτουν την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όπως, µάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των µεταρρυθµίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράµµατός
της.

"Σε αντίθεση µε αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σηµερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώµα. Αντ' αυτού,
επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει µία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα
µεταµόρφωναν την ελληνική οικονοµία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της
λαϊκής ψήφου και µία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο", επισήµανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Αναλυτικά η ενηµέρωση του Φόρουµ για όσα συζητήθηκαν στην Διεθνή Συνάντηση Κορυφής στη Νέα
Υόρκη για την Ελληνική Οικονοµία και τις Επενδύσεις, στην οποία συµµετείχαν µεγάλοι Επενδυτές,
Επιχειρήσεις, Διεθνείς Τράπεζες & Οργανισµοί και η Κυβέρνηση:  

https://ant1news.gr/eidiseis/article/554290/me-epityxia-oloklirothike-to-21o-capital-link-forum


http://24wro.com.gr/

 Publication date: 13/12/2019 16:12

 Alexa ranking (Greece): 1128

 http://24wro.com.gr/2151080/theloun-apeutheias-ptiseis-ellada-ameriki-olo-to-chro...

Θέλουν… απευθείας πτήσεις Ελλάδα – Αµερική όλο το χρόνο.

Οι απευθείας αεροπορικές πτήσεις µεταξύ Ελλάδος και Βορείου Αµερικής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους,
βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης.

Κι αυτό καθώς το «ρεύµα» του εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα παρουσιάζει
σταθερή άνοδο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης, συναντήθηκε στην Νέα Υόρκη,
µε παράγοντες του τουριστικού κλάδου, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής και του Καναδά, καθώς και εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης. Στις
συναντήσεις, καταγράφηκε η ανάγκη να αυξηθούν οι πτήσεις.

Μιλώντας, στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum, ο Υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στις προοπτικές
του ελληνικού τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον κλάδο. Στο περιθώριο του
forum συναντήθηκε µε φορείς του Τουρισµού, επενδυτές και µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και
διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης. Στη Βοστώνη είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, του Boston University, αλλά και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό. Συναντήσεις είχε επίσης, µε υψηλόβαθµα
στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών κρατήσεων Kayak και Trip Advisor, µε τα οποία εξέτασε
τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για την περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού
προϊόντος.

Αλλά και σε ειδική εκδήλωση, που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ.
Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που
ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας. Επιπλέον, ο ίδιος συµµετείχε, ως
µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη λήξη των εργασιών της Τρίτης 10
Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν αφιερωµένη στην Ελλάδα.

Πηγή: www.newsit.gr
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Θέλουν… απευθείας πτήσεις Ελλάδα – Αµερική όλο το χρόνο!

Οι απευθείας αεροπορικές πτήσεις µεταξύ Ελλάδος και
Βορείου Αµερικής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους,
βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης.

Κι αυτό καθώς το «ρεύµα» του εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα παρουσιάζει
σταθερή άνοδο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης, συναντήθηκε στην Νέα Υόρκη,
µε παράγοντες του τουριστικού κλάδου, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής και του Καναδά, καθώς και εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης. Στις
συναντήσεις, καταγράφηκε η ανάγκη να αυξηθούν οι πτήσεις.

Μιλώντας, στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum, ο Υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στις προοπτικές
του ελληνικού τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον κλάδο. Στο περιθώριο του
forum συναντήθηκε µε φορείς του Τουρισµού, επενδυτές και µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και
διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης. Στη Βοστώνη είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, του Boston University, αλλά και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό. Συναντήσεις είχε επίσης, µε υψηλόβαθµα
στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών κρατήσεων Kayak και Trip Advisor, µε τα οποία εξέτασε
τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για την περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού
προϊόντος.

Αλλά και σε ειδική εκδήλωση, που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ.
Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που
ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας. Επιπλέον, ο ίδιος συµµετείχε, ως
µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη λήξη των εργασιών της Τρίτης 10
Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν αφιερωµένη στην Ελλάδα.
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Τους στόχους του 2020 παρουσίασε ο ΟΔΔΗΧ σε επενδυτές στη Ν. Υόρκη

Τους στόχους του ΟΔΔΗΧ για το 2020 ανέλυσε ο γενικός διευθυντής του Οργανισµού, Δηµήτρης
Τσάκωνας, σε πάνελ για τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν τα ελληνικά οµόλογα, στο πλαίσιο
του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Οπως σηµείωσε, το 2019 το ελληνικό Δηµόσιο εφάρµοσε ένα
επιτυχηµένο δανειακό πρόγραµµα, συνολικού ύψους 9 δισ. ευρώ, δηλαδή 2,5 δισ. ευρώ περισσότερα από το
πιο αισιόδοξο επίσηµα δηµοσιευµένο σενάριο. Η εφαρµογή αυτού του προγράµµατος έδωσε την ευκαιρία
στο Δηµόσιο όχι µόνο να καλύψει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες του για το έτος 2019, αλλά και να
προπληρώσει το πιο ακριβό µέρος των δανείων του ΔΝΤ, καθώς και να µειώσει το ύψος των εντόκων
γραµµατίων, σε µια προσπάθεια µείωσης του κινδύνου αναχρηµατοδότησης του χαρτοφυλακίου ελληνικού
χρέους, επιτυγχάνοντας παράλληλα περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας στη δευτερογενή αγορά
οµολόγων και διατηρώντας τα ταµειακά διαθέσιµα στο ίδιο επίπεδο µε αυτό του τέλους του 2018.

Λαµβάνοντας υπόψη τα υφιστάµενα ταµειακά αποθέµατα καθώς και ότι οι µεικτές χρηµατοδοτικές
ανάγκες της Ελλάδας για το επόµενο έτος είναι σχεδόν µηδενικές, ο κ. Τσάκωνας τόνισε πως οι πολιτικές
δανεισµού, ταµειακής διαχείρισης και διαχείρισης χαρτοφυλακίου χρέους για το 2020 θα επικεντρωθούν,
µεταξύ άλλων, στους ακόλουθους στόχους: Τη µείωση του κινδύνου αναχρηµατοδότησης, τη δηµιουργία
χώρου για εκδοτική δραστηριότητα, την έκδοση κρατικών οµολόγων µε ικανό ποσό έκδοσης ώστε να
θεωρούνται εκδόσεις αναφοράς, τη διατήρηση της συνεχούς και µόνιµης παρουσίας του ελληνικού
Δηµοσίου στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, τη βελτίωση της ρευστότητας στη δευτερογενή αγορά, τη
διατήρηση του συνεχούς διαλόγου µε την επενδυτική κοινότητα, την περαιτέρω επέκταση της επενδυτικής
βάσης, την ολοκληρωµένη διαχείριση των ταµειακών διαθεσίµων, καθώς και την περαιτέρω µείωση των
περιθωρίων πιστωτικού κινδύνου των ελληνικών οµολόγων.

Αξίζει να σηµειώσουµε πως στο πάνελ συµµετείχαν κορυφαία στελέχη των BNP Paribas, Goldman Sachs,
ΕΛΠΕ, Εθνικής Τράπεζας, Milbank και Nomura. Ο Αρνοντ Τοσιέν, γενικός διευθυντής επενδυτικής τραπεζικής
στην Ελλάδα και στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη της BNP Paribas, µεταξύ άλλων ανέφερε ότι το 2019
ήταν ένα έτος ισχυρών επιδόσεων για τις ελληνικές αγορές µετοχών και χρεογράφων. Οι διεθνείς
επενδυτές χαιρέτισαν τη συνεχή οικονοµική βελτίωση της χώρας και την αναµενόµενη πολιτική
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µεταρρυθµίσεων που είχε εξαγγείλει η νέα κυβέρνηση. «Βλέπουµε ένα θετικό µοµέντουµ, καθώς η
επιτυχηµένη έκδοση οµολόγων προσείλκυσε φέτος επενδυτές υψηλής ποιότητας, µια εξέλιξη που θα
οδηγήσει περισσότερους επενδυτές να στραφούν προς την Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά.
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Τους στόχους του 2020 παρουσίασε ο ΟΔΔΗΧ σε επενδυτές στη Ν. Υόρκη

Τους στόχους του 2020 παρουσίασε ο ΟΔΔΗΧ σε επενδυτές
στη Ν. Υόρκη
Τους στόχους του ΟΔΔΗΧ για το 2020 ανέλυσε ο γενικός διευθυντής του Οργανισµού, Δηµήτρης
Τσάκωνας, σε πάνελ για τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν τα ελληνικά οµόλογα, στο πλαίσιο
του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Οπως σηµείωσε, το 2019 το ελληνικό Δηµόσιο εφάρµοσε ένα
επιτυχηµένο δανειακό πρόγραµµα, συνολικού ύψους 9 δισ. ευρώ, δηλαδή 2,5 δισ. ευρώ περισσότερα από το
πιο αισιόδοξο επίσηµα δηµοσιευµένο σενάριο. Η εφαρµογή αυτού του προγράµµατος έδωσε την ευκαιρία
στο Δηµόσιο όχι µόνο να καλύψει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες του για το έτος 2019, αλλά και να
προπληρώσει το πιο ακριβό µέρος των δανείων του ΔΝΤ, καθώς και να µειώσει το ύψος των εντόκων
γραµµατίων, σε µια προσπάθεια µείωσης του κινδύνου αναχρηµατοδότησης του χαρτοφυλακίου ελληνικού
χρέους, επιτυγχάνοντας παράλληλα περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας στη δευτερογενή αγορά
οµολόγων και διατηρώντας τα ταµειακά διαθέσιµα στο ίδιο επίπεδο µε αυτό του τέλους του 2018.

Λαµβάνοντας υπόψη τα υφιστάµενα ταµειακά αποθέµατα καθώς και ότι οι µεικτές χρηµατοδοτικές
ανάγκες της Ελλάδας για το επόµενο έτος είναι σχεδόν µηδενικές, ο κ. Τσάκωνας τόνισε πως οι πολιτικές
δανεισµού, ταµειακής διαχείρισης και διαχείρισης χαρτοφυλακίου χρέους για το 2020 θα επικεντρωθούν,
µεταξύ άλλων, στους ακόλουθους στόχους: Τη µείωση του κινδύνου αναχρηµατοδότησης, τη δηµιουργία
χώρου για εκδοτική δραστηριότητα, την έκδοση κρατικών οµολόγων µε ικανό ποσό έκδοσης ώστε να
θεωρούνται εκδόσεις αναφοράς, τη διατήρηση της συνεχούς και µόνιµης παρουσίας του ελληνικού
Δηµοσίου στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, τη βελτίωση της ρευστότητας στη δευτερογενή αγορά, τη
διατήρηση του συνεχούς διαλόγου µε την επενδυτική κοινότητα, την περαιτέρω επέκταση της επενδυτικής
βάσης, την ολοκληρωµένη διαχείριση των ταµειακών διαθεσίµων, καθώς και την περαιτέρω µείωση των
περιθωρίων πιστωτικού κινδύνου των ελληνικών οµολόγων.

Αξίζει να σηµειώσουµε πως στο πάνελ συµµετείχαν κορυφαία στελέχη των BNP Paribas, Goldman Sachs,
ΕΛΠΕ, Εθνικής Τράπεζας, Milbank και Nomura. Ο Αρνοντ Τοσιέν, γενικός διευθυντής επενδυτικής τραπεζικής
στην Ελλάδα και στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη της BNP Paribas, µεταξύ άλλων ανέφερε ότι το 2019
ήταν ένα έτος ισχυρών επιδόσεων για τις ελληνικές αγορές µετοχών και χρεογράφων. Οι διεθνείς
επενδυτές χαιρέτισαν τη συνεχή οικονοµική βελτίωση της χώρας και την αναµενόµενη πολιτική
µεταρρυθµίσεων που είχε εξαγγείλει η νέα κυβέρνηση. «Βλέπουµε ένα θετικό µοµέντουµ, καθώς η
επιτυχηµένη έκδοση οµολόγων προσείλκυσε φέτος επενδυτές υψηλής ποιότητας, µια εξέλιξη που θα
οδηγήσει περισσότερους επενδυτές να στραφούν προς την Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά.
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"Κύµα" εκδόσεων οµολόγων από τις ελληνικές εισηγµένες αναµένεται το 2020

Της Ελευθερίας Κούρταλη

Εντυπωσιασµένοι εµφανίστηκαν οι διεθνείς επενδυτές από τις επιδόσεις των ελληνικών οµολόγων στο
πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τα υψηλόβαθµα στελέχη των διεθνών και
εγχώριων τραπεζών να αναµένουν, µιλώντας σε σχετικό πάνελ, ότι η δυναµική στροφή των επενδυτών
προς τα ελληνικά assets θα συνεχιστεί και το επόµενο έτος, ενώ εκτιµούν πως πολλές εισηγµένες θα
προχωρήσουν σε νέες εκδόσεις χρέους.

Παράλληλα, ο Γενικός Διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης Τσάκωνας παρουσίασε στο πάνελ και τους
διεθνείς επενδυτές, τους 14 στόχους του ΟΔΔΗΧ για το 2020, τονίζοντας ότι σκοπός της Ελλάδας είναι να
διατηρήσει την παρουσία της στις αγορές και να ενισχύσει την εµπιστοσύνη των επενδυτών και των οίκων
αξιολόγησης προς την Ελλάδα.

Οι στόχοι του ΟΔΔΗΧ

Πιο αναλυτικά, ο κ. Τσάκωνας σηµείωσε πως το 2019, το Ελληνικό Δηµόσιο εφάρµοσε ένα επιτυχηµένο
δανειακό πρόγραµµα, συνολικού ύψους 9 δισ. ευρώ, δηλαδή 2,5 δισ. ευρώ περισσότερα από το πιο
αισιόδοξο επίσηµα δηµοσιευµένο σενάριο.

Η εφαρµογή αυτού του προγράµµατος, όπως τόνισε, έδωσε την ευκαιρία στην Ελλάδα όχι µόνο να καλύψει
τις ακαθάριστες χρηµατοδοτικές της ανάγκες για το έτος 2019, αλλά και να προπληρώσει το πιο ακριβό
µέρος των δανείων του ΔΝΤ, καθώς και να µειώσει το ύψος των Εντόκων Γραµµατίων, σε µια προσπάθεια
µείωσης του κινδύνου αναχρηµατοδότησης του χαρτοφυλακίου ελληνικού χρέους, επιτυγχάνοντας
παράλληλα περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας στην δευτερογενή αγορά οµολόγων, διατηρώντας τα
ταµειακά διαθέσιµα στο ίδιο επίπεδο µε αυτό του τέλους του 2018.

Λαµβάνοντας υπόψη τα υφιστάµενα ταµειακά αποθέµατα καθώς και ότι οι µικτές χρηµατοδοτικές ανάγκες
του Ελληνικού Δηµοσίου για το επόµενο έτος είναι σχεδόν µηδενικές, όπως επεσήµανε ο Γενικός
Διευθυντής του ΟΔΔΗΧ, οι πολιτικές δανεισµού, ταµειακής διαχείρισης και διαχείρισης χαρτοφυλακίου
χρέους για το 2020 θα επικεντρωθούν στους ακόλουθους 14 στόχους:

• Μείωση του κινδύνου αναχρηµατοδότησης.

• Δηµιουργία χώρου για εκδοτική δραστηριότητα.

• Έκδοση κρατικών οµολόγων µε ικανό ποσό έκδοσης ώστε να θεωρούνται εκδόσεις αναφοράς.

• Διατήρηση της συνεχούς και µόνιµης παρουσίας του ΕΔ στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

• Βελτίωση της ρευστότητας στη δευτερογενή αγορά οµολόγων.

• Διατήρηση του συνεχούς διαλόγου µε την επενδυτική κοινότητα.

• Συνεχή επικοινωνία στη βάση της αρχής της διαφάνειας και της εµπέδωσης εµπιστοσύνης τόσο µε τους
επενδυτές όσο και µε τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

• Δανειακή πολιτική προσανατολισµένη στις ανάγκες των επενδυτών.

• Περαιτέρω επέκταση της επενδυτικής βάσης.

• Ενεργητική διαχείριση των κινδύνων αγοράς που ενυπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο δηµοσίου χρέους.

• Διατήρηση των σηµερινών ορίων αναφορικά µε τους δείκτες κινδύνων αγοράς του ελληνικού
χαρτοφυλακίου

• Ολοκληρωµένη διαχείριση ταµειακών διαθεσίµων τόσο για το Ελληνικό Δηµόσιο όσο και για τους Φορείς
Γενικής Κυβέρνησης.

• Διαχείριση της βραχυπρόθεσµης ταµειακής ρευστότητας του Ελληνικού Δηµοσίου.

• Περαιτέρω µείωση των περιθωρίων πιστωτικού κινδύνου των ελληνικών οµολόγων.”

Στροφή στην ποιότητα

https://www.eurocapital.gr/permalink/105790.html


http://www.eurocapital.gr/

 Publication date: 13/12/2019 15:25

 Alexa ranking (Greece): 3688

 https://www.eurocapital.gr/permalink/105790.html

Ο κ. Απόστολος Γκουτζίνης, Partner – Milbank LLP, ο οποίος και συντόνισε το πάνελ µε θέµα την επενδυτικής
ευκαιρία που παρουσιάζουν τα ελληνικά οµόλογα, σηµείωσε πως υπάρχει µια πρόσφατη πολιτική αλλαγή
στην Ελλάδα και ένα νέο µοµέντουµ για να ανοιχτεί η οικονοµία σε µεγαλύτερο ανταγωνισµό, σε
περισσότερες επενδύσεις και  σε µεγαλύτερη πρόσβαση στην κεφαλαιαγορά. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα είναι
οικονοµικά σταθερή και προσφέρει πολύ ελκυστικές ευκαιρίες για επενδυτικό κέρδος σε διάφορους τοµείς.
Σε αυτό το νέο περιβάλλον, οι ελληνικές εταιρείες θα έχουν ευκαιρίες να χρηµατοδοτήσουν τις
δραστηριότητές τους και να αναχρηµατοδοτήσουν το χρέος τους, αλλά πιο εντατικά από ποτέ, θα
σηµειωθεί µια στροφή προς την ποιότητα µαζί µε ισχυρές διευθυντικές οµάδες και επιχειρηµατικά σχέδια.

Από την πλευρά του, ο Arnaud Jossien, Managing Director - Investment Banking CEE & Greece της BNP Paribas,
µεταξύ άλλων ανέφερε πως το 2019 ήταν ένα έτος ισχυρών επιδόσεων για τις ελληνικές αγορές µετοχών
και χρεογράφων. "Βλέπουµε ένα θετικό µοµέντουµ, καθώς η επιτυχηµένη έκδοση οµολόγων προσέλκυσε
φέτος επενδυτές υψηλής ποιότητας, µια εξέλιξη που λογικά θα οδηγήσει περισσότερους επενδυτές να
αρχίσουν να στρέφουν ξανά το ενδιαφέρον τους προς την Ελλάδα. Είναι δίκαιο να πούµε ότι η Ελλάδα
επανέρχεται στην οµαλότητα", σηµείωσε.

Τώρα  είναι η στιγµή για  εκδόσεις οµολόγων

Ο  Δηµήτρης Κοφίτσας, Εκτελεστικός Διευθυντής Επενδυτικής Τραπεζικής / Χρηµατοδοτική Οµάδα Νότιας
Ευρώπης & Ελλάδας της Goldman Sachs είπε πως οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να ξεφύγουν
από την κρίση µε ένα εκπληκτικό ιστορικό βελτίωσης της ρευστότητας και της κερδοφορίας. Επιπλέον, είπε
ότι τώρα είναι η στιγµή για την έκδοση περισσότερου χρέους, δεδοµένου ότι η κερδοφορία βελτιώνεται.

Ως "ένα έτος φαινόµενο" για την αγορά χρέους περιέγραψε ο Βασίλης Κώτσηρας Head of Capital Markets
and Structured Finance -Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, το 2019. "Έχουµε καθιερώσει µε πολύ σκληρή δουλειά
την Ελλάδα ως έναν συχνό εκδότη χρέους", σηµείωσε χαρακτηριστικά. Επιπλέον, αναφέρθηκε στις
πολυάριθµες αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας, λέγοντας ότι αντικατοπτρίζουν την επίλυση
προβληµάτων που ταλάνιζαν την ελληνική οικονοµία. Αν και προέβλεψε ότι το 2020 θα σηµατοδοτήσει µια
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο κ. Κότσιρας είπε ότι µια βασική πρόκληση για τις τράπεζες θα ήταν να
επεκταθεί η επενδυτική τους βάση, δεδοµένου ότι η αξιολόγησή τους δεν θα αναβαθµιστεί δραµατικά.

Ο κ. Morven Jones Διευθύνων Σύµβουλος, Επικεφαλής Χρεωστικών Κεφαλαιαγορών, EMEA – Nomura
απαρίθµησε µια σειρά παγκόσµιων εξελίξεων που αποσταθεροποίησαν τις αγορές και ανησύχησαν τους
διαχειριστές χρέους. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι οι αγορές έχουν αποδείξει µεγάλη ανθεκτικότητα. Όσον
αφορά την Ελλάδα σηµείωσε ότι η χώρα αντιµετωπίζει ένα φανταστικό έτος, παρά την παγκόσµια
αναταραχή. Όπως εξήγησε, έχουν τεθεί οι βάσεις για την έκδοση περισσότερων εκδόσεων χρέους, οι
οποίες θα µπορέσουν να χρηµατοδοτήσουν την µελλοντική πορεία της οικονοµίας.
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 21ο Capital Link Forum - [Ant1news.gr]

Διεθνής Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Το Φόρουµ
προσέλκυσε πάνω από 1.000 συµµετέχοντες. Τ ο 21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum: "Greece is
Back" πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Δεκεµβρίου, 2019 στη Νέα Υόρκη , στο Metropolitan Club , µε µεγάλη
επιτυχία προσελκύοντας για ακόµη µία φορά περισσότερους από 1,000 συµµετέχοντες. Έχοντας πλέον
εξελιχθεί σε ένα θεσµό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εµφανίζονται στην Ελλάδα,
το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηµατικού κόσµου, καθώς έφερε σε επαφή
πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηµατιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών
αξιωµατούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική, αναφέρουν οι διοργανωτές του Φόρουµ.
Παράλληλα, στην ανακοίνωση αναφέρεται "GREECE IS BACK! Με µια νέα κυβέρνηση µε ξεκάθαρη
κοινοβουλευτική πλειοψηφία και λαϊκή εντολή σε συνδυασµό µε µια σαφή, ρεαλιστική...
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Διεθνής Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Το Φόρουµ
προσέλκυσε πάνω από 1.000 συµµετέχοντες. Τ ο 21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum: "Greece is
Back" πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Δεκεµβρίου, 2019 στη Νέα Υόρκη , στο Metropolitan Club , µε µεγάλη
επιτυχία προσελκύοντας για ακόµη µία φορά περισσότερους από 1,000 συµµετέχοντες. Έχοντας πλέον
εξελιχθεί σε ένα θεσµό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εµφανίζονται στην Ελλάδα,
το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηµατικού κόσµου, καθώς έφερε σε επαφή
πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηµατιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών
αξιωµατούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική, αναφέρουν οι διοργανωτές του Φόρουµ.
Παράλληλα, στην ανακοίνωση αναφέρεται "GREECE IS BACK! Με µια νέα κυβέρνηση µε ξεκάθαρη
κοινοβουλευτική πλειοψηφία και λαϊκή εντολή σε συνδυασµό µε µια σαφή, ρεαλιστική...

http://www.palo.gr/oikonomika-nea/me-epityxia-oloklirwthike-to-21o-capital-link-forum/23319732/
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Roadshow του Υπουργού Τουρισµού σε Νέα Υόρκη-Βοστώνη
Follow @report247gr

Σειρά επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες του τουριστικού
κλάδου αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ. 

Ο Υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που
υπάρχουν στον κλάδο. Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του Τουρισµού,
επενδυτές και µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης. 

Ο Υπουργός Τουρισµού συµµετείχε, ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη
λήξη των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν
αφιερωµένη στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά.

Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της
Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης
και µε τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης. Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν
σε ιδιαίτερα θετικό κλίµα και καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα»
του εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή άνοδο. 

Στη Βοστώνη ο Υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό. 

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών
κρατήσεων Kayak και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για
την περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 

Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ.
Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που
ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.

Follow @report247gr

http://report247.gr/roadshow-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%8d-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%cf%83%ce%b5-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%85%cf%8c%cf%81%ce%ba%ce%b7/
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Η ΔΕΗ κλείνει όλες τις υφιστάµενες λιγνιτικές µέχρι το 2023

Χρήστος Στεφάνου

Το κλείσιμο όλων των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων που σήμερα λειτουργούν από τη ΔΕΗ μέχρι το
2023, θα περιλαμβάνει το νέο επιχειρησιακό πλάνο της επιχείρησης που εγκρίνεται σήμερα από το ΔΣ της
επιχείρησης. Όπως τόνισε μιλώντας στο Capital Link Forum στη Νέα Υόρκη ο κ. Στάσσης η ΔΕΗ δεσμεύεται
ότι δε θα καίει λιγνίτη μέχρι το 2028 και από την τελευταία θέση της Ευρώπης ως προς τις εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα θα βρεθεί στις πρώτες. Θα επιταχύνουμε το ρυθμό απόσυρσης και μέχρι το 2023
θα έχουμε αποσύρει όλες τις μονάδες που λειτουργούν σήμερα, είπε ο κ. Στάσσης υπογραμμίζοντας ότι η
απόσυρση είναι εφικτή με βάση την τεχνολογία που υπάρχει σήμερα. Η απόσυρση θα συνδυαστεί με
ραγδαία αύξηση των επενδύσεων  στον τομέα των ΑΠΕ.

Αναλυτικότερα η λιγνιτική αποεπένδυση, σε ό,τι αφορά τις υφιστάμενες μονάδες της ΔΕΗ θα έχει
ολοκληρωθεί μέχρι το 2023 και θα περιλαμβάνει τις μονάδες
Άγιος Δημήτριος 1456MW (πέντε μονάδες)
Αμύνταιο 546MW (δύο μονάδες)
Μελίτη 289MW (μία μονάδα)
Καρδιά 1110MW (4 μονάδες)
Μεγαλόπολη 511MW (2 μονάδες)
Σε ό,τι αφορά την υπό κατασκευή μονάδα Πτολεμαΐδα 5, ο κ. Στάσσης δεν άνοιξε τα χαρτιά του ωστόσο
το πιο πιθανό σενάριο είναι να συνεχίσει να βρίσκεται σε λειτουργία μέχρι το 2028. 
Η επιτάχυνση της απόσυρσης των λιγνιτικών εκτός από τους προφανείς περιβαλλοντικούς λόγους γίνεται
εξαιτίας της σημαντικής αύξησης του κόστους του λιγνίτη, που μεταφράζεται σε ζημιές εκατοντάδων
εκατομμυρίων για τη ΔΕΗ. Συγκεκριμένα όπως ανέφερε πρόσφατα ο επικεφαλής της επιχείρησης το 2018
οι λιγνίτες προκάλεσαν ζημιές 200 εκατ. ευρώ στην επιχείρηση ενώ για φέτος η χρονιά αναμένεται να
κλείσει με ακόμη μεγαλύτερες λιγνιτικές ζημιές ύψους 300 εκατ. ευρώ. 
Για τους περίπου 5 χιλιάδες εργαζόμενους που απασχολούνται στις μονάδες και τα ορυχεία οι επιλογές θα
είναι 3: μεγάλος αριθμός εξ αυτών μέχρι το 2023 θα έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα, ένα
μέρος μπορεί να αξιοποιηθεί σε άλλη διεύθυνση της ΔΕΗ ενώ σύμφωνα με τα όσα είχε αναφέρει το
υπουργείο ενέργειας κατά την παρουσίαση του τελευταίου νόμου θα δίνεται η δυνατότητα ακόμη και για
μετάταξη στο δημόσιο. 
Το business plan παρουσιάζεται σήμερα και εγκρίνεται από το ΔΣ της επιχείρησης. 

https://energypress.gr/news/i-dei-kleinei-oles-tis-yfistamenes-lignitikes-mehri-2023-simera-i-egkrisi-toy-business-plan-
apo
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Roadshow του Υπουργού Τουρισµού Χάρη Θεοχάρη σε Νέα Υόρκη-Βοστώνη
Σειρά επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες του τουριστικού
κλάδου αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ. 
Ο Υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον
κλάδο. Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του Τουρισµού, επενδυτές και
µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης.
Ο Υπουργός Τουρισµού συµµετείχε, ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη
λήξη των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν
αφιερωµένη στην Ελλάδα.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά.
Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της
Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης και µε
τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης. Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε
ιδιαίτερα θετικό κλίµα και καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του
εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή άνοδο.
Στη Βοστώνη ο Υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό.
Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών
κρατήσεων Kayak και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για την
περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ.
Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που
ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.

http://www.theseanation.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1/%CE%BD%CE%B5%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CF%83/%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%83/45633-roadshow-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CF%87%CE%AC%CF%81%CE%B7-%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CF%87%CE%AC%CF%81%CE%B7-%CF%83%CE%B5-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%85%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7-%CE%B2%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7.html
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Άρης Ξενόφος: Καθολικό το µήνυµα ότι η ευκαιρία για επενδύσεις είναι τώρα

Το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι – µε
την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο – επισήµανε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Άρης
Ξενόφος µιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 989. Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που
επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον Διευθύνοντα
Σύµβουλο του Ταµείου κ. Ριχάρδο Λαµπίρη, µε κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια
Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο.

Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι
συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
εµπόδια.

«Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να
κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό
αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη
διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωµα και
την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για την
σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. «Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι
ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει
και µια ευχέρεια στους επενδυτές να µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά
τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχηµάτων
για τη Β φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας.

Μέσα στο νέο έτος θα εκκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,
ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.

https://www.movenews.gr/arhs-jenofvs-kauoliko-to-mhnyma-oti-h-eykairia-gia-ependyseis-einai-tvra/
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Roadshow Θεοχάρη σε Νέα Υόρκη-Βοστώνη
Επιχειρήσεις

13 Δεκεµβρίου 2019

Σειρά επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες του τουριστικού
κλάδου αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ. Ο
υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του ελληνικού τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον
κλάδο. Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του τουρισµού, επενδυτές και
µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης.  Ο υπουργός συµµετείχε, ως µέλος
της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη λήξη των εργασιών της Τρίτης 10
Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν αφιερωµένη στην Ελλάδα. Παράλληλα,
κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά. Αντικείµενο των επαφών ήταν να
διερευνηθούν οι δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής
µε απευθείας πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.  Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής
σύνδεσης της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης και µε τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου
της Βοστώνης. Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα θετικό κλίµα και καταγράφηκε η ανάγκη
αύξησης των πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την
Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή άνοδο.  Στη Βοστώνη ο υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει
µε τον Πρύτανη του School of Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων
επιφανών πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό.  Ο κ. Θεοχάρης
είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών κρατήσεων
Kayak και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για την περαιτέρω
προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.  Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό
Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ. Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη
τουριστικών πρακτορείων που ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της
οµογένειας.Χάρης ΘεοχάρηςΗΠΑ
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Θεοχάρης : Roadshow σε Νέα Υόρκη και Βοστώνη
Αθλητικά Νέα

13 Δεκεµβρίου 2019

Σειρά επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες του τουριστικού
κλάδου αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ. Ο
υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον
κλάδο. Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του Τουρισµού, επενδυτές και
µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης. Ο Υπουργός Τουρισµού συµµετείχε,
ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη λήξη των εργασιών της Τρίτης 10
Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν αφιερωµένη στην Ελλάδα. Κατά τη
διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους µεγάλων
αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά. Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι
δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας
πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας
µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης και µε τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης. Οι
συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα θετικό κλίµα και καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των
πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα
παρουσιάζει σταθερή άνοδο. Στη Βοστώνη ο Υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον
Πρύτανη του School of Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών
πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό. Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης
συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών κρατήσεων Kayak και Trip
Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για την περαιτέρω προώθηση
του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο
της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ. Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη
τουριστικών πρακτορείων που ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.
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Άρης Ξενόφος: Καθολικό το µήνυµα ότι η ευκαιρία για επενδύσεις είναι τώρα
Το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι -µε
την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο- επισήµανε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Άρης
Ξενόφος, µιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 989. Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που
επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον Διευθύνοντα
Σύµβουλο του Ταµείου, κ. Ριχάρδο Λαµπίρη, µε κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια
Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο.

Ο κ. Ξενόφος επεσήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητούν πάντα οι επενδυτές είναι
συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
εµπόδια.

«Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να
κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό
αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη
διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωµα και
την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για την
σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. «Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι
ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει
και µια ευχέρεια στους επενδυτές να µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά
τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχηµάτων
για τη Β φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας.

Μέσα στο νέο έτος θα εκκινήσουν επίσης οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,
ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.

Ακολουθούν αποσπάσµατα της συνέντευξης στον Ρ/Σ Alpha 989 και τον δηµοσιογράφο, Χάρη Ντιγριντάκη

Χάρης Ντιγριντάκης: …Ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Άρης Ξενόφος, θα µας δώσει τον απόηχο αρχικά του
συνεδρίου που έγινε στην Νεα Υόρκη, της Capital Link, αναφορικά µε την προοπτική επενδύσεων στην χώρα
µας, αφού αυτό είναι και το µότο της κυβέρνησης και η προοπτική για αναρρίχηση των οικονοµικών
µεγεθών της πατρίδας µας.

Άρης Ξενόφος: Το Capital Link στη Νέα Υόρκη ήταν πραγµατικά ένα αρκετά ενδιαφέρον Θα έλεγα ότι είχε
ιδιαίτερη παρουσία τόσο Ελλήνων, όσο και ξένων επενδυτών. Η ελληνική πλευρά είχε στελέχη εταιριών
τόσο από τους χώρους των ακινήτων, τον τραπεζικό, θεσµικούς φορείς όπως εµείς και φυσικά πολύ
έντονη η παρουσία της ελληνικής κυβέρνησης. Το µήνυµα που εξέπεµψαν, θα έλεγα καθολικά, ήταν ότι η
Ελλάδα αλλάζει σελίδα, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, ότι τώρα είναι η ευκαιρία για επενδύσεις. Δόθηκε ένας
πολύ θετικός τόνος και από την πλευρά της κυβέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση.

ΧΝ: Η αλήθεια είναι πως τα funds αυτή την περίοδο έχουν πολύ χρήµα, πολύ ρευστό και η Ελλάδα είναι
εκεί για να το διεκδικήσουν Βλέπουµε επίσης ότι µε το θέµα του Ελληνικού το οποίο προχωράει αργά αλλά
σταθερά, θα µπορούσε να πάει πολύ πιο γρηγορά αυτό κ. Ξενόφο, ότι πέρασε ένα µήνυµα προς τα έξω. Το
ζητούµενο για µένα είναι οι επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, τι είπαν σε εσάς.

ΑΞ: Κατ' αρχάς το ενδιαφέρον ποικίλει ανάλογα µε το αντικείµενο και την στόχευση που έχει ο κάθε
επενδυτής, το κάθε επενδυτικό κεφάλαιο. Ο χώρος της ενέργειας και των υποδοµών, είναι σίγουρα αυτοί
οι οποίοι προσελκύουν σηµαντικό ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων, µε την έννοια της
τουριστικής ανάπτυξης. Εκείνο που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι κατ’ αρχήν συνέπεια: συνέπεια στο
πρόγραµµα, συνέπεια στις δεσµεύσεις, καθαρά περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή να υπάρχει µια διαφάνεια
και φυσικά µικρές και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εµπόδια.

ΧΝ: Το βλέπετε εφικτό αυτό και από την δική σας πλευρά εδώ πέρα; Και η πολιτεία δουλεύει προς αυτή την
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κατεύθυνση;
ΑΞ: Η Πολιτεία δουλεύει, και το Ελληνικό που αναφέρατε προηγουµένως είναι ένα καλό παράδειγµα, µε
την έννοια των παρεµβάσεων που έγιναν από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να ξεµπλοκάρουν πράγµατα
και αποφάσεις, οι οποίες εκκρεµούσαν αρκετό διάστηµα. Από την πλευρά του Ταµείου θα έλεγα ότι µια από
τις προκλήσεις και µια από τις στρατηγικές µας είναι να µπορούµε πριν βγούµε σε µια διαγωνιστική
διαδικασία, να µπορούµε να καθαρίζουµε όπως λέµε εµείς ένα περιουσιακό στοιχείο.

ΧΝ: Να ωριµάσει
ΑΞ: Να ωριµάσει τόσο σε αδειοδοτικό επίπεδο, όσο σε νοµικό επίπεδο. Να µπορέσει να υπάρξει καλή
κατανόηση, να µην υπάρχουν αποζηµιωτικές εκκρεµότητες, νοµικά θέµατα ανοιχτά, για να µπορέσει ένας
επενδυτής ο οποίος θα προσέλθει στον διαγωνισµό να µπορεί µε ασφάλεια και σιγουριά…

ΧΝ: Είπατε τη λέξη κλειδί, διαγωνισµός, έχουµε και ΔΕΠΑ υποδοµών που ξεκίνησε, και ξεκίνησε προχτές. Τι
εκτιµάτε; Θα υπάρξει ενδιαφέρον και πότε θα προχωρήσουµε στην ΔΕΠΑ εµπορίας;
ΑΞ: Η ΔΕΠΑ Υποδοµών όπως σωστά είπατε, ξεκίνησε. Ο στόχος µας είναι να πάρουµε εκδήλωση
ενδιαφέροντος 14 Φεβρουαρίου, για να ξεκινήσει προς το τέλος του Ιανουαρίου, εκτιµώ και ο διαγωνισµός
για την ΔΕΠΑ Εµπορίας…
Όσον αφορά στις Υποδοµές (σ.σ. ΔΕΠΑ Υποδοµών), νοµίζω ότι θα δούµε ένα αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον
τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των
υποδοµών. Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως
προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει και µια ευχέρεια στους επενδυτές να
µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά τιµήµατα στο τέλος της µέρας.

ΧΝ: Διεθνής Αερολιµήν Αθηνών: 30%, ο διαγωνισµός τρέχει. Πότε θα γίνει η προεπιλογή των
ενδιαφερόµενων παικτών, τελοσπαντων; Για να ξεκινήσει η επόµενη φάση κύριε πρόεδρε;
ΑΞ: Έχουµε κλείσει από τη δική µας την µεριά, έχουν αξιολογηθεί όλοι οι φάκελοι. Δεν σας κρύβω ότι στο
τέλος της προηγούµενης εβδοµάδας έφυγε ο τελευταίος γύρος διευκρινιστικών ερωτήσεων προς όλους
τους επενδυτές, για να µπορέσουµε να έχουµε πλήρη σαφήνεια για κάποιες εκκρεµότητες που υπάρχουν σε
ορισµένους φακέλους. Εκτιµώ ότι προς το τέλος του χρόνου -αν και για να είµαι λίγο πιο ρεαλιστικός λόγω
των Χριστουγεννιάτικων γιορτών, θα έλεγα αµέσως µετά τα Χριστούγεννα - θα µπορέσουµε να
ανακοινώσουµε τους επενδυτές που περνάνε στην επόµενη φάση.

ΧΝ: Πάµε λοιπόν στα επόµενα, στα επί χείρας περιουσιακά στοιχεία προς αξιοποίηση. Είδα για παράδειγµα
την ιαµατική πηγή στην Κύθνο ο διαγωνισµός άγονος – δεν περίµενα και κάτι άλλο. Εγώ προσωπικά
πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν cluster αυτές, ειδικά στην Φθιώτιδα, αλλιώς δε ξέρω, για µία µόνο, δεν ξέρω,
µπορεί να κάνω και λάθος.
ΑΞ: Κοιτάξτε, η Φθιώτιδα είναι µια ειδική περίπτωση γιατί έχει την πολυτέλεια να έχει πραγµατικά όπως
λέτε ιαµατικές πηγές που γειτνιάζουν µεταξύ τους. Εκεί είναι στη σκέψη µας αν θα µπορούσε να υπάρξει
ως cluster. Δε σας κρύβω ότι από παλιότερες εµπειρίες του Ταµείου σε ανάλογες προσπάθειες, είτε αυτό
αφορούσε λιµάνια, είτε µαρίνες, είτε ακίνητα, όταν πας να κάνεις ένα clustering παρότι ακούγεται λογική
µια τέτοια προσέγγιση, στην πράξη διαπιστώνουµε ότι οι επενδυτές έχουν την τάση να ζητάνε ξεκάθαρα
συγκριµένα περιουσιακά στοιχεία και όχι οµάδες περιουσιακών στοιχείων. Αλλά είναι σίγουρα κάτι που
αξιολογούµε.

ΧΝ: Για πάµε λοιπόν, τι έχουµε µπροστά µας;
ΑΞ: Θα ακολουθήσουν µέσα στο πρώτο τρίµηνο τα περιφερειακά λιµάνια, είναι µια εκκρεµότητα που
έχουµε από το 2019, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και Ηγουµενίτσα, για να ακολουθήσουν µετά λιµάνια που
έχουν ιδιαίτερο οικονοµικό ενδιαφέρον, όπως είναι ο Βόλος, το Ηράκλειο και η Κέρκυρα.

ΧΝ: Συγγνώµη, περιµένετε το νοµοσχέδιο από το Ναυτιλίας
ΑΞ: Το νοµοσχέδιο θα δίνει την ευελιξία (σ.σ. των τρόπων αξιοποίησης) οπότε αυτό περιµένουµε, µόλις το
έχουµε θα µπορέσουµε να προχωρήσουµε. Εµείς λειτουργούµε ήδη και προετοιµαζόµαστε. Θα
ακολουθήσουν µεγάλα ακίνητα, έχουµε την παλιά Αµερικάνικη βάση στην Κρήτη που είναι ένα πολύ µεγάλο
ακίνητο.

ΧΝ: Προβλέπεται και καζίνο
ΑΞ: Γενικά στο νοµό της Κρήτης υπάρχει πρόβλεψη για άδεια καζίνο. Έχουµε προβλέψει τη δυνατότητα,
εκκρεµεί η πολιτική απόφαση προς αυτή την κατεύθυνση. Εµείς κάνουµε πάντα ένα πλαίσιο που είναι
ευέλικτο και στη συνέχεια Προεδρικά Διατάγµατα έρχονται και συγκεκριµενοποιούν τη δυνατότητα που
έχουµε. Θα έχουµε µαρίνες επίσης: από την πλευρά του Ιονίου η στόχευσή µας είναι η µαρίνα της
Ζακύνθου και του Αργοστολίου, από την άλλη πλευρά της θάλασσάς µας, στη Ρόδο και στη Θεσσαλονίκη,
στην Καλαµαριά.

ΧΝ: Αυτό δεν είναι µαρίνα στη Ρόδο, είναι το γεφύρι της Άρτας
ΑΞ: Αυτό καταδεικνύει αν θέλετε τη δυσκολία που έχουν τα περιουσιακά στοιχεία που κάποιος τρίτος που
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δεν βιώνει την προσπάθεια που πρέπει να γίνει για να ωριµάσουν, εύλογα µπορεί να προσεγγίζει και να το
αντιλαµβάνεται ως «γεφύρι της Άρτας». Πιστέψτε µε δεν είναι έτσι. Υπάρχουν πολλές λεπτοµέρειες οι
οποίες πρέπει να κλείσουν πριν µπορέσουµε να προχωρήσουµε για να έχουµε ένα αποτελεσµατικό
διαγωνισµό.

ΧΝ: Μιλήσατε για τα ακίνητα. Είχαµε µείνει στις Γούρνες. Και επειδή είµαι και στη Θεσσαλονίκη τώρα
περιορίζεται µε τις µαρίνες τι γίνεται;

ΑΞ: Η µαρίνα Αρετσούς είναι σε αρκετά ώριµο επίπεδο. Θα έλεγα ότι µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2020 θα
µπορέσουµε να τη βγάλουµε για πρόσκληση ενδιαφέροντος. Υπήρχαν εκκρεµότητες τεχνικές, νοµίζω ότι
είµαστε σε καλό δρόµο. Άλλο ακίνητο που έχει ενδιαφέρον είναι το ολυµπιακό κέντρο ιππασίας στο
Μαρκόπουλο, ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση που επίσης έχει µπει στις προτεραιότητες µας.
Νοµίζω ότι και αυτό αν όχι µέσα στο πρώτο τρίµηνο, λίγο αµέσως µετά θα µπορέσουµε και αυτό να το
ξετυλίξουµε.

ΧΝ: Τώρα έχετε αρκετό διάστηµα ως πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ. Αυτή η µέχρι τώρα εµπειρία σας µε τις
ιδιωτικοποιήσεις τι έχει δείξει µέχρι τώρα κ. Ξενόφο; 
ΑΞ: Έχει δείξει ότι οι άνθρωποι κάνουν την διαφορά, έχει δείξει ότι η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική
προσέγγιση µπορεί να κάνει διάφορα, έχει δείξει ότι εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που
εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι
µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας,
όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωµα και την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη
χώρα.
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Επιτάχυνση της απολιγνιτοποίησης θέλει ο Γ. Στάσσης της ΔΕΗ - [Xrimaonline.gr]

TAGS Επιχειρήσεις ΔΕΗ Γ. Στάσσης Επίσπευση κατά 5 χρόνια της απολιγνιτοποίησης ανακοίνωσε ο CEO
της ΔΕΗ από το συνέδριο της Capital Link στη Ν. Υόρκη. Μάλιστα, η σηµερινή Παρασκευή είναι κρίσιµη,
καθώς συνεδριάζει το ΔΣ της ΔΕΗ, για να ανάψει το "πράσινο φως" στο business plan της εισηγµένης, το
οποίο επικαιροποίησε η McKinsey & Company. "Η ΔΕΗ δεσµεύεται ότι µέχρι το 2028 δεν θα καίει... λιγνίτη
και η Ελλάδα θα βρεθεί πρώτη στην Ε.Ε. στο θέµα της απολιγνιτοποίησης", δήλωσε ο Γιώργος Στάσσης στη
διάρκεια του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Ο ίδιος δε δήλωσε ότι "θα επιταχύνουµε την
απόσυρση κλείνοντας όλες τις υπάρχουσες µονάδες έως το 2023". Επικαλέστηκε δε την "ανάγκη δράσης
για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Πρέπει να κινηθούµε γρηγορότερα", σηµείωσε. Σύµφωνα µε
τον ίδιο, η δηµόσια εταιρεία ηλεκτρισµού σκοπεύει να κλείσει σε τρία χρόνια τις εγκατεστηµένες µονάδες
των σταθµών της Καρδυάς, του Αµυνταίου, της...
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της ΔΕΗ από το συνέδριο της Capital Link στη Ν. Υόρκη. Μάλιστα, η σηµερινή Παρασκευή είναι κρίσιµη,
καθώς συνεδριάζει το ΔΣ της ΔΕΗ, για να ανάψει το "πράσινο φως" στο business plan της εισηγµένης, το
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και η Ελλάδα θα βρεθεί πρώτη στην Ε.Ε. στο θέµα της απολιγνιτοποίησης", δήλωσε ο Γιώργος Στάσσης στη
διάρκεια του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Ο ίδιος δε δήλωσε ότι "θα επιταχύνουµε την
απόσυρση κλείνοντας όλες τις υπάρχουσες µονάδες έως το 2023". Επικαλέστηκε δε την "ανάγκη δράσης
για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Πρέπει να κινηθούµε γρηγορότερα", σηµείωσε. Σύµφωνα µε
τον ίδιο, η δηµόσια εταιρεία ηλεκτρισµού σκοπεύει να κλείσει σε τρία χρόνια τις εγκατεστηµένες µονάδες
των σταθµών της Καρδυάς, του Αµυνταίου, της...
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Δηλώσεις του προέδρου ΤΑΙΠΕΔ Αρη Ξενόφου Μέσα στο 2020 θα ξεκινήσει ο
διαγωνισµός για τη Μαρίνα Αργοστολίου

Ο εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Αρης Ξενόφος δήλωσε χθες στον Ρ/Σ Alpga 989 ότι «µέσα
στο νέο έτος θα  εκκινήσουν οι διαγωνισµοί για  τα  περιφερειακά  λιµάνια , µαρίνες όπως
αυτές της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου, ενώ
αναµένεται να  αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο
Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, ένα  πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση».

Εξ’ άλλου, «το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα»
εκπέµπουν όλοι -µε την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο» -επισήµανε ο κ. Ξενόφος. Ο επικεφαλής
του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital Link στη Νέα
Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ταµείου κ. Ριχάρδο Λαµπίρη, µε κεντρική
προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο.

Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι
συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
εµπόδια.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. «Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι
ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει
και µια ευχέρεια στους επενδυτές να µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά
τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.
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Καµιά χώρα δεν έσωσαν οι ξένες επενδύσεις
Του Δηµήτρη Παπαδάκη

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Ουίλµπουρ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη,
υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη
αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν
τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά
θέλοντας µε αυτό τον τρόπο να σιγοντάρει το µήνυµα «ανοίξαµε και σας περιµένουµε» που εξέπεµψε προς
τους επενδυτές το κυβερνητικό κλιµάκιο που βρέθηκε στη Νέα Υόρκη.

Η αλήθεια είναι πως ο Ουίλµπουρ Ρος έχει δίκιο. Ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της Ελλάδας
θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό των ΗΠΑ. Πολλά είναι τα θετικά µηνύµατα για την
ελληνική οικονοµία το τελευταίο διάστηµα. Είναι χαρακτηριστικό ότι  ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσαν τα
στοιχεία που έδειξαν ότι κατά το τρίτο τρίµηνο του 2019 η αύξηση του ΑΕΠ κινήθηκε στο 2,3% σε ετήσια
βάση.Το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο από την αύξηση κατά 1% που πέτυχε η Ε.Ε. στο ίδιο χρονικό
διάστηµα γεγονός που σηµαίνει πως ουσιαστικά το 2019 εξελίσσεται σε µια χρονιά όπου η Ελλάδα µετά
από πολλά χρόνια µειώνει τη διαφορά µε την Ευρώπη. Το πλέον ενδιαφέρον είναι όµως πως η αύξηση του
ΑΕΠ προκύπτει κυρίως από αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών και όχι από αύξηση της
κατανάλωσης.

Εµείς «καιγόµαστε», οι επενδυτές πάλι όχι

Όµως παρά τα θετικά µηνύµατα που προκύπτουν, από τις διεργασίες στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού
ανάµεσα σε επενδυτικά funds και τους Έλληνες επιχειρηµατίες και κυβερνητικούς εκπροσώπους, προκύπτει
κάτι που βγάζει µάτι. Εµείς «καιγόµαστε» για επενδύσεις –και καλά κάνουµε- οι επενδυτές όµως δεν έχουν
λόγο να βιάζονται παρά το γεγονός ότι πλέον αντιµετωπίζουν θετικά την Ελλάδα αναγνωρίζοντας την
πρόοδό της. Και γιατί να βιάζονται άλλωστε όταν υπάρχουν δεκάδες «µαγαζιά» στον κόσµο που είναι
περισσότερο φιλοεπενδυτικά από εµάς και ουδέποτε απώλεσαν την αξιοπιστία τους.

Μπορεί τα επιτόκια δανεισµού της Ελλάδας να έχουν πέσει πολύ, αλλά οι επενδυτές κοιτάζουν
περισσότερο το γεγονός ότι για τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης η Ελλάδα παραµένει ακόµη εκτός
επενδυτικής βαθµίδας. Γιατί όµως συµβαίνει αυτό; Γιατί, πρώτα και κύρια ηΑχίλλειος πτέρνα  της
Ελλάδας παραµένει ο τραπεζικός της τοµέας που λόγω των «κόκκινων» δανείων δεν µπορεί
ακόµη να  χρηµατοδοτήσει µε νέα  δάνεια  την πραγµατική οικονοµία .  Επιπλέον οι επενδυτές,
όπως και οι οίκοι αξιολόγησης κοιτάζουν περισσότερο µεσο-µακροπρόθεσµα  τα  πράγµατα .
Έτσι λοιπόν εκφράζουν ακόµη επιφυλάξεις για  τη βιωσιµότητας της ελληνικής ανάπτυξης. Τα
χαµηλά επίπεδα αποταµίευσης και οι ρυθµοί ανάπτυξης, που µπορεί στην παρούσα συγκυρία να είναι από
τους υψηλότερους στην ευρωζώνη, όµως δεν µε τις απώλειες του ΑΕΠ τα προηγούµενα χρόνια
παραµένουν µικροί, είναι σηµάδια που δικαιολογούν τις επιφυλάξεις.

Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα; Μα φυσικά να µην νοµίσει ότι οι ξένες επενδύσεις θα την σώσουν. Αυτό δεν
έχει συµβεί ποτέ και σε καµία χώρα του πλανήτη. Πριν προσελκύσουµε το ξένο κεφάλαιο, πρέπει να
προσελκύσουµε το ελληνικό κεφάλαιο. Πρέπει να το… τρένο στην αρχή να τραβήξουν οι εγχώριες
επενδύσεις, είτε κρατικές, είτε ιδιωτικές.
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Στo πλαίσιο του21ουCapital 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 – Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».Στην WallStreet αναρτήθηκε η Ελληνική
σηµαία, ενώ οYπ. Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Πρόεδρος &CEO της
Tsakos Energy Navigation χτύπησαν το “Closing Bell”.

Εφηµερίδα  «Συνείδηση»
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Καµιά χώρα δεν έσωσαν οι ξένες επενδύσεις
Του Δηµήτρη Παπαδάκη

Για εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας στον δρόµο της ανάπτυξης, έκανε λόγο ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ, Ουίλµπουρ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Ο Αµερικανός υπουργός απέδωσε εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη,
υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει, συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη
αυτής της επιτυχίας. «Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσµατα δεν είναι τυχαίο. Όλα αντικατοπτρίζουν
τις φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά
θέλοντας µε αυτό τον τρόπο να σιγοντάρει το µήνυµα «ανοίξαµε και σας περιµένουµε» που εξέπεµψε προς
τους επενδυτές το κυβερνητικό κλιµάκιο που βρέθηκε στη Νέα Υόρκη.

Η αλήθεια είναι πως ο Ουίλµπουρ Ρος έχει δίκιο. Ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της Ελλάδας
θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό των ΗΠΑ. Πολλά είναι τα θετικά µηνύµατα για την
ελληνική οικονοµία το τελευταίο διάστηµα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσαν τα
στοιχεία που έδειξαν ότι κατά το τρίτο τρίµηνο του 2019 η αύξηση του ΑΕΠ κινήθηκε στο 2,3% σε ετήσια
βάση. Το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο από την αύξηση κατά 1% που πέτυχε η Ε.Ε. στο ίδιο χρονικό
διάστηµα γεγονός που σηµαίνει πως ουσιαστικά το 2019 εξελίσσεται σε µια χρονιά όπου η Ελλάδα µετά
από πολλά χρόνια µειώνει τη διαφορά µε την Ευρώπη. Το πλέον ενδιαφέρον είναι όµως πως η αύξηση του
ΑΕΠ προκύπτει κυρίως από αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών και όχι από αύξηση της
κατανάλωσης.
Εµείς «καιγόµαστε», οι επενδυτές πάλι όχι. Όµως παρά τα θετικά µηνύµατα που προκύπτουν, από τις
διεργασίες στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού ανάµεσα σε επενδυτικά funds και τους Έλληνες
επιχειρηµατίες και κυβερνητικούς εκπροσώπους, προκύπτει κάτι που βγάζει µάτι. Εµείς «καιγόµαστε» για
επενδύσεις –και καλά κάνουµε- οι επενδυτές όµως δεν έχουν λόγο να βιάζονται παρά το γεγονός ότι πλέον
αντιµετωπίζουν θετικά την Ελλάδα αναγνωρίζοντας την πρόοδό της. Και γιατί να βιάζονται άλλωστε
όταν υπάρχουν δεκάδες «µαγαζιά» στον κόσµο που είναι περισσότερο φιλοεπενδυτικά από εµάς και
ουδέποτε απώλεσαν την αξιοπιστία τους.

Μπορεί τα επιτόκια δανεισµού της Ελλάδας να έχουν πέσει πολύ, αλλά οι επενδυτές κοιτάζουν
περισσότερο το γεγονός ότι για τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης η Ελλάδα παραµένει ακόµη εκτός
επενδυτικής βαθµίδας. Γιατί όµως συµβαίνει αυτό; Γιατί, πρώτα και κύρια η Αχίλλειος πτέρνα της Ελλάδας
παραµένει ο τραπεζικός της τοµέας που λόγω των «κόκκινων» δανείων δεν µπορεί ακόµη να
χρηµατοδοτήσει µε νέα δάνεια την πραγµατική οικονοµία. Επιπλέον οι επενδυτές, όπως και οι οίκοι
αξιολόγησης κοιτάζουν περισσότερο µεσοµακροπρόθεσµα τα πράγµατα. Έτσι λοιπόν εκφράζουν ακόµη
επιφυλάξεις για τη βιωσιµότητας της ελληνικής ανάπτυξης. Τα χαµηλά επίπεδα αποταµίευσης και οι ρυθµοί
ανάπτυξης, που µπορεί στην παρούσα συγκυρία να είναι από τους υψηλότερους στην ευρωζώνη, όµως δεν
µε τις απώλειες του ΑΕΠ τα προηγούµενα χρόνια παραµένουν µικροί, είναι σηµάδια που δικαιολογούν τις
επιφυλάξεις.

Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα; Μα φυσικά να µην νοµίσει ότι οι ξένες επενδύσεις θα την σώσουν. Αυτό δεν
έχει συµβεί ποτέ και σε καµία χώρα του πλανήτη. Πριν προσελκύσουµε το ξένο κεφάλαιο, πρέπει να
προσελκύσουµε το ελληνικό κεφάλαιο. Πρέπει να το… τρένο στην αρχή να τραβήξουν οι εγχώριες
επενδύσεις, είτε κρατικές, είτε ιδιωτικές.

φωτό: Στo πλαίσιο του 21ου 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 – Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης». Στην Wall Street αναρτήθηκε η Ελληνική
σηµαία, ενώ ο Yπ. Οικονοµικών Χρ. Σταϊκούρας και ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Πρόεδρος & CEO της Tsakos
Energy Navigation χτύπησαν το “Closing Bell”.
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Αεροπορική διασύνδεση και αναβάθµιση της στρατηγικής µάρκετινγκ στο
επίκεντρο των επαφών του Θεοχάρη στις ΗΠΑ

Η ενίσχυση της αεροπορικής διασύνδεσης της Αθήνας µε τις µεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, αλλά και η
ανανέωση της ψηφιακής στρατηγικής για το τουριστικό µάρκετινγκ της χώρας βρέθηκαν στο επίκεντρο
των επαφών που είχε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, µε εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς
στη Βοστώνη.

Με δεδοµένο ότι η Αθήνα είναι ο υπ’ αριθµόν ένα µη εξυπηρετούµενος διεθνής προορισµός από την
συγκεκριµένη πόλη, ο κ. Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συζητήσει το θέµα της διασύνδεσης µε
εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου Logan. Στηρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλει το Γενικό
Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη για την καθιέρωση απευθείας πτήσης µε την Αθήνα, ο υπουργός
Τουρισµού παρουσίασε την επιχειρηµατική λογική πίσω από µια τέτοια κίνηση.

«Οι πτήσεις που ήδη λειτουργούν είναι πάρα πολύ κερδοφόρες για όλες τις εταιρίες. Επιπλέον, υπάρχει
ένας µεγάλος αριθµός επιβατών στη Βοστών, αλλά και σε άλλα αεροδρόµια των ΗΠΑ που φτάνει στη
χώρα µας, µέσω άλλων αεροδροµίων κυρίως της Ευρώπης. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει διαθέσιµη αγορά ή
για να το πω διαφορετικά έτοιµη πελατεία, η οποία θα προτιµήσει να πετάξει απευθείας, παρά να κάνει
µια ενδιάµεση στάση», εξήγησε ο κ. Θεοχάρης.

Συνεχίζοντας τον κύκλο των επαφών του, ο υπουργός Τουρισµού συναντήθηκε µε εκπροσώπους µεγάλων
τεχνολογικών εταιριών που ειδικεύονται στον τοµέα του τουρισµού. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης µε
τους επικεφαλής της εταιρίας KAYAK, ο κ. Θεοχάρης αντάλλαξε απόψεις για το πως η Ελλάδα µπορεί να
κάνει στροφή σε τουρισµό υψηλότερης ποιότητας, ενώ η συνάντηση µε την ηγετική οµάδα της TripAdvisor
επικεντρώθηκε στην αναβάθµιση της στρατηγικής που ακολουθεί η χώρα µας στον τοµέα του τουριστικού
µάρκετινγκ.

Το υπόλοιπο µέρος του προγράµµατος του υπουργού περιλάµβανε συναντήσεις µε τον πρύτανη του «School
of Hospitality Administration» του Πανεπιστηµίου της Βοστώνης και µε τον οµογενή πολιτειακό γερουσιαστή
του Ροντ Άιλαντ, Λεωνίδα Ραπτάκη, καθώς και οµιλία στην εκδήλωση για την προβολή του ελληνικού
τουρισµού που οργάνωσε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη.

«Θετικό Κλίµα» στις επαφές µε την αµερικανική επενδυτική κοινότητα

Την δηµιουργία ενός θετικού κλίµατος για την Ελλάδα είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ο υπουργός
Τουρισµούς κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν επαφών που πραγµατοποίησε µε εκπροσώπους της
αµερικανικής επενδυτικής κοινότητας στο πλαίσιο του 21oυ Ετήσιου Φόρουµ της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.

«Διαπιστώσαµε ένα κλίµα πολύ θετικό. Η πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως οι πράξεις της νέας κυβέρνησης
µέσα σε αυτούς τους πρώτους πέντε µήνες δίνουν την αίσθηση ότι έχει ήδη δοθεί αυτό το σήµα που
χρειαζόταν η επενδυτική κοινότητα για να έρθει και για να εξετάσει σοβαρά τη χώρα µας. Βεβαίως δεν
πρέπει να αυξάνουµε υπέρµετρα τις προσδοκίες. Εµείς, όµως, είµαστε εδώ για να βοηθήσουµε τα πιο
ώριµα έργα που θα τελειώσουν πιο γρήγορα και για να δώσουµε ώθηση στα πιο µακροπρόθεσµα έργα, τα
οποία θα έρθουν το επόµενο διάστηµα», ανέφερε ο κ. Θεοχάρης.

Κάνοντας µια αποτίµηση της επίσκεψης στις ΗΠΑ, ο υπουργός Τουρισµού επισήµανε ότι είχε την ευκαιρία
να παρουσιάσει στους Αµερικανούς επενδυτές τη σηµασία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, αλλά και
τις ευκαιρίες που αναδύονται στους τοµείς των υποδοµών, των τουριστικών πρότζεκτ και των δηµοσίων
ακινήτων που βρίσκονται στην κατοχή του ΤΑΙΠΕΔ.

 

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Γ. Στάσσης: Νωρίτερα το λουκέτο στις λιγνιτικές µονάδες
Γ. Στάσσης: Νωρίτερα το λουκέτο στις λιγνιτικές μονάδες: Επίσπευση κατά 5 χρόνια της
απολιγνιτοποίησης, σε σχέση με τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, ανακοίνωσε ο CEO της ΔΕΗ από το
συνέδριο της Capital Link στη Ν. Υόρκη. Σήµερα το Δ.Σ. της εταιρείας συνεδριάζει µε θέµα το business plan.

Σήμερα, εκτός απρόοπτου, αργά το μεσημέρι συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗΔΕΗ +4,15% για
να εγκρίνει το business plan της εταιρίας που επικαιροποίησε η McKinsey & Company.

Μία από τις ειδήσεις που έχει το σχέδιο των «μεσοπρόθεσμων στρατηγικών προτεραιοτήτων» της
εταιρείας, είναι η επίσπευση του «λουκέτου» στους λιγνιτικούς σταθμούς, και την αποκάλυψε ο ίδιος ο
πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος Γιώργος Στάσσης στη διάρκεια του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.

Σύμφωνα με τα όσα είπε στη διάρκεια συμμετοχής του σε πάνελ, «η ΔΕΗΔΕΗ +4,15% δεσμεύεται ότι μέχρι
το 2028 δεν θα καίει… λιγνίτη και η Ελλάδα θα βρεθεί πρώτη στην Ε.Ε. στο θέμα της απολιγνιτοποίησης».
Ο επικεφαλής της εταιρίας, όμως, προχώρησε την υπόθεση του κλεισίματος των λιγνιτικών ένα βήμα
παραπέρα, ανακοινώνοντας την επίσπευση της απόσυρσης των μονάδων. Όπως είπε «θα επιταχύνουμε την
απόσυρση κλείνοντας όλες τις υπάρχουσες µονάδες έως το 2023».

Ο διοικητής της ΔΕΗΔΕΗ +4,15% επικαλέστηκε την «ανάγκη δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής. Πρέπει να κινηθούμε γρηγορότερα», πρόσθεσε και ουσιαστικά επιταχύνει το κλείσιμο των
«λιγνιτικών», έναντι των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που όρισε το
χρονοδιάγραµµα της απόσυρσης στο έτος 2028.

Με βάση τα λεγόμενα του κ. Στάσση η δημόσια εταιρεία ηλεκτρισμού σκοπεύει να κλείσει σε τρία χρόνια
τις εγκατεστημένες μονάδες των σταθμών της Καρδυάς, του Αμυνταίου, της Μελίτης, του Αγίου
Δημητρίου και της Μεγαλόπολης. Η προσεκτική διατύπωση του CEO για «εγκατεστημένες» μονάδες,
δείχνει ότι η ΔΕΗΔΕΗ +4,15% θα κρατήσει μέχρι το 2028 την «Πτολεμαϊδα 5» που βρίσκεται στη φάση της
κατασκευής.

Ένα από τα ζητήματα που ανακύπτουν επίσης στο θέμα του κλεισίματος των προαναφερόμενων λιγνιτικών
σταθμών είναι η τύχη του απασχολούμενου προσωπικού σε αυτές και τα ορυχεία. Υπολογίζεται ότι το
μόνιμο προσωπικό ανέρχεται σε 4.600 άτομα. Αυτό σημαίνει πως τα πρώτα προγράμματα εθελουσίας
εξόδου θα στοχεύσουν αυτούς τους εργαζόμενους, αν και σύμφωνα με άλλες πληροφορίες η συντριπτική
πλειοψηφία είναι προσωπικό που έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα και άρα οι δαπάνες για
κίνητρα αποχώρησης θα είναι χαµηλές.

Από το κλείσιμο των λιγνιτικών σταθμών η δημόσια εταιρία αναμένεται να εξοικονομήσει περί τα 200 με
300 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις κοστολογήσεις του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή
Χατζηδάκη.

Κατά τ’ άλλα, όπως έχει γράψει το Euro2day.gr, και επιβεβαίωσε και ο κ. Στάσσης από τη Νέα Υόρκη οι
υπόλοιποι πυλώνες του business plan της ΔΕΗΔΕΗ +4,15% είναι η στροφή στις ΑΠΕ, με τον ίδιο να δηλώνει
πως θα επιδιωχθεί η αντικατάσταση της λιγνιτικής παραγωγής με καθαρότερες μορφές ενέργειας, η
ψηφιοποίηση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και η νέα εμπορική και τιμολογιακή πολιτική που
θα στοχεύει σε οµάδες καταναλωτών ρεύµατος.
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Φόρµα αναζήτησης Αεροπορική διασύνδεση και αναβάθµιση της στρατηγικής
µάρκετινγκ στο επίκεντρο των επαφών του Χ. Θεοχάρη στις ΗΠΑ Σχετικά

Άρθρα
13.12.2019

Αεροπορική διασύνδεση και αναβάθµιση της στρατηγικής
µάρκετινγκ στο επίκεντρο των επαφών του Χ. Θεοχάρη στις
ΗΠΑ
Οικονοµία

Η ενίσχυση της αεροπορικής διασύνδεσης της Αθήνας µε τις µεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, αλλά και η
ανανέωση της ψηφιακής στρατηγικής για το τουριστικό µάρκετινγκ της χώρας βρέθηκαν στο επίκεντρο
των επαφών που είχε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, µε εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς
στη Βοστώνη.

Με δεδοµένο ότι η Αθήνα είναι ο υπ’ αριθµόν ένα µη εξυπηρετούµενος διεθνής προορισµός από την
συγκεκριµένη πόλη, ο κ. Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συζητήσει το θέµα της διασύνδεσης µε
εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου Logan. Στηρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλει το Γενικό
Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη για την καθιέρωση απευθείας πτήσης µε την Αθήνα, ο υπουργός
Τουρισµού παρουσίασε την επιχειρηµατική λογική πίσω από µια τέτοια κίνηση.

«Οι πτήσεις που ήδη λειτουργούν είναι πάρα πολύ κερδοφόρες για όλες τις εταιρίες. Επιπλέον, υπάρχει
ένας µεγάλος αριθµός επιβατών στη Βοστών, αλλά και σε άλλα αεροδρόµια των ΗΠΑ που φτάνει στη
χώρα µας, µέσω άλλων αεροδροµίων κυρίως της Ευρώπης. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει διαθέσιµη αγορά ή
για να το πω διαφορετικά έτοιµη πελατεία, η οποία θα προτιµήσει να πετάξει απευθείας, παρά να κάνει
µια ενδιάµεση στάση», εξήγησε ο κ. Θεοχάρης.

Συνεχίζοντας τον κύκλο των επαφών του, ο υπουργός Τουρισµού συναντήθηκε µε εκπροσώπους µεγάλων
τεχνολογικών εταιριών που ειδικεύονται στον τοµέα του τουρισµού. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης µε
τους επικεφαλής της εταιρίας KAYAK, ο κ. Θεοχάρης αντάλλαξε απόψεις για το πως η Ελλάδα µπορεί να
κάνει στροφή σε τουρισµό υψηλότερης ποιότητας, ενώ η συνάντηση µε την ηγετική οµάδα της TripAdvisor
επικεντρώθηκε στην αναβάθµιση της στρατηγικής που ακολουθεί η χώρα µας στον τοµέα του τουριστικού
µάρκετινγκ.

Το υπόλοιπο µέρος του προγράµµατος του υπουργού περιλάµβανε συναντήσεις µε τον πρύτανη του «School
of Hospitality Administration» του Πανεπιστηµίου της Βοστώνης και µε τον οµογενή πολιτειακό γερουσιαστή
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του Ροντ Άιλαντ, Λεωνίδα Ραπτάκη, καθώς και οµιλία στην εκδήλωση για την προβολή του ελληνικού
τουρισµού που οργάνωσε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη.

«Θετικό Κλίµα» στις επαφές µε την αµερικανική επενδυτική κοινότητα

Την δηµιουργία ενός θετικού κλίµατος για την Ελλάδα είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ο υπουργός
Τουρισµούς κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν επαφών που πραγµατοποίησε µε εκπροσώπους της
αµερικανικής επενδυτικής κοινότητας στο πλαίσιο του 21oυ Ετήσιου Φόρουµ της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.

«Διαπιστώσαµε ένα κλίµα πολύ θετικό. Η πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως οι πράξεις της νέας κυβέρνησης
µέσα σε αυτούς τους πρώτους πέντε µήνες δίνουν την αίσθηση ότι έχει ήδη δοθεί αυτό το σήµα που
χρειαζόταν η επενδυτική κοινότητα για να έρθει και για να εξετάσει σοβαρά τη χώρα µας. Βεβαίως δεν
πρέπει να αυξάνουµε υπέρµετρα τις προσδοκίες. Εµείς, όµως, είµαστε εδώ για να βοηθήσουµε τα πιο
ώριµα έργα που θα τελειώσουν πιο γρήγορα και για να δώσουµε ώθηση στα πιο µακροπρόθεσµα έργα, τα
οποία θα έρθουν το επόµενο διάστηµα», ανέφερε ο κ. Θεοχάρης.

Κάνοντας µια αποτίµηση της επίσκεψης στις ΗΠΑ, ο υπουργός Τουρισµού επισήµανε ότι είχε την ευκαιρία
να παρουσιάσει στους Αµερικανούς επενδυτές τη σηµασία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, αλλά και
τις ευκαιρίες που αναδύονται στους τοµείς των υποδοµών, των τουριστικών πρότζεκτ και των δηµοσίων
ακινήτων που βρίσκονται στην κατοχή του ΤΑΙΠΕΔ.

Τελευταία ενηµέρωση: 
Παρ. 13 Δεκ. 2019 - 12:36
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Νέα άνοδος στο ΧΑ, πάνω από τις 890 µονάδες ο Γενικός Δείκτης
Του Απόστολου Σκουµπούρη

Ανοδικά για τρίτη συνεχή συνεδρίαση κινείται το ελληνικό χρηµατιστήριο το οποίο µετά το ράλι
αντίδρασης της Τετάρτης και την αφοµοίωση κεκτηµένων της Πέµπτης, σήµερα µε ώθηση και από το
διεθνές περιβάλλον κινείται εκ νέου ανοδικά, µε το Γενικό Δείκτη πολύ κοντά στα υψηλά έτους έχοντας τη
στήριξη τραπεζών αλλά και του FTSE 25.

H αγορά µετά τη διόρθωση του πρώτου δεκαηµέρου του Δεκέµβρη, που ήρθε φυσιολογικά ύστερα από
την… υπερφόρτωση στο κλείσιµο του Νοέµβρη και του 11µήνου, κράτησε τη ζώνη των 860 µονάδων και µε
συνοπτικές διαδικασίες και αύξηση των συναλλαγών κάλυψε σχεδόν όλη την απόσταση, προσεγγίζοντας
εκ νέου τις 900 µονάδες.

Η κατάθεση του σχεδίου Ηρακλής στη Βουλή, η µεγάλη κινητικότητα στη ΔΕΗ ενώ επίκειται το νέο
οργανόγραµµα, η δυναµική παρουσία της χώρας στο 21ο συνέδριο της Capital Link στην Νέα Υόρκη, τα
διαρκή ρεκόρ στις αποδόσεις των οµολόγων και µια σειρά άλλων επιχειρηµατικών εξελίξεων, ξύπνησαν εκ
νέου το αγοραστικό ενδιαφέρον στο Χ.Α.

Σ’ όλα αυτά, έρχεται να «κουµπώσει» η δυναµική επιστροφή των διεθνών αγορών, όλες τις τελευταίες
ηµέρες, που «βλέπουν» ξανά τα ιστορικά υψηλά τους. Για άλλη µια φορά, κεντρικός καταλύτης για το
παγκόσµιο momentum, όπως πάγια γίνεται εδώ και 14 µήνες είναι η (νέα) συµφωνία επί της αρχής µεταξύ
ΗΠΑ και Κίνας για το εµπόριο, που αποφορτίζει την κατάσταση, οδηγώντας χθες τον πιο βαρύ δείκτη
παγκοσµίως, τον S&P 500 σε νέα ιστορικά υψηλά!

Παράλληλα, µε ισχυρό ράλι έκλεισαν σήµερα οι ασιατικοί δείκτες, µε τον Nikkei ξανά πάνω από τις 24.000
µονάδες µε άνοδο 2,55% και τον Hang Seng στο +2,57%! Επίσης, η µεγάλη νίκη των συντηρητικών στην
Αγγλία χθες, η µεγαλύτερη του κόµµατος από το 1987, δίνει ισχυρή ώθηση και στις ευρωπαϊκές αγορές,
καθώς δείχνει να λύνει το Γόρδιο Δεσµό που «ταλαιπωρεί» όλη την Ε.Ε. εδώ και περίπου ενάµιση χρόνο σε
σχέση µε τις επιλογές της Μεγάλης Βρετανίας.

Σύσσωµοι οι ευρωπαϊκοί δείκτες καταγράφουν κέρδη άνω του 1%, µε τον DAX της Φρανκφούρτης να
απέχει περίπου 200 µονάδες από τα ιστορικά υψηλά του που είχε προ 23 µηνών περίπου.

Εντός αυτών των συνθηκών, ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. διαπραγµατεύεται στις 895 µονάδες µε άνοδο
1,13%, ενώ η αξία συναλλαγών διαµορφώνεται στα 24 εκατ. ευρώ. Σχεδόν σύσσωµος ο Large Cap κινείται
ανοδικά, µε τη ΔΕΗ να κυριαρχεί µε νέα άνοδο άνω του 5% ύστερα από το χθεσινό +9,17%, το προχθεσινό
+5,89% και το +1,60% της Τρίτης! Ο τίτλος κερδίζει περίπου 180% το 2019!

Στις τράπεζες κέρδη άνω του 2% έχουν οι Eurobank, Εθνική και Πειραιώς, ενώ σηµαντικά κέρδη έχουν και
τίτλοι όπως ΓΕΚ Τέρνα, ΑΔΜΗΕ, Cenergy Holdings, Ελλάκτωρ, Viohalco, Coca Cola HBC κ.α.

Εξαιρετική είναι η εικόνα και στον Mid Cap όπου η Attica Bank µετά το χθεσινό +6,93% ενισχύεται 6,60%,
άνω του 5% κερδίζει η MLS, η Intrakat +4,59%, Νηρέας +3,29%, MIG +2,86%, AVAX +3,06%, Intracom Holdings
+2,15% κ.ο.κ. Στο σύνολο της αγοράς, 66 µετοχές ενισχύονται έναντι µόλις 15 που υποχωρούν.
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Ξενόφος: To 2020 οι διαγωνισµοί για περιφερειακά λιµάνια και µαρίνες

Related Articles

Το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι – µε
την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο – επισήµανε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Άρης
Ξενόφος µιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 989.
Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital
Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ταµείου κ. Ριχάρδο Λαµπίρη, µε
κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο
κεφάλαιο.
Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων.
Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και
περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εµπόδια.
«Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να
κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό
αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη
διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωµα και
την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για την
σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.
Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. «Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι
ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει
και µια ευχέρεια στους επενδυτές να µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά
τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.
Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχηµάτων
για τη Β φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας.
Μέσα στο νέο έτος θα εκκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,
ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.
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Νέα άνοδος στο Χ.Α., πάνω από τις 890 µονάδες ο Γενικός Δείκτης
Του Απόστολου Σκουµπούρη

Ανοδικά για τρίτη συνεχή συνεδρίαση κινείται το ελληνικό χρηµατιστήριο το οποίο µετά το ράλι
αντίδρασης της Τετάρτης και την αφοµοίωση κεκτηµένων της Πέµπτης, σήµερα µε ώθηση και από το
διεθνές περιβάλλον κινείται εκ νέου ανοδικά, µε το Γενικό Δείκτη πολύ κοντά στα υψηλά έτους έχοντας τη
στήριξη τραπεζών αλλά και του FTSE 25.

H αγορά µετά τη διόρθωση του πρώτου δεκαηµέρου του Δεκέµβρη, που ήρθε φυσιολογικά ύστερα από
την… υπερφόρτωση στο κλείσιµο του Νοέµβρη και του 11µήνου, κράτησε τη ζώνη των 860 µονάδων και µε
συνοπτικές διαδικασίες και αύξηση των συναλλαγών κάλυψε σχεδόν όλη την απόσταση, προσεγγίζοντας
εκ νέου τις 900 µονάδες.

Η κατάθεση του σχεδίου Ηρακλής στη Βουλή, η µεγάλη κινητικότητα στη ΔΕΗ ενώ επίκειται το νέο
οργανόγραµµα, η δυναµική παρουσία της χώρας στο 21ο συνέδριο της Capital Link στην Νέα Υόρκη, τα
διαρκή ρεκόρ στις αποδόσεις των οµολόγων και µια σειρά άλλων επιχειρηµατικών εξελίξεων, ξύπνησαν εκ
νέου το αγοραστικό ενδιαφέρον στο Χ.Α.

Σ’ όλα αυτά, έρχεται να «κουµπώσει» η δυναµική επιστροφή των διεθνών αγορών, όλες τις τελευταίες
ηµέρες, που «βλέπουν» ξανά τα ιστορικά υψηλά τους. Για άλλη µια φορά, κεντρικός καταλύτης για το
παγκόσµιο momentum, όπως πάγια γίνεται εδώ και 14 µήνες είναι η (νέα) συµφωνία επί της αρχής µεταξύ
ΗΠΑ και Κίνας για το εµπόριο, που αποφορτίζει την κατάσταση, οδηγώντας χθες τον πιο βαρύ δείκτη
παγκοσµίως, τον S&P 500 σε νέα ιστορικά υψηλά!

Παράλληλα, µε ισχυρό ράλι έκλεισαν σήµερα οι ασιατικοί δείκτες, µε τον Nikkei ξανά πάνω από τις 24.000
µονάδες µε άνοδο 2,55% και τον Hang Seng στο +2,57%! Επίσης, η µεγάλη νίκη των συντηρητικών στην
Αγγλία χθες, η µεγαλύτερη του κόµµατος από το 1987, δίνει ισχυρή ώθηση και στις ευρωπαϊκές αγορές,
καθώς δείχνει να λύνει το Γόρδιο Δεσµό που «ταλαιπωρεί» όλη την Ε.Ε. εδώ και περίπου ενάµιση χρόνο σε
σχέση µε τις επιλογές της Μεγάλης Βρετανίας.

Σύσσωµοι οι ευρωπαϊκοί δείκτες καταγράφουν κέρδη άνω του 1%, µε τον DAX της Φρανκφούρτης να
απέχει περίπου 200 µονάδες από τα ιστορικά υψηλά του που είχε προ 23 µηνών περίπου.

Εντός αυτών των συνθηκών, ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. διαπραγµατεύεται στις 895 µονάδες µε άνοδο
1,13%, ενώ η αξία συναλλαγών διαµορφώνεται στα 24 εκατ. ευρώ. Σχεδόν σύσσωµος ο Large Cap κινείται
ανοδικά, µε τη ΔΕΗ να κυριαρχεί µε νέα άνοδο άνω του 5% ύστερα από το χθεσινό +9,17%, το προχθεσινό
+5,89% και το +1,60% της Τρίτης! Ο τίτλος κερδίζει περίπου 180% το 2019!

Στις τράπεζες κέρδη άνω του 2% έχουν οι Eurobank, Εθνική και Πειραιώς, ενώ σηµαντικά κέρδη έχουν και
τίτλοι όπως ΓΕΚ Τέρνα, ΑΔΜΗΕ, Cenergy Holdings, Ελλάκτωρ, Viohalco, Coca Cola HBC κ.α.

Εξαιρετική είναι η εικόνα και στον Mid Cap όπου η Attica Bank µετά το χθεσινό +6,93% ενισχύεται 6,60%,
άνω του 5% κερδίζει η MLS, η Intrakat +4,59%, Νηρέας +3,29%, MIG +2,86%, AVAX +3,06%, Intracom Holdings
+2,15% κ.ο.κ. Στο σύνολο της αγοράς, 66 µετοχές ενισχύονται έναντι µόλις 15 που υποχωρούν.
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Η δυναµική στροφή των επενδυτών προς τα ελληνικά assets θα συνεχιστεί και
το επόµενο έτος

Οι διεθνείς επενδυτές δηλώνουν εντυπωσιασμένοι από τις επιδόσεις των ελληνικών ομολόγων στο πλαίσιο
του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Τα υψηλόβαθμα στελέχη των διεθνών και εγχώριων τραπεζών αναμένουν, μιλώντας σε σχετικό πάνελ, ότι
η δυναμική στροφή των επενδυτών προς τα ελληνικά assets θα συνεχιστεί και το επόμενο έτος, ενώ
εκτιµούν πως πολλές εισηγµένες θα προχωρήσουν σε νέες εκδόσεις χρέους.

Παράλληλα, ο Γενικός Διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας παρουσίασε στο πάνελ και τους
διεθνείς επενδυτές, τους 14 στόχους του ΟΔΔΗΧ για το 2020, τονίζοντας ότι σκοπός της Ελλάδας είναι να
διατηρήσει την παρουσία της στις αγορές και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των οίκων
αξιολόγησης προς την Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Τσάκωνας σημείωσε πως το 2019, το Ελληνικό Δημόσιο εφάρμοσε ένα επιτυχημένο
δανειακό πρόγραμμα, συνολικού ύψους 9 δισ. ευρώ, δηλαδή 2,5 δισ. ευρώ περισσότερα από το πιο
αισιόδοξο επίσηµα δηµοσιευµένο σενάριο.

Η εφαρμογή αυτού του προγράμματος, όπως τόνισε, έδωσε την ευκαιρία στην Ελλάδα όχι μόνο να καλύψει
τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές της ανάγκες για το έτος 2019, αλλά και να προπληρώσει το πιο ακριβό
μέρος των δανείων του ΔΝΤ, καθώς και να μειώσει το ύψος των Εντόκων Γραμματίων, σε μια προσπάθεια
μείωσης του κινδύνου αναχρηματοδότησης του χαρτοφυλακίου ελληνικού χρέους, επιτυγχάνοντας
παράλληλα περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας στην δευτερογενή αγορά ομολόγων, διατηρώντας τα
ταµειακά διαθέσιµα στο ίδιο επίπεδο µε αυτό του τέλους του 2018.

Λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα ταμειακά αποθέματα καθώς και ότι οι μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες
του Ελληνικού Δημοσίου για το επόμενο έτος είναι σχεδόν μηδενικές, όπως επεσήμανε ο Γενικός
Διευθυντής του ΟΔΔΗΧ, οι πολιτικές δανεισμού, ταμειακής διαχείρισης και διαχείρισης χαρτοφυλακίου
χρέους για το 2020 θα επικεντρωθούν στους ακόλουθους 14 στόχους:

• Μείωση του κινδύνου αναχρηµατοδότησης. 

• Δηµιουργία χώρου για εκδοτική δραστηριότητα.

• Έκδοση κρατικών οµολόγων µε ικανό ποσό έκδοσης ώστε να θεωρούνται εκδόσεις αναφοράς.

• Διατήρηση της συνεχούς και µόνιµης παρουσίας του ΕΔ στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

• Βελτίωση της ρευστότητας στη δευτερογενή αγορά οµολόγων.

• Διατήρηση του συνεχούς διαλόγου µε την επενδυτική κοινότητα.

• Συνεχή επικοινωνία στη βάση της αρχής της διαφάνειας και της εμπέδωσης εμπιστοσύνης τόσο με τους
επενδυτές όσο και µε τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

• Δανειακή πολιτική προσανατολισµένη στις ανάγκες των επενδυτών.

• Περαιτέρω επέκταση της επενδυτικής βάσης. 

• Ενεργητική διαχείριση των κινδύνων αγοράς που ενυπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο δηµοσίου χρέους.

• Διατήρηση των σημερινών ορίων αναφορικά με τους δείκτες κινδύνων αγοράς του ελληνικού
χαρτοφυλακίου

• Ολοκληρωμένη διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων τόσο για το Ελληνικό Δημόσιο όσο και για τους Φορείς
Γενικής Κυβέρνησης.

• Διαχείριση της βραχυπρόθεσµης ταµειακής ρευστότητας του Ελληνικού Δηµοσίου.

• Περαιτέρω µείωση των περιθωρίων πιστωτικού κινδύνου των ελληνικών οµολόγων.”

Κούρταλη Ελευθερία
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Η ΔΕΗ κλείνει όλες τις υφιστάµενες λιγνιτικές µέχρι το 2023 - Σήµερα η έγκριση
του business plan από το ΔΣ της Επιχείρησης

Η ΔΕΗ κλείνει όλες τις υφιστάµενες λιγνιτικές µέχρι το 2023 - Σήµερα η έγκριση
του business plan από το ΔΣ της Επιχείρησης

Το κλείσιµο όλων των υφιστάµενων λιγνιτικών µονάδων που σήµερα
λειτουργούν από τη ΔΕΗ µέχρι το 2023, θα περιλαµβάνει το νέο
επιχειρησιακό πλάνο της επιχείρησης που εγκρίνεται σήµερα από το ΔΣ
της επιχείρησης.
Όπως τόνισε µιλώντας στο Capital Link Forum στη Νέα Υόρκη ο κ. Στάσσης
η ΔΕΗ δεσµεύεται ότι δε θα καίει λιγνίτη µέχρι το 2028 και από την
τελευταία θέση της Ευρώπης ως προς τις εκποµπές διοξειδίου του
άνθρακα θα βρεθεί στις πρώτες. Θα επιταχύνουµε το ρυθµό απόσυρσης
και µέχρι το 2023 θα έχουµε αποσύρει όλες τις µονάδες που λειτουργούν
σήµερα, είπε ο κ. Στάσσης υπογραµµίζοντας ότι η απόσυρση είναι εφικτή µε βάση την τεχνολογία που
υπάρχει σήµερα. Η απόσυρση θα συνδυαστεί µε ραγδαία αύξηση των επενδύσεων  στον τοµέα των ΑΠΕ.

Αναλυτικότερα η λιγνιτική αποεπένδυση, σε ό,τι αφορά τις υφιστάµενες µονάδες της ΔΕΗ θα έχει
ολοκληρωθεί µέχρι το 2023 και θα περιλαµβάνει τις µονάδες

Άγιος Δηµήτριος 1456MW (πέντε µονάδες)
Αµύνταιο 546MW (δύο µονάδες)
Μελίτη 289MW (µία  µονάδα)
Καρδιά  1110MW (4 µονάδες)
Μεγαλόπολη 511MW (2 µονάδες)

Σε ό,τι αφορά την υπό κατασκευή µονάδα Πτολεµαΐδα 5, ο κ. Στάσσης δεν άνοιξε τα χαρτιά του ωστόσο
το πιο πιθανό σενάριο είναι να συνεχίσει να βρίσκεται σε λειτουργία µέχρι το 2028.

Η επιτάχυνση της απόσυρσης των λιγνιτικών εκτός από τους προφανείς περιβαλλοντικούς λόγους γίνεται
εξαιτίας της σηµαντικής αύξησης του κόστους του λιγνίτη, που µεταφράζεται σε ζηµιές εκατοντάδων
εκατοµµυρίων για τη ΔΕΗ. Συγκεκριµένα όπως ανέφερε πρόσφατα ο επικεφαλής της επιχείρησης το 2018 οι
λιγνίτες προκάλεσαν ζηµιές 200 εκατ. ευρώ στην επιχείρηση ενώ για φέτος η χρονιά αναµένεται να κλείσει
µε ακόµη µεγαλύτερες λιγνιτικές ζηµιές ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Για τους περίπου 5 χιλιάδες εργαζόµενους που απασχολούνται στις µονάδες και τα ορυχεία οι επιλογές θα
είναι 3: µεγάλος αριθµός εξ αυτών µέχρι το 2023 θα έχει θεµελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, ένα
µέρος µπορεί να αξιοποιηθεί σε άλλη διεύθυνση της ΔΕΗ ενώ σύµφωνα µε τα όσα είχε αναφέρει το
υπουργείο ενέργειας κατά την παρουσίαση του τελευταίου νόµου θα δίνεται η δυνατότητα ακόµη και για
µετάταξη στο δηµόσιο.

Το business plan παρουσιάζεται σήµερα και εγκρίνεται από το ΔΣ της επιχείρησης.

energypress.gr
στις 13 Δεκεµβρίου

Αποστολή µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο
FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
Ετικέτες ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

https://kozanionline.blogspot.com/2019/12/2023-business-plan.html
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Αναβάθµιση της στρατηγικής µάρκετινγκ στο επίκεντρο των επαφών του
Θεοχάρη στη Βοστώνη

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 13 Δεκεµβρίου 2019, 10:57 

Η ενίσχυση της αεροπορικής διασύνδεσης της Αθήνας µε τις µεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, αλλά και η
ανανέωση της ψηφιακής στρατηγικής για το τουριστικό µάρκετινγκ της χώρας βρέθηκαν στο επίκεντρο
των επαφών που είχε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, µε εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς
στη Βοστώνη.

Με δεδοµένο ότι η Αθήνα είναι ο υπ’ αριθµόν ένα µη εξυπηρετούµενος διεθνής προορισµός από την
συγκεκριµένη πόλη, ο κ. Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συζητήσει το θέµα της διασύνδεσης µε
εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου Logan. Στηρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλει το Γενικό
Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη για την καθιέρωση απευθείας πτήσης µε την Αθήνα, ο υπουργός
Τουρισµού παρουσίασε την επιχειρηµατική λογική πίσω από µια τέτοια κίνηση.

«Οι πτήσεις που ήδη λειτουργούν είναι πάρα πολύ κερδοφόρες για όλες τις εταιρίες. Επιπλέον, υπάρχει
ένας µεγάλος αριθµός επιβατών στη Βοστώνη, αλλά και σε άλλα αεροδρόµια των ΗΠΑ που φτάνει στη
χώρα µας, µέσω άλλων αεροδροµίων κυρίως της Ευρώπης. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει διαθέσιµη αγορά ή
για να το πω διαφορετικά έτοιµη πελατεία, η οποία θα προτιµήσει να πετάξει απευθείας, παρά να κάνει
µια ενδιάµεση στάση», εξήγησε ο κ. Θεοχάρης.

Συνεχίζοντας τον κύκλο των επαφών του, ο υπουργός Τουρισµού συναντήθηκε µε εκπροσώπους µεγάλων
τεχνολογικών εταιριών που ειδικεύονται στον τοµέα του τουρισµού. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης µε
τους επικεφαλής της εταιρίας KAYAK, ο κ. Θεοχάρης αντάλλαξε απόψεις για το πως η Ελλάδα µπορεί να
κάνει στροφή σε τουρισµό υψηλότερης ποιότητας, ενώ η συνάντηση µε την ηγετική οµάδα της TripAdvisor
επικεντρώθηκε στην αναβάθµιση της στρατηγικής που ακολουθεί η χώρα µας στον τοµέα του τουριστικού
µάρκετινγκ.

Το υπόλοιπο µέρος του προγράµµατος του υπουργού περιλάµβανε συναντήσεις µε τον πρύτανη του «School
of Hospitality Administration» του Πανεπιστηµίου της Βοστώνης και µε τον οµογενή πολιτειακό γερουσιαστή
του Ροντ Άιλαντ, Λεωνίδα Ραπτάκη, καθώς και οµιλία στην εκδήλωση για την προβολή του ελληνικού
τουρισµού που οργάνωσε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη.

«Θετικό Κλίµα» στις επαφές µε την αµερικανική επενδυτική κοινότητα

Την δηµιουργία ενός θετικού κλίµατος για την Ελλάδα είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ο υπουργός
Τουρισµούς κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν επαφών που πραγµατοποίησε µε εκπροσώπους της
αµερικανικής επενδυτικής κοινότητας στο πλαίσιο του 21oυ Ετήσιου Φόρουµ της Capital Link στη Νέα

https://www.vivanews.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b2%ce%ac%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%bc%ce%ac%cf%81%ce%ba%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%bd/
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Υόρκη.

«Διαπιστώσαµε ένα κλίµα πολύ θετικό. Η πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως οι πράξεις της νέας κυβέρνησης
µέσα σε αυτούς τους πρώτους πέντε µήνες δίνουν την αίσθηση ότι έχει ήδη δοθεί αυτό το σήµα που
χρειαζόταν η επενδυτική κοινότητα για να έρθει και για να εξετάσει σοβαρά τη χώρα µας. Βεβαίως δεν
πρέπει να αυξάνουµε υπέρµετρα τις προσδοκίες. Εµείς, όµως, είµαστε εδώ για να βοηθήσουµε τα πιο
ώριµα έργα που θα τελειώσουν πιο γρήγορα και για να δώσουµε ώθηση στα πιο µακροπρόθεσµα έργα, τα
οποία θα έρθουν το επόµενο διάστηµα», ανέφερε ο κ. Θεοχάρης.

Κάνοντας µια αποτίµηση της επίσκεψης στις ΗΠΑ, ο υπουργός Τουρισµού επισήµανε ότι είχε την ευκαιρία
να παρουσιάσει στους Αµερικανούς επενδυτές τη σηµασία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, αλλά και
τις ευκαιρίες που αναδύονται στους τοµείς των υποδοµών, των τουριστικών πρότζεκτ και των δηµοσίων
ακινήτων που βρίσκονται στην κατοχή του ΤΑΙΠΕΔ.

Πηγή

https://www.vivanews.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b2%ce%ac%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%bc%ce%ac%cf%81%ce%ba%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%bd/
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Αεροπορική διασύνδεση και αναβάθµιση της στρατηγικής
µάρκετινγκ στο επίκεντρο των επαφών του Χ. Θεοχάρη στις ΗΠΑ

13.12.19, 12:03

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Αεροπορική διασύνδεση και αναβάθµιση της στρατηγικής µάρκετινγκ στο
επίκεντρο των επαφών του Χ. Θεοχάρη στις ΗΠΑ

Η ενίσχυση της αεροπορικής διασύνδεσης της Αθήνας µε τις µεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, αλλά και η
ανανέωση της ψηφιακής στρατηγικής για το τουριστικό µάρκετινγκ της χώρας βρέθηκαν στο επίκεντρο
των επαφών που είχε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, µε εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς
στη Βοστώνη.

Κάντε like στην σελίδα  του allanea.gr στο Facebook για  να  είστε ενήµεροι για  ΟΛΑ!

Με δεδοµένο ότι η Αθήνα είναι ο υπ’ αριθµόν ένα µη εξυπηρετούµενος διεθνής προορισµός από την
συγκεκριµένη πόλη, ο κ. Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συζητήσει το θέµα της διασύνδεσης µε
εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου Logan. Στηρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλει το Γενικό
Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη για την καθιέρωση απευθείας πτήσης µε την Αθήνα, ο υπουργός
Τουρισµού παρουσίασε την επιχειρηµατική λογική πίσω από µια τέτοια κίνηση.

«Οι πτήσεις που ήδη λειτουργούν είναι πάρα πολύ κερδοφόρες για όλες τις εταιρίες. Επιπλέον, υπάρχει
ένας µεγάλος αριθµός επιβατών στη Βοστών, αλλά και σε άλλα αεροδρόµια των ΗΠΑ που φτάνει στη
χώρα µας, µέσω άλλων αεροδροµίων κυρίως της Ευρώπης. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει διαθέσιµη αγορά ή
για να το πω διαφορετικά έτοιµη πελατεία, η οποία θα προτιµήσει να πετάξει απευθείας, παρά να κάνει
µια ενδιάµεση στάση», εξήγησε ο κ. Θεοχάρης.

Συνεχίζοντας τον κύκλο των επαφών του, ο υπουργός Τουρισµού συναντήθηκε µε εκπροσώπους µεγάλων
τεχνολογικών εταιριών που ειδικεύονται στον τοµέα του τουρισµού. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης µε
τους επικεφαλής της εταιρίας KAYAK, ο κ. Θεοχάρης αντάλλαξε απόψεις για το πως η Ελλάδα µπορεί να
κάνει στροφή σε τουρισµό υψηλότερης ποιότητας, ενώ η συνάντηση µε την ηγετική οµάδα της TripAdvisor
επικεντρώθηκε στην αναβάθµιση της στρατηγικής που ακολουθεί η χώρα µας στον τοµέα του τουριστικού
µάρκετινγκ.

Το υπόλοιπο µέρος του προγράµµατος του υπουργού περιλάµβανε συναντήσεις µε τον πρύτανη του «School
of Hospitality Administration» του Πανεπιστηµίου της Βοστώνης και µε τον οµογενή πολιτειακό γερουσιαστή
του Ροντ Άιλαντ, Λεωνίδα Ραπτάκη, καθώς και οµιλία στην εκδήλωση για την προβολή του ελληνικού
τουρισµού που οργάνωσε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη.

«Θετικό Κλίµα» στις επαφές µε την αµερικανική επενδυτική κοινότητα

Την δηµιουργία ενός θετικού κλίµατος για την Ελλάδα είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ο υπουργός
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Τουρισµούς κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν επαφών που πραγµατοποίησε µε εκπροσώπους της
αµερικανικής επενδυτικής κοινότητας στο πλαίσιο του 21oυ Ετήσιου Φόρουµ της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.

«Διαπιστώσαµε ένα κλίµα πολύ θετικό. Η πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως οι πράξεις της νέας κυβέρνησης
µέσα σε αυτούς τους πρώτους πέντε µήνες δίνουν την αίσθηση ότι έχει ήδη δοθεί αυτό το σήµα που
χρειαζόταν η επενδυτική κοινότητα για να έρθει και για να εξετάσει σοβαρά τη χώρα µας. Βεβαίως δεν
πρέπει να αυξάνουµε υπέρµετρα τις προσδοκίες. Εµείς, όµως, είµαστε εδώ για να βοηθήσουµε τα πιο
ώριµα έργα που θα τελειώσουν πιο γρήγορα και για να δώσουµε ώθηση στα πιο µακροπρόθεσµα έργα, τα
οποία θα έρθουν το επόµενο διάστηµα», ανέφερε ο κ. Θεοχάρης.

Κάνοντας µια αποτίµηση της επίσκεψης στις ΗΠΑ, ο υπουργός Τουρισµού επισήµανε ότι είχε την ευκαιρία
να παρουσιάσει στους Αµερικανούς επενδυτές τη σηµασία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, αλλά και
τις ευκαιρίες που αναδύονται στους τοµείς των υποδοµών, των τουριστικών πρότζεκτ και των δηµοσίων
ακινήτων που βρίσκονται στην κατοχή του ΤΑΙΠΕΔ.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Επαφές Χ. Θεοχάρη µε ξένους επενδυτές και παράγοντες του τουριστικού
κλάδου στις ΗΠΑ

Σειρά επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες του τουριστικού
κλάδου αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχε ο υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece
Forum, αναφέρθηκε στις προοπτικές του ελληνικού τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν
στον κλάδο. Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του τουρισµού, επενδυτές
και µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών ΜΜΕ.

Συµµετείχε επίσης ως µέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη λήξη των
εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν αφιερωµένη
στην Ελλάδα.

Κατά την παραµονή του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους µεγάλων
αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά. Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι
δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας
πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας
µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης και µε τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης. Οι
συναντήσεις, σύµφωνα µε το υπουργείο Τουρισµού, πραγµατοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα θετικό κλίµα και
καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του εισερχοµένου τουρισµού
από την Αµερική προς την Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή άνοδο.

Στη Βοστώνη ο υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον τουρισµό.

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των διαδικτυακών εταιρειών κρατήσεων
Kayak και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για την περαιτέρω
προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, είχε την
ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που ειδικεύονται στον θεµατικό
τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.
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Talk of the Market: Απραξία στην Praxia; Ψηλά ο πήχης στη ΔΕΗ
Aν δεν βρεθούν νέα κεφάλαια θα έχουµε … απραξία στην Praxia. Κάποιες προσδοκίες
καλλιεργούνται εν όψει της σηµερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της τράπεζας. Στο
επίκεντρο παραµένει η πρόταση της Viva Wallet, ως επικρατέστερη, καθώς σε αντίθεση µε το
φερόµενο ενδιαφέρον του τσεχικού group Emma, είναι η µόνη που συνδέεται µε µη δεσµευτική
προσφορά, µε βάση διασταυρωµένες πληροφορίες. 

Με στόχο την απόκτηση τραπεζικής άδειας, η Viva προτίθεται να εισφέρει 20 εκατ. ευρώ για την
Praxia, χωρίς όµως να επωµιστεί τα σηµερινά λειτουργικά κόστη της ψηφιακής τράπεζας, η οποία
πάντως, δεν έχει δηµιουργήσει αξία για τους µετόχους της. Εξάλλου, έχουν περάσει σχεδόν δύο
χρόνια από την απόκτηση της τραπεζικής άδειας της Credicom Consumer Finance Bank από την Atlas,
η οποία (αρχές Ιουνίου πέρυσι) την µετέτρεψε σε Praxia Bank και δεσµεύθηκε να επενδύσει
περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις δεν απέδωσαν και ο βασικός µέτοχος δεν
προτίθεται σήµερα να στηρίξει µε νέα κεφάλαια τη δραστηριότητα. Πάντως τα τελευταία
εικοσιτετράωρα κυκλοφόρησαν και σενάρια περί µεταβατικής λύσης. Ίδωµεν. 

Σήµερα το µεσηµέρι είναι προγραµµατισµένη γενική συνέλευση των µετόχων του ΟΠΑΠ. Είναι πιθανό
βέβαια να αναβληθεί για τις 20 Δεκεµβρίου αλλά θα ήταν ευκαιρία να δούµε τον εκπρόσωπο της
Emma Delta, βασικό µέτοχο της εταιρείας.

Mπαράζ εξελίξεων στη ΔΕΗ δροµολογεί το λουκέτο στα λιγνιτικά εργοστάσια µέχρι το 2023, όπως
µοιράστηκε µε επενδυτές στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link, ο επικεφαλής
της εταιρείας Γιώργος Στάσσης. Δηλαδή σε µια τετραετία θα αποσυρθούν µονάδες ισχύος 3912MW,
όπου απασχολούνται πάνω από 4.500 άτοµα, µόνιµο προσωπικό. Αν και µε αυτή την κίνηση η Ελλάδα
από ουραγός θα γίνει ηγέτης στην Ευρώπη στο θέµα της απολιγνιτοποίησης το εγχείρηµα έχει
δυσκολίες. Αναµένονται νεότερα από το Δ.Σ. της εταιρείας που θα συνεδριάσει για να εγκρίνει το
σχετικό business plan.  

Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 16.12.2019, η περίοδος άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης στην
αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Lamda Development ύψους 600 εκατ. ευρώ. Μέρος αυτών των
κεφαλαίων, σε συνδυασµό µε τραπεζικό δανεισµό και έσοδα από προπώληση κατοικιών θα
επενδυθούν στο έργο µαµούθ του Ελληνικού την πρώτη πενταετία.
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Η αναβάθµιση της στρατηγικής µάρκετινγκ στο επίκεντρο των επαφών του
Θεοχάρη στη Βοστώνη

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 13 Δεκεµβρίου 2019, 10:57 

Η ενίσχυση της αεροπορικής διασύνδεσης της Αθήνας µε τις µεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, αλλά και η
ανανέωση της ψηφιακής στρατηγικής για το τουριστικό µάρκετινγκ της χώρας, βρέθηκαν στο επίκεντρο
των επαφών που είχε ο υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης µε εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς
στη Βοστώνη.

Με δεδοµένο ότι η Αθήνα είναι ο υπ’ αριθµόν ένα µη εξυπηρετούµενος διεθνής προορισµός από τη
συγκεκριµένη πόλη, ο κ. Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συζητήσει το θέµα της διασύνδεσης µε
εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου Logan. Στηρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλει το Γενικό
Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη για την καθιέρωση απευθείας πτήσης µε την Αθήνα, ο υπουργός
Τουρισµού παρουσίασε την επιχειρηµατική λογική πίσω από µια τέτοια κίνηση.

«Οι πτήσεις που ήδη λειτουργούν είναι πάρα πολύ κερδοφόρες για όλες τις εταιρείες. Επιπλέον, υπάρχει
ένας µεγάλος αριθµός επιβατών στη Βοστώνη, αλλά και σε άλλα αεροδρόµια των ΗΠΑ, που φτάνει στη
χώρα µας µέσω άλλων αεροδροµίων κυρίως της Ευρώπης. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει διαθέσιµη αγορά ή,
για να το πω διαφορετικά, έτοιµη πελατεία, η οποία θα προτιµήσει να πετάξει απευθείας, παρά να κάνει
µια ενδιάµεση στάση» εξήγησε ο κ. Θεοχάρης.

Συνεχίζοντας τον κύκλο των επαφών του, ο υπουργός Τουρισµού συναντήθηκε µε εκπροσώπους µεγάλων
τεχνολογικών εταιρειών που ειδικεύονται στον τοµέα του τουρισµού. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης µε
τους επικεφαλής της εταιρείας KAYAK, ο κ. Θεοχάρης αντάλλαξε απόψεις για το πώς η Ελλάδα µπορεί να
κάνει στροφή σε τουρισµό υψηλότερης ποιότητας, ενώ η συνάντηση µε την ηγετική οµάδα της TripAdvisor
επικεντρώθηκε στην αναβάθµιση της στρατηγικής που ακολουθεί η χώρα µας στον τοµέα του τουριστικού
µάρκετινγκ.

Το υπόλοιπο µέρος του προγράµµατος του υπουργού περιλάµβανε συναντήσεις µε τον πρύτανη του «School
of Hospitality Administration» του Πανεπιστηµίου της Βοστώνης και µε τον οµογενή πολιτειακό γερουσιαστή
του Ροντ Άιλαντ, Λεωνίδα Ραπτάκη, καθώς και οµιλία στην εκδήλωση για την προβολή του ελληνικού
τουρισµού που οργάνωσε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη.

«Θετικό κλίµα» στις επαφές µε την αµερικανική επενδυτική κοινότητα

Τη δηµιουργία ενός θετικού κλίµατος για την Ελλάδα είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ο υπουργός
Τουρισµού κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν επαφών που πραγµατοποίησε µε εκπροσώπους της
αµερικανικής επενδυτικής κοινότητας στο πλαίσιο του 21oυ Ετήσιου Φόρουµ της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.

«Διαπιστώσαµε ένα κλίµα πολύ θετικό. Η πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως οι πράξεις της νέας κυβέρνησης
µέσα σε αυτούς τους πρώτους πέντε µήνες, δίνουν την αίσθηση ότι έχει ήδη δοθεί αυτό το σήµα που
χρειαζόταν η επενδυτική κοινότητα για να έρθει και για να εξετάσει σοβαρά τη χώρα µας. Βεβαίως, δεν
πρέπει να αυξάνουµε υπέρµετρα τις προσδοκίες. Εµείς, όµως, είµαστε εδώ για να βοηθήσουµε τα πιο
ώριµα έργα που θα τελειώσουν πιο γρήγορα και για να δώσουµε ώθηση στα πιο µακροπρόθεσµα έργα, τα
οποία θα έρθουν το επόµενο διάστηµα» ανέφερε ο κ. Θεοχάρης.

Κάνοντας µια αποτίµηση της επίσκεψης στις ΗΠΑ, ο υπουργός Τουρισµού επεσήµανε ότι είχε την ευκαιρία
να παρουσιάσει στους Αµερικανούς επενδυτές τη σηµασία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, αλλά και
τις ευκαιρίες που αναδύονται στους τοµείς των υποδοµών, των τουριστικών πρότζεκτ και των δηµοσίων
ακινήτων που βρίσκονται στην κατοχή του ΤΑΙΠΕΔ.

 

Πηγή: euro2day.gr
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Roadshow του υπουργού Τουρισµού Χάρη Θεοχάρη σε Νέα Υόρκη και Βοστώνη
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΙΣ

Ανάγκη αύξησης των πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική
προς την Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή άνοδο.

Σειρά  επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες
του τουριστικού κλάδου αλλά  και µε εκπαιδευτικά  ιδρύµατα  είχε ο υπουργός Τουρισµού κ.
Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ. 

Ο υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον
κλάδο. Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του Τουρισµού, επενδυτές και
µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης.

Ο υπουργός Τουρισµού συµµετείχε, ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη
λήξη των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν
αφιερωµένη στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά.

Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της
Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης και µε
τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης. Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε
ιδιαίτερα θετικό κλίµα και καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του
εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή άνοδο.

Στη Βοστώνη ο υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό.

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών
κρατήσεων Kayak και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για την
περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ.
Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που
ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.

tweet

https://money-tourism.gr/roadshow-ypoyrgoy-toyrismoy-chari-theochari-se-nea-yorki-vostoni/


https://infonewstime.wordpress.com/

 Publication date: 13/12/2019 12:01

 Alexa ranking (Greece): 13276

 https://infonewstime.wordpress.com/2019/12/13/%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-...

Νέες κρατικές εγγυήσεις 12 δισ. ευρώ στους τραπεζίτες…

Αφού πρώτα πληρώσαµε µε «αίµα» την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, τώρα θα εγγυηθούµε και για τα
«κόκκινα δάνεια» που θα ξεπουληθούν στις αγορές!!! – Από την Goldman Sachs και την Morgan Stanley µέχρι
τη Blackrock …όλα τα «κοράκια» είναι εδώ)

Στη Βουλή κατατέθηκε την Τρίτη το βράδυ το νοµοσχέδιο για τη χορήγηση νέας δέσµης κρατικών
εγγυήσεων προς τους εγχώριους τραπεζικούς οµίλους, προκειµένου να στηρίξει το τεραστίων διαστάσεων
εγχείρηµα για την απαλλαγή τους από τα βαρίδια των «κόκκινων» δανείων. Το ελληνικό δηµόσιο – ο
ελληνικός λαός δηλαδή – καλείται για µια ακόµα φορά να προσφέρει ζεστό χρήµα στους τραπεζίτες
προκειµένου να «σβήσουν» από τα κατάστιχα τους προβληµατικά δάνεια και να αυξήσουν τη ρευστότητα
και την κερδοφορία τους.

Φυσικά το συγκεκριµένο σχέδιο που φέρει την κωδική ονοµασία «Ηρακλής» δεν γίνεται για να προφυλάξει
τη λαϊκή περιουσία. Το αντίθετο. Δεκάδες χιλιάδες ακίνητα τα οποία έχουν εγγραφεί µε τραπεζικές
υποθήκες θα περάσουν σε funds και άλλα κοράκια των αγορών που προσδoκούν κέρδη από τη διαχείριση
των «κόκκινων» δανείων. Μια διαχείριση που πλέον θα έχει και κρατικές εγγυήσεις ώστε οι «γύπες» των
αγορών να έχουν το ελάχιστο ρίσκο στην …«επένδυσή» τους. Ταυτόχρονα µέσω του συγκεκριµένου
σχεδίου τραπεζίτες, αγορές και κράτος θα επιτεθούν ακόµα πιο άγρια στα υπερχρεωµένα νοικοκυριά
έχοντας τη δυνατότητα να βγάζουν στο σφυρί σπίτια ακόµα και όταν πρόκειται για πρώτη κατοικία. Με
άλλα λόγια µέσω του σχεδίου αναµένεται αύξηση των πλειστηριασµών.

O ελληνικός λαός που βίωσε τη λεηλασία δικαιωµάτων και εισοδηµάτων για να «ανακεφαλαιοποίησει» τις
χρεωκοπηµένες συστηµικές τράπεζες τώρα καλείται να πληρώσει και τις «εγγυήσεις» των «κόκκινων
δανείων» τους που θα ξεπουλήσουν οι τραπεζίτες στις αγορές!!!

Το νοµοσχέδιο µπαίνει σήµερα Τετάρτη µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος στην αρµόδια Επιτροπή της
Βουλής, µε στόχο να συζητηθεί και να ψηφιστεί την Πέµπτη από την Ολοµέλεια.

Το ποσό των 12 δισ. ευρώ είναι το αρχικό ύψος των κρατικών εγγυήσεων που µπορούν να χορηγηθούν στις
τράπεζες, στο πλαίσιο του σχεδίου «Ηρακλής» για τη διαχείριση των «κόκκινων δανείων», όπως προβλέπει
το σχετικό νοµοσχέδιο. Νωρίτερα, το σχέδιο είχε αποσπάσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, ενώ ενσωµατώνει και τις παρατηρήσεις – εντολές των εκπροσώπων των δανειστών.

Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, µε το σχέδιο νόµου υιοθετείται το πρόγραµµα παροχής εγγύησης του
Ελληνικού Δηµοσίου «Ηρακλής» (που στηρίζεται στο ιταλικό µοντέλο), σε τιτλοποιήσεις µη
εξυπηρετούµενων δανείων (ΜΕΔ) των ελληνικών τραπεζών.

Το «πρόγραµµα» να έχει διάρκεια 18 µήνες, µε δυνατότητα παράτασης µε υπουργική απόφαση και µε τη
σύµφωνη γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τι σηµαίνουν όλα τα παραπάνω πρακτικά:

— Οι τράπεζες θα µοιραστούν ένα κρατικό πακέτο ύψους 12 δισ. ευρώ, προκειµένου στη συνέχεια να
τιτλοποιήσουν και να µεταβιβάζουν σε «επενδυτές», funds και άλλους εµπλεκόµενους «παίχτες»
προβληµατικά δάνεια ύψους 30 δισ. ευρώ. Αν χρειαστούν περισσότερα χρήµατα από τα κρατικά ταµεία θα
τα λάβουν. Στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου, εξάλλου αναφέρεται: «Στόχος του προγράµµατος
είναι (…) να υπάρξει ενθάρρυνση και το κίνητρο στις µεταβιβάζουσες τράπεζες να επιδιώξουν τη
δραστική µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγµή στους ισολογισµούς
τους».

— Το ελληνικό κράτος παρέχει εγγυήσεις για το τµήµα των προβληµατικών δανείων που έχουν ισχυρές
διασφαλίσεις, όπως, για παράδειγµα, η ύπαρξη υποθήκης στην πρώτη κατοικία ή άλλα περιουσιακά
στοιχεία.

— Οι «επενδυτές» που θα εξαγοράσουν τα προβληµατικά δάνεια θα έχουν τη διασφάλιση της κρατικής
εγγύησης, και της αποζηµίωσής τους σε περίπτωση που εµφανίσουν χασούρα στο πλαίσιο της διαχείρισης
κάθε είδους κόκκινων δανείων!

Όλα τα παραπάνω περιγράφονται γλαφυρά και στην σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών: «Ο
“Ηρακλής” είναι µία συστηµική λύση που θα συµβάλει, µέσω της χορήγησης κρατικών εγγυήσεων, στη
µείωση κατά περίπου 40% των µη εξυπηρετούµενων δανείων», ενώ «ανοίγει ο δρόµος για τη χορήγηση
ρευστότητας στην αγορά και την πραγµατική οικονοµία, ώστε η Ελλάδα να πετύχει υψηλότερους ρυθµούς
ανάπτυξης»… Προς όφελος φυσικά τραπεζιτών, Funds και κάθε λογής κορακιών της καπιταλιστικής
αγοράς.
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///// Πώς θα δοθεί
κρατική εγγύηση

Η διαδικασία παροχής της κρατικής εγγύησης ορίζεται από το άρθρο 6 του νοµοσχεδίου και το µέγιστο
ύψος της είναι το ποσό των 12 δισ. ευρώ, το οποίο όµως µπορεί να αυξηθεί στο µέλλον.

Ειδικότερα, το άρθρο αναφέρει:

1. Με απόφαση του υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το
Ελληνικό Δηµόσιο δύναται να παρέχει εγγύηση (η «πράξη παροχής εγγύησης»), έπειτα από σύµφωνη γνώµη
της Διυπουργικής Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), όπως ισχύει, προς τους
οµολογιούχους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και υπέρ του αποκτώντος, για τιτλοποιηµένες
απαιτήσεις του παρόντος νόµου. Η εγγύηση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή, µετά την προσκόµιση των
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 10, της σύµβασης εγγύησης σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
Παραρτήµατος Γ’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος νόµου (η «σύµβαση εγγύησης»). Το
ανώτατο συνολικό ποσό της δυνάµενης να χορηγηθεί εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου κατ’ εφαρµογή του
παρόντος νόµου ανέρχεται σε 12 δισ. ευρώ. Με απόφαση του υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται
κατόπιν σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ως άνω ποσό δύναται να αυξάνεται για το
µέλλον.

2. Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου συνίσταται στην ανάληψη υποχρέωσης πληρωµής των υποχρεώσεων
του αποκτώντος για την ολοσχερή εξόφληση απαιτήσεων από οµολογίες υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για αποπληρωµή του κεφαλαίου και των τόκων
για όλη τη διάρκεια των τίτλων. Η εξόφληση των απαιτήσεων διενεργείται κατά τόκους ή/και κεφάλαιο,
αναλόγως της δοµής και των συµβατικών όρων κάθε οµολογίας υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

3. Το αίτηµα για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου υποβάλλεται αποκλειστικά εντός
χρονικής περιόδου 18 µηνών από τις 10/10/2019, ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης C (2019) 7309
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επί του προγράµµατος παροχής εγγυήσεων του παρόντος νόµου. Με απόφαση του
υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µπορεί να
παρατείνεται η περίοδος παροχής εγγύησης, καθώς επίσης να τροποποιούνται για το µέλλον οι όροι
παροχής αυτής.

4. Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου είναι ρητή, ανέκλητη, ανεπιφύλακτη και σε πρώτη ζήτηση, σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 213, 214 και 215 παρ. 1 του Κανονισµού (Ε.Ε.) 575/2013, ως εάν το Ελληνικό
Δηµόσιο ήταν πρωτοφειλέτης, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου και ερµηνεύεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις της από 10/10/2019 C (2019) 7309 Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και του
πρωτογενούς, παραγώγου και επικουρικού ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων.

5. Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου χορηγείται έως την καθορισµένη λήξη των οµολογιών υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας ή την πλήρη εξόφλησή τους.

6. Στην απόφαση της παρ. 1 αναφέρεται το ακριβές ποσό της εγγύησης, ο χρόνος διάρκειάς της, η
καταβλητέα στο Ελληνικό Δηµόσιο προµήθεια ασφαλείας και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η εγγύηση
παραµένει σε ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 15.

///// Οι προµήθειες

Το νοµοσχέδιο καθορίζει και τη διαδικασία επιβολής και καταβολής προµήθειας ασφαλείας. Σύµφωνα µε
τη σχετική διάταξη, η προµήθεια ασφαλείας καταβάλλεται από την ηµεροµηνία παροχής της εγγύησης και
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής, υπολογιζόµενη επί του εκάστοτε ανεξόφλητου εγγυηµένου υπολοίπου
οµολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Η προµήθεια ασφαλείας υπολογίζεται και καταβάλλεται
στην αρχή κάθε εκτοκιστικής περιόδου και θα αντικατοπτρίζει τους κινδύνους που αναλαµβάνει το
Δηµόσιο και θα είναι συνάρτηση των ηµεροµηνιών λήξης των οµολογιών υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας.

Η βασική προµήθεια είναι συνάρτηση του κατάλληλου δείκτη αναφοράς. Από ένα έως τρία έτη
χρησιµοποιείται το CDS τριετίας, για 4-5 έτη το CDS πενταετίας, για 6-7 το CDS 7ετίας και στη συνέχεια το
CDS 10ετίας.

Από την Goldman Sachs και την Morgan Stanley µέχρι τη Blackrock …όλα τα «κοράκια» είναι εδώ

Τις βασικές πτυχές του σχεδίου «Ηρακλής», σύµφωνα µε την εφηµερίδα «Ναυτεµπορική», είχαν την
ευκαιρία να παρουσιάσουν στους εκπροσώπους µεγάλων «επενδυτικών φορέων» τα µέλη του ελληνικού
οικονοµικού επιτελείου. Στο περιθώριο του επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «21 Annual
Capital Link Invest In Greece Forum», ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας συναντήθηκε µε στελέχη
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της PIMCO, της Goldman Sachs, της Citibank, της Blackrock, της Blue Crest, της Morgan Stanley, της Helm, της
Nomura και της Third Point.

Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να ενηµερωθούν οι ξένοι επενδυτές για το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης
του σχεδίου «Ηρακλής» ώστε να σταλεί και το µήνυµα αποφασιστικότητας στις αγορές για την ταχύτατη
µείωση των «κόκκινων» δανείων. Ένα σχέδιο που για τους συγκεκριµένα «κοράκια» µεταφράζεται σε
κέρδη δισ. ευρώ…
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Ξενόφος (ΤΑΙΠΕΔ): To 2020 οι διαγωνισµοί για περιφερειακά λιµάνια και
µαρίνες

Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν
σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων
Το ηχηρό και καθολικό µήνυµα  ότι «τώρα  είναι ευκαιρία  για  επενδύσεις στην Ελλάδα»
εκπέµπουν όλοι – µε την κυβέρνηση να  δίνει ιδιαίτερα  θετικό τόνο – επισήµανε ο
Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Άρης Ξενόφος µιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 989.
Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital
Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ταµείου κ. Ριχάρδο Λαµπίρη, µε
κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο
κεφάλαιο.
Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. 
Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και
περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εµπόδια.
«Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να
κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό
αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη
διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωµα και
την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για την
σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.
Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. «Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι
ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει
και µια ευχέρεια στους επενδυτές να µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά
τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.
Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχηµάτων
για τη Β φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας.
Μέσα στο νέο έτος θα εκκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,
ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.
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Roadshow του Υπουργού Τουρισµού Χάρη Θεοχάρη σε Νέα Υόρκη και Βοστώνη
Ο Υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις
επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον κλάδο
Σειρά  επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες
του τουριστικού κλάδου αλλά  και µε εκπαιδευτικά  ιδρύµατα  είχε ο Υπουργός Τουρισµού κ.
Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ.
Ο Υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον
κλάδο.
Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του Τουρισµού, επενδυτές και µε
εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης.
Ο Υπουργός Τουρισµού συµµετείχε, ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη
λήξη των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν
αφιερωµένη στην Ελλάδα.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά.
Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της
Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης και µε
τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης.
Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα θετικό κλίµα και καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των
πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα
παρουσιάζει σταθερή άνοδο.
Στη Βοστώνη ο Υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό.
Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών
κρατήσεων Kayak και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για την
περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ.
Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που
ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.
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Roadshow του Υπουργού Τουρισµού Χάρη Θεοχάρη σε Νέα Υόρκη-Βοστώνη
Σειρά επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες του τουριστικού
κλάδου αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ. 

Ο Υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον
κλάδο. Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του Τουρισµού, επενδυτές και
µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης. 

Ο Υπουργός Τουρισµού συµµετείχε, ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη
λήξη των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν
αφιερωµένη στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά.

Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της
Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης και µε
τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης. Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε
ιδιαίτερα θετικό κλίµα και καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του
εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή άνοδο. 

Στη Βοστώνη ο Υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό. 

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών
κρατήσεων Kayak και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για την
περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 

Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ.
Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που
ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.
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Roadshow του Υπουργού Τουρισµού Χάρη Θεοχάρη σε Νέα Υόρκη-Βοστώνη
Σειρά επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες του τουριστικού
κλάδου αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ. 

Ο Υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον
κλάδο. Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του Τουρισµού, επενδυτές και
µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης. 

Ο Υπουργός Τουρισµού συµµετείχε, ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη
λήξη των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν
αφιερωµένη στην Ελλάδα.

 Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά.

Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της
Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης και µε
τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης. Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε
ιδιαίτερα θετικό κλίµα και καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του
εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή άνοδο. 

Στη Βοστώνη ο Υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό. 

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών
κρατήσεων Kayak και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για την
περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 

Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ.
Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που
ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.
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Η δυναµική στροφή των επενδυτών προς τα ελληνικά assets θα συνεχιστεί και
το επόµενο έτος

 
 
 
 

 

 

Οι διεθνείς επενδυτές δηλώνουν εντυπωσιασµένοι από τις επιδόσεις των ελληνικών οµολόγων στο πλαίσιο
του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Σύµφωνα µε το MarketNews.gr, τα υψηλόβαθµα στελέχη των διεθνών και εγχώριων τραπεζών αναµένουν,
µιλώντας σε σχετικό πάνελ, ότι η δυναµική στροφή των επενδυτών προς τα ελληνικά assets θα συνεχιστεί
και το επόµενο έτος, ενώ εκτιµούν πως πολλές εισηγµένες θα προχωρήσουν σε νέες εκδόσεις χρέους.

Παράλληλα, ο Γενικός Διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης Τσάκωνας παρουσίασε στο πάνελ και τους
διεθνείς επενδυτές, τους 14 στόχους του ΟΔΔΗΧ για το 2020, τονίζοντας ότι σκοπός της Ελλάδας είναι να
διατηρήσει την παρουσία της στις αγορές και να ενισχύσει την εµπιστοσύνη των επενδυτών και των οίκων
αξιολόγησης προς την Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Τσάκωνας σηµείωσε πως το 2019, το Ελληνικό Δηµόσιο εφάρµοσε ένα επιτυχηµένο
δανειακό πρόγραµµα, συνολικού ύψους 9 δισ. ευρώ, δηλαδή 2,5 δισ. ευρώ περισσότερα από το πιο
αισιόδοξο επίσηµα δηµοσιευµένο σενάριο.

Η εφαρµογή αυτού του προγράµµατος, όπως τόνισε, έδωσε την ευκαιρία στην Ελλάδα όχι µόνο να καλύψει
τις ακαθάριστες χρηµατοδοτικές της ανάγκες για το έτος 2019, αλλά και να προπληρώσει το πιο ακριβό
µέρος των δανείων του ΔΝΤ, καθώς και να µειώσει το ύψος των Εντόκων Γραµµατίων, σε µια προσπάθεια
µείωσης του κινδύνου αναχρηµατοδότησης του χαρτοφυλακίου ελληνικού χρέους, επιτυγχάνοντας
παράλληλα περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας στην δευτερογενή αγορά οµολόγων, διατηρώντας τα
ταµειακά διαθέσιµα στο ίδιο επίπεδο µε αυτό του τέλους του 2018.

Λαµβάνοντας υπόψη τα υφιστάµενα ταµειακά αποθέµατα καθώς και ότι οι µικτές χρηµατοδοτικές ανάγκες
του Ελληνικού Δηµοσίου για το επόµενο έτος είναι σχεδόν µηδενικές, όπως επεσήµανε ο Γενικός
Διευθυντής του ΟΔΔΗΧ, οι πολιτικές δανεισµού, ταµειακής διαχείρισης και διαχείρισης χαρτοφυλακίου
χρέους για το 2020 θα επικεντρωθούν στους ακόλουθους 14 στόχους:

 Μείωση του κινδύνου αναχρηµατοδότησης.
Δηµιουργία χώρου για εκδοτική δραστηριότητα.
Έκδοση κρατικών οµολόγων µε ικανό ποσό έκδοσης ώστε να θεωρούνται εκδόσεις αναφοράς.
Διατήρηση της συνεχούς και µόνιµης παρουσίας του ΕΔ στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Βελτίωση της ρευστότητας στη δευτερογενή αγορά οµολόγων.
Διατήρηση του συνεχούς διαλόγου µε την επενδυτική κοινότητα.
Συνεχή επικοινωνία στη βάση της αρχής της διαφάνειας και της εµπέδωσης εµπιστοσύνης τόσο µε
τους επενδυτές όσο και µε τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.
Δανειακή πολιτική προσανατολισµένη στις ανάγκες των επενδυτών.
Περαιτέρω επέκταση της επενδυτικής βάσης.
Ενεργητική διαχείριση των κινδύνων αγοράς που ενυπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο δηµοσίου χρέους.
Διατήρηση των σηµερινών ορίων αναφορικά µε τους δείκτες κινδύνων αγοράς του ελληνικού
χαρτοφυλακίου.
Ολοκληρωµένη διαχείριση ταµειακών διαθεσίµων τόσο για το Ελληνικό Δηµόσιο όσο και για τους
Φορείς Γενικής Κυβέρνησης.
Διαχείριση της βραχυπρόθεσµης ταµειακής ρευστότητας του Ελληνικού Δηµοσίου.
Περαιτέρω µείωση των περιθωρίων πιστωτικού κινδύνου των ελληνικών οµολόγων.
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Γιατί τα ελληνικά οµόλογα µπορούν να αποτελέσουν τα "αστέρια" των
αποδόσεων και το 2020

Γιατί τα ελληνικά ομόλογα μπορούν να αποτελέσουν τα "αστέρια" των αποδόσεων και το 2020: Μπορεί τα
ελληνικά ομόλογα να έζησαν ένα διάστημα πιέσεων τον τελευταίο ενάμισι μήνα, ωστόσο σιγά σιγά
επιστρέφουν και πάλι στο ραντάρ των επενδυτών και μάλιστα καταλαμβάνουν σημαντική θέση στις
στρατηγικές των διεθνών επενδυτικών οίκων για το 2020. Το 2019 αποτελεί ήδη μία χρονιά-ορόσημο για
τους ελληνικούς κρατικο...

Της Ελευθερίας Κούρταλη

Μπορεί τα ελληνικά ομόλογα να έζησαν ένα διάστημα πιέσεων τον τελευταίο ενάμισι μήνα και από τα
ιστορικά χαμηλά που άγγιξαν οι αποδόσεις τους στα τέλη Οκτωβρίου, ωστόσο σιγά σιγά επιστρέφουν και
πάλι στο ραντάρ των επενδυτών και μάλιστα καταλαμβάνουν σημαντική θέση στις στρατηγικές των
διεθνών επενδυτικών οίκων για το 2020. Όπως πάντως και να έχει, το 2019 αποτελεί ήδη μία χρονιά-
ορόσημο για τους ελληνικούς κρατικούς τίτλους, καθώς το κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου
"βυθίστηκε" κατά σχεδόν 70%, µε τις εκλογές να ενισχύουν τη διάθεση των επενδυτών για ελληνικά assets.

Το διάλειμμα που σημειώθηκε στο ράλι των ελληνικών τίτλων σχετίζεται άμεσα με την πορεία που
ακολούθησαν και τα υπόλοιπα ομόλογα της ευρωζώνης, όταν οι ανησυχίες γύρω από τις προοπτικές της
παγκόσμιας οικονομίας άρχισαν να υποχωρούν, οδηγώντας και σε συρρίκνωση της "δεξαμενής" των
οµολόγων διεθνώς που φέρουν αρνητικό επιτόκιο.

Συγκεκριμένα σήμερα αυτή η "κατηγορία" ομολόγων έχει αξία κάτω από τα 11 τρισ. δολ. όταν τον
Σεπτέμβριο είχε αξία 17 τρισ. δολ. Αυτό σε συνδυασμό με τη μείωση του ρίσκου στην οποία προχώρησαν
πολλά funds, κλείνοντας τα βιβλία τους για το έτος τον Νοέμβριο, άσκησε πιέσεις στα ελληνικά κρατικά
ομόλογα. Ωστόσο αυτές οι πιέσεις αποδείχθηκαν παροδικές, όπως άλλωστε είχαν εκτιμήσει οι αναλυτές οι
οποίοι προβλέπουν πως η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και η αναγνώρισή της από τους οίκους
αξιολόγησης αναµένεται να φέρει και πάλι στο προσκήνιο τους ελληνικούς τίτλους.

Όπως σημείωσε και η Danske Bank, oι περισσότεροι επενδυτές  κλείνουν τα "βιβλία" και τις θέσεις τους
χωρίς να αναλαμβάνουν νέες, και έτσι τα spreads διευρύνονται, και αυτό συνηθίζεται στο τέλος του δ’
τριμήνου. Αυτό παρατηρείται επίσης και στα ιταλικά, τα ισπανικά και τα πορτογαλικά ομόλογα . Ωστόσο,
όταν τα funds ξεκινήσουν τις στρατηγικές τους για το νέο έτος τα spreads θα αρχίζουν και πάλι να
μειώνονται. Η ζήτηση για τα ελληνικά ομόλογα ανακάμπτει πλέον, και αναμένεται να ανακάμψει
περαιτέρω και τη νέα χρονιά.

Η στρατηγική της διατήρησης του μαξιλαριού ρευστότητας των 32 δισ. ευρώ περίπου που ακολουθεί ο
ΟΔΔΗΧ και αναμένεται να συνεχίσει να το κάνει, όπως έχει γράψει το Capital.gr και το 2020 αλλά και έως
τη στιγμή που η Ελλάδα μπει στο κλαμπ των χωρών με επενδυτική βαθμίδα, έχει λειτουργήσει ως ένα
σημαντικό όπλο, για τη διατήρηση της "δίψας" των επενδυτών για τα ελληνικά ομόλογα και το επόμενο
έτος.

Αυτό αποδεικνύεται ξεκάθαρα την τρέχουσα εβδομάδα η οποία χαρακτηρίστηκε από μείωση του ρίσκου
των επενδυτών λόγω των σημαντικών εξελίξεων για τις διεθνείς αγορές και συγκεκριμένα τις βρετανικές
εκλογές και τις συνεδριάσεις των Fed και ΕΚΤ.

Τα ελληνικά ομόλογα όχι μόνο δεν ακολούθησαν μία επιφυλακτική πορεία αλλά κατάφεραν να
υπεραποδώσουν όλων των ομολόγων διεθνώς, με την απόδοση του 10ετούς να υποχωρεί κατά σχεδόν 13%
από την περασμένη Παρασκευή και στο 1,36 από 1,57%, ενώ βρέθηκε στα μέσα της εβδομάδας ξανά
χαμηλότερα από αυτήν του αντίστοιχου ιταλικού. Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η επίδοση του ελληνικού
5ετούς κρατικού τίτλου, με την απόδοσή του σήμερα να διαμορφώνεται στο 0,52% από 0,72% την
περασμένη εβδομάδα, έχοντας σημειώσει βουτιά της τάξης του 28% και έχοντας κοντράρει την απόδοση
του αντίστοιχου ιταλικού τίτλου.

Παράλληλα, άλλο ένα σημαντικό ορόσημο καταγράφηκε την Τετάρτη μετά τη νέα μεγάλη βουτιά του
επιτοκίου στα έντοκα 12μήνου, στο ιστορικό χαμηλό του 0,07% από 0,29% πριν, με την έκδοση να
υπερκαλύπτεται κατά 1,81 φορές, ενώ προηγήθηκαν τρεις εκδόσεις εντόκων τους δύο προηγούμενους
µήνες, µικρότερης διάρκειας, κατά τις οποίες η Ελλάδα δανείστηκε µε αρνητικό επιτόκιο.
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Ακόμα και η "αυστηρή" όπως έχουμε συνηθίσει, Citigroup, σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις της για την Ελλάδα,
σημείωσε πως η κατάκτηση της "επενδυτικής βαθμίδας" είναι ένα πιθανό στοίχημα για τη χώρα μας ακόμα
και το επόμενο έτος. Όπως σημείωσε, οι οίκοι θα προχωρήσουν σε αναβαθμίσεις της Ελλάδας το επόμενο
έτος, δεδομένων των ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών. Και αν το κάνουν (κατά τρεις ή τέσσερις βαθμίδες), η
Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί σε όρους ρευστότητας από την ένταξη των ομολόγων στους δείκτες
επενδυτικής βαθμίδας καθώς και στο QΕ. Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι είναι πολύ πιθανό να σημειώσει
απότομη και μεγάλη συρρίκνωση των ελληνικών spreads, τόνισε η Citi η οποία και συστήνει στους πελάτες
της την αγορά ελληνικών οµολόγων.

Ακόμα και ο Αμερικανός υπουργός εμπορίου, Γουίλμπουρ Ρος δήλωσε εντυπωσιασμένος από τις επιδόσεις
των ελληνικών ομολόγων, σε ομιλία του στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Μάλιστα χαρακτήρισε εκπληκτικό το γεγονός ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα με φθηνότερο επιτόκιο από
ότι οι ΗΠΑ, ενώ προέβλεψε ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να βελτιωθεί ακόμα
περισσότερο μέσα στα επόμενα δύο χρόνια εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη μεταρρυθμιστική της
προσπάθεια.

http://vasilisg.blogspot.com/2019/12/2020.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FcHNnM+%28%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%91%2C+%CE%94%CE%99%CE%95%CE%98%CE%9D%CE%95%CE%99%CE%A3+%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A3%2C+%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A3+%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D%2C+%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97+%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%A5%CE%A3%CE%97%2C+%CE%95%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%2C+%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%29


https://www.xrimaonline.gr/

 Publication date: 13/12/2019 11:35

 Alexa ranking (Greece): 10977

 https://www.xrimaonline.gr/article/epixeirhseis/115845-epitaxynsh-ths-apolignitop...

Επιτάχυνση της απολιγνιτοποίησης θέλει ο Γ. Στάσσης της ΔΕΗ
Επίσπευση κατά 5 χρόνια της απολιγνιτοποίησης ανακοίνωσε ο CEO της ΔΕΗ από το συνέδριο
της Capital Link στη Ν. Υόρκη.

Μάλιστα, η σηµερινή Παρασκευή είναι κρίσιµη, καθώς συνεδριάζει το ΔΣ της ΔΕΗ, για να ανάψει το
«πράσινο φως» στο business plan της εισηγµένης, το οποίο επικαιροποίησε η McKinsey & Company.

«Η ΔΕΗ δεσµεύεται ότι µέχρι το 2028 δεν θα καίει… λιγνίτη και η Ελλάδα θα βρεθεί πρώτη στην Ε.Ε. στο
θέµα της απολιγνιτοποίησης», δήλωσε ο Γιώργος Στάσσης στη διάρκεια του συνεδρίου της Capital Link στη
Νέα Υόρκη.

Ο ίδιος δε δήλωσε ότι «θα επιταχύνουµε την απόσυρση κλείνοντας όλες τις υπάρχουσες µονάδες έως το
2023».

Επικαλέστηκε δε την «ανάγκη δράσης για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Πρέπει να κινηθούµε
γρηγορότερα», σηµείωσε.

Σύµφωνα µε τον ίδιο, η δηµόσια εταιρεία ηλεκτρισµού σκοπεύει να κλείσει σε τρία χρόνια τις
εγκατεστηµένες µονάδες των σταθµών της Καρδυάς, του Αµυνταίου, της Μελίτης, του Αγίου Δηµητρίου
και της Μεγαλόπολης.

https://www.xrimaonline.gr/article/epixeirhseis/115845-epitaxynsh-ths-apolignitopoihshs-thelei-o-g-stasshs-ths-deh
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Ενίσχυση της σύνδεσης µε απευθείας πτήσεις προς Β. Αµερική όλο το χρόνο
αναζητά το Υπουργείο Τουρισµού

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδήσεις
»
Τουριστικοί Φορείς
»
Ελληνικοί

Τουριστική πολιτική

Ενίσχυση της σύνδεσης µε απευθείας πτήσεις προς Β.
Αµερική όλο το χρόνο αναζητά το Υπουργείο Τουρισµού
Βίκυ Καραντζαβέλου - 13 December 2019, 10:38

Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ
είχε ο κ. Χάρης Θεοχάρης και µε τους εκπροσώπους του Διεθνούς Αεροδροµίου
της Βοστώνης, όπου και καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των πτήσεων,
δεδοµένου ότι το 'ρεύµα' του εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς
την Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή άνοδο.

Σειρά επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες του τουριστικού
κλάδου, αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχε ο υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ. Ο
κ. Θεοχάρης, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum, αναφέρθηκε στις
προοπτικές του ελληνικού τουρισµού και τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον κλάδο. Στο
περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του τουρισµού, επενδυτές και µε
εκπροσώπους οµογενειακών, αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης. 

Ο υπουργός Τουρισµού συµµετείχε, ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη
λήξη των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, ηµέρα που ήταν
αφιερωµένη στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά. Αντικείµενο των επαφών ήταν να
διερευνηθούν οι δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής
µε απευθείας πτήσεις καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. 

http://www.traveldailynews.gr/news/article/71206
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Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης και µε
τους εκπροσώπους του Διεθνούς Αεροδροµίου της Βοστώνης. Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε
ιδιαίτερα θετικό κλίµα και καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των πτήσεων, δεδοµένου ότι το “ρεύµα” του
εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή άνοδο.

Στη Βοστώνη ο υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον τουρισµό. 

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών
κρατήσεων Kayak και TripAdvisor, µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για
την περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 

Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ.
Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που
ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.

13 December 2019, 10:38 | Ετικέτες: υπουργείο τουρισµού, Capital Link Forum, Νέα Υόρκη, Θεοχάρης,
52
0
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Θεοχάρης στη Βοστώνη: Υπάρχει «έτοιµη πελατεία» για την αεροπορική
διασύνδεση

Η ενίσχυση της αεροπορικής διασύνδεσης της Αθήνας µε τις µεγάλες πόλεις των ΗΠΑ στην «ατζέντα» του
Χάρη Θεοχάρη.

Η ενίσχυση της αεροπορικής διασύνδεσης της Αθήνας µε τις µεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, αλλά και η
ανανέωση της ψηφιακής στρατηγικής για το τουριστικό µάρκετινγκ της χώρας βρέθηκαν στο επίκεντρο
των επαφών που είχε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, µε εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς
στη Βοστώνη.

Με δεδοµένο ότι η Αθήνα είναι ο υπ’ αριθµόν ένα µη εξυπηρετούµενος διεθνής προορισµός από την
συγκεκριµένη πόλη, ο κ. Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συζητήσει το θέµα της διασύνδεσης µε
εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου Logan. Στηρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλει το
Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη για την καθιέρωση απευθείας πτήσης µε την Αθήνα, ο
υπουργός Τουρισµού παρουσίασε την επιχειρηµατική λογική πίσω από µια τέτοια κίνηση.

«Οι πτήσεις που ήδη λειτουργούν είναι πάρα πολύ κερδοφόρες για όλες τις εταιρείες. Επιπλέον, υπάρχει
ένας µεγάλος αριθµός επιβατών στη Βοστώνη, αλλά και σε άλλα αεροδρόµια των ΗΠΑ που φτάνει στη
χώρα µας, µέσω άλλων αεροδροµίων κυρίως της Ευρώπης. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει διαθέσιµη αγορά ή
για να το πω διαφορετικά έτοιµη πελατεία, η οποία θα προτιµήσει να πετάξει απευθείας, παρά να κάνει
µια ενδιάµεση στάση», εξήγησε ο κ. Θεοχάρης.

Συνεχίζοντας τον κύκλο των επαφών του, ο υπουργός Τουρισµού συναντήθηκε µε εκπροσώπους µεγάλων
τεχνολογικών εταιριών που ειδικεύονται στον τοµέα του τουρισµού. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης µε
τους επικεφαλής της εταιρίας KAYAK, ο κ. Θεοχάρης αντάλλαξε απόψεις για το πως η Ελλάδα µπορεί να
κάνει στροφή σε τουρισµό υψηλότερης ποιότητας, ενώ η συνάντηση µε την ηγετική οµάδα της TripAdvisor
επικεντρώθηκε στην αναβάθµιση της στρατηγικής που ακολουθεί η χώρα µας στον τοµέα του τουριστικού
µάρκετινγκ.

Το υπόλοιπο µέρος του προγράµµατος του υπουργού περιλάµβανε συναντήσεις µε τον πρύτανη του «School
of Hospitality Administration» του Πανεπιστηµίου της Βοστώνης και µε τον οµογενή πολιτειακό γερουσιαστή
του Ροντ Άιλαντ, Λεωνίδα Ραπτάκη, καθώς και οµιλία στην εκδήλωση για την προβολή του ελληνικού
τουρισµού που οργάνωσε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη.

«Θετικό Κλίµα» στις επαφές µε την αµερικανική επενδυτική κοινότητα

Την δηµιουργία ενός θετικού κλίµατος για την Ελλάδα είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ο υπουργός
Τουρισµούς κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν επαφών που πραγµατοποίησε µε εκπροσώπους της
αµερικανικής επενδυτικής κοινότητας στο πλαίσιο του 21oυ Ετήσιου Φόρουµ της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.

«Διαπιστώσαµε ένα κλίµα πολύ θετικό. Η πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως οι πράξεις της νέας κυβέρνησης
µέσα σε αυτούς τους πρώτους πέντε µήνες δίνουν την αίσθηση ότι έχει ήδη δοθεί αυτό το σήµα που
χρειαζόταν η επενδυτική κοινότητα για να έρθει και για να εξετάσει σοβαρά τη χώρα µας. Βεβαίως δεν
πρέπει να αυξάνουµε υπέρµετρα τις προσδοκίες. Εµείς, όµως, είµαστε εδώ για να βοηθήσουµε τα πιο
ώριµα έργα που θα τελειώσουν πιο γρήγορα και για να δώσουµε ώθηση στα πιο µακροπρόθεσµα έργα, τα
οποία θα έρθουν το επόµενο διάστηµα», ανέφερε ο κ. Θεοχάρης.

Κάνοντας µια αποτίµηση της επίσκεψης στις ΗΠΑ, ο υπουργός Τουρισµού επισήµανε ότι είχε την ευκαιρία
να παρουσιάσει στους Αµερικανούς επενδυτές τη σηµασία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, αλλά και
τις ευκαιρίες που αναδύονται στους τοµείς των υποδοµών, των τουριστικών πρότζεκτ και των δηµοσίων
ακινήτων που βρίσκονται στην κατοχή του ΤΑΙΠΕΔ.
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Επαφές στις ΗΠΑ µε εταιρείες, φορείς και επενδυτές για τον υπ. Τουρισµού
Η ενίσχυση της αεροπορικής διασύνδεσης της Αθήνας µε τις µεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, αλλά και η
ανανέωση της ψηφιακής στρατηγικής για το τουριστικό µάρκετινγκ της χώρας βρέθηκαν στο επίκεντρο
των επαφών που είχε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, µε εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς
στη Βοστώνη.

Με δεδοµένο ότι η Αθήνα  είναι ο υπ’ αριθµόν ένα  µη εξυπηρετούµενος διεθνής προορισµός
από την συγκεκριµένη πόλη, ο κ. Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συζητήσει το θέµα της
διασύνδεσης µε εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου Logan. Στηρίζοντας τις προσπάθειες που
καταβάλλει το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη για την καθιέρωση απευθείας πτήσης µε την
Αθήνα, ο υπουργός Τουρισµού παρουσίασε την επιχειρηµατική λογική πίσω από µια τέτοια κίνηση.

«Οι πτήσεις που ήδη λειτουργούν είναι πάρα  πολύ κερδοφόρες για  όλες τις εταιρίες.
Επιπλέον, υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός επιβατών στη Βοστώνη, αλλά και σε άλλα αεροδρόµια των ΗΠΑ
που φτάνει στη χώρα µας, µέσω άλλων αεροδροµίων κυρίως της Ευρώπης. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει
διαθέσιµη αγορά  ή για  να  το πω διαφορετικά  έτοιµη πελατεία , η οποία θα προτιµήσει να πετάξει
απευθείας, παρά να κάνει µια ενδιάµεση στάση», εξήγησε ο κ. Θεοχάρης.

Συνεχίζοντας τον κύκλο των επαφών του, ο υπουργός Τουρισµού συναντήθηκε µε εκπροσώπους
µεγάλων τεχνολογικών εταιριών που ειδικεύονται στον τοµέα  του τουρισµού. Κατά τη
διάρκεια της συζήτησης µε τους επικεφαλής της εταιρίας KAYAK, ο κ. Θεοχάρης αντάλλαξε απόψεις για
το πως η Ελλάδα  µπορεί να  κάνει στροφή σε τουρισµό υψηλότερης ποιότητας, ενώ η συνάντηση
µε την ηγετική οµάδα της TripAdvisor επικεντρώθηκε στην αναβάθµιση της στρατηγικής που
ακολουθεί η χώρα  µας στον τοµέα  του τουριστικού µάρκετινγκ.

Το υπόλοιπο µέρος του προγράµµατος του υπουργού περιλάµβανε συναντήσεις µε τον πρύτανη του
«School of Hospitality Administration» του Πανεπιστηµίου της Βοστώνης και µε τον οµογενή
πολιτειακό γερουσιαστή του Ροντ Άιλαντ, Λεωνίδα  Ραπτάκη, καθώς και οµιλία στην εκδήλωση για την
προβολή του ελληνικού τουρισµού που οργάνωσε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη.

Την δηµιουργία ενός θετικού κλίµατος για την Ελλάδα είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ο υπουργός
Τουρισµούς κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν επαφών που πραγµατοποίησε µε εκπροσώπους της
αµερικανικής επενδυτικής κοινότητας στο πλαίσιο του 21oυ Ετήσιου Φόρουµ της Capital Link στη
Νέα Υόρκη.

«Διαπιστώσαµε ένα  κλίµα  πολύ θετικό. Η πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως οι πράξεις της νέας
κυβέρνησης µέσα σε αυτούς τους πρώτους πέντε µήνες δίνουν την αίσθηση ότι έχει ήδη δοθεί αυτό το
σήµα που χρειαζόταν η επενδυτική κοινότητα για να έρθει και για να εξετάσει σοβαρά τη χώρα µας.
Βεβαίως δεν πρέπει να αυξάνουµε υπέρµετρα τις προσδοκίες. Εµείς, όµως, είµαστε εδώ για να βοηθήσουµε
τα πιο ώριµα έργα που θα τελειώσουν πιο γρήγορα και για να δώσουµε ώθηση στα πιο µακροπρόθεσµα
έργα, τα οποία θα έρθουν το επόµενο διάστηµα», ανέφερε ο κ. Θεοχάρης.

Κάνοντας µια αποτίµηση της επίσκεψης στις ΗΠΑ, ο υπουργός Τουρισµού επισήµανε ότι είχε την ευκαιρία
να  παρουσιάσει στους Αµερικανούς επενδυτές τη σηµασία  του ελληνικού τουριστικού
προϊόντος, αλλά  και τις ευκαιρίες που αναδύονται στους τοµείς των υποδοµών, των
τουριστικών πρότζεκτ και των δηµοσίων ακινήτων που βρίσκονται στην κατοχή του ΤΑΙΠΕΔ.
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Αναβάθµιση της στρατηγικής µάρκετινγκ στο επίκεντρο των επαφών του
Θεοχάρη στη Βοστώνη

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 13 Δεκεµβρίου 2019, 10:57 

Η ενίσχυση της αεροπορικής διασύνδεσης της Αθήνας µε τις µεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, αλλά και η
ανανέωση της ψηφιακής στρατηγικής για το τουριστικό µάρκετινγκ της χώρας βρέθηκαν στο επίκεντρο
των επαφών που είχε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, µε εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς
στη Βοστώνη.

Με δεδοµένο ότι η Αθήνα είναι ο υπ’ αριθµόν ένα µη εξυπηρετούµενος διεθνής προορισµός από την
συγκεκριµένη πόλη, ο κ. Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συζητήσει το θέµα της διασύνδεσης µε
εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου Logan. Στηρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλει το Γενικό
Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη για την καθιέρωση απευθείας πτήσης µε την Αθήνα, ο υπουργός
Τουρισµού παρουσίασε την επιχειρηµατική λογική πίσω από µια τέτοια κίνηση.

«Οι πτήσεις που ήδη λειτουργούν είναι πάρα πολύ κερδοφόρες για όλες τις εταιρίες. Επιπλέον, υπάρχει
ένας µεγάλος αριθµός επιβατών στη Βοστώνη, αλλά και σε άλλα αεροδρόµια των ΗΠΑ που φτάνει στη
χώρα µας, µέσω άλλων αεροδροµίων κυρίως της Ευρώπης. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει διαθέσιµη αγορά ή
για να το πω διαφορετικά έτοιµη πελατεία, η οποία θα προτιµήσει να πετάξει απευθείας, παρά να κάνει
µια ενδιάµεση στάση», εξήγησε ο κ. Θεοχάρης.

Συνεχίζοντας τον κύκλο των επαφών του, ο υπουργός Τουρισµού συναντήθηκε µε εκπροσώπους µεγάλων
τεχνολογικών εταιριών που ειδικεύονται στον τοµέα του τουρισµού. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης µε
τους επικεφαλής της εταιρίας KAYAK, ο κ. Θεοχάρης αντάλλαξε απόψεις για το πως η Ελλάδα µπορεί να
κάνει στροφή σε τουρισµό υψηλότερης ποιότητας, ενώ η συνάντηση µε την ηγετική οµάδα της TripAdvisor
επικεντρώθηκε στην αναβάθµιση της στρατηγικής που ακολουθεί η χώρα µας στον τοµέα του τουριστικού
µάρκετινγκ.

Το υπόλοιπο µέρος του προγράµµατος του υπουργού περιλάµβανε συναντήσεις µε τον πρύτανη του «School
of Hospitality Administration» του Πανεπιστηµίου της Βοστώνης και µε τον οµογενή πολιτειακό γερουσιαστή
του Ροντ Άιλαντ, Λεωνίδα Ραπτάκη, καθώς και οµιλία στην εκδήλωση για την προβολή του ελληνικού
τουρισµού που οργάνωσε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη.

«Θετικό Κλίµα» στις επαφές µε την αµερικανική επενδυτική κοινότητα

Την δηµιουργία ενός θετικού κλίµατος για την Ελλάδα είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ο υπουργός
Τουρισµούς κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν επαφών που πραγµατοποίησε µε εκπροσώπους της
αµερικανικής επενδυτικής κοινότητας στο πλαίσιο του 21oυ Ετήσιου Φόρουµ της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.

«Διαπιστώσαµε ένα κλίµα πολύ θετικό. Η πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως οι πράξεις της νέας κυβέρνησης
µέσα σε αυτούς τους πρώτους πέντε µήνες δίνουν την αίσθηση ότι έχει ήδη δοθεί αυτό το σήµα που
χρειαζόταν η επενδυτική κοινότητα για να έρθει και για να εξετάσει σοβαρά τη χώρα µας. Βεβαίως δεν
πρέπει να αυξάνουµε υπέρµετρα τις προσδοκίες. Εµείς, όµως, είµαστε εδώ για να βοηθήσουµε τα πιο
ώριµα έργα που θα τελειώσουν πιο γρήγορα και για να δώσουµε ώθηση στα πιο µακροπρόθεσµα έργα, τα
οποία θα έρθουν το επόµενο διάστηµα», ανέφερε ο κ. Θεοχάρης.

Κάνοντας µια αποτίµηση της επίσκεψης στις ΗΠΑ, ο υπουργός Τουρισµού επισήµανε ότι είχε την ευκαιρία
να παρουσιάσει στους Αµερικανούς επενδυτές τη σηµασία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, αλλά και
τις ευκαιρίες που αναδύονται στους τοµείς των υποδοµών, των τουριστικών πρότζεκτ και των δηµοσίων
ακινήτων που βρίσκονται στην κατοχή του ΤΑΙΠΕΔ.

ΠΗΓΗ
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Μέχρι το 2023 κλείνουν όλες οι λιγνιτικές µονάδες της ΔΕΗ Μεγαλόπολης
Για  κλείσιµο όλων των λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ Μεγαλόπολης κάνει λόγο ρεπορτάζ του
energypress.gr, µε βάση το νέο επιχειρησιακό πλάνο της επιχείρησης.

Αναλυτικά το δηµοσίευµα: "Το κλείσιµο όλων των υφιστάµενων λιγνιτικών µονάδων που σήµερα
λειτουργούν από τη ΔΕΗ µέχρι το 2023, θα περιλαµβάνει το νέο επιχειρησιακό πλάνο της επιχείρησης που
εγκρίνεται σήµερα από το ΔΣ της επιχείρησης. Όπως τόνισε µιλώντας στο Capital Link Forum στη Νέα Υόρκη
ο κ. Στάσσης η ΔΕΗ δεσµεύεται ότι δε θα καίει λιγνίτη µέχρι το 2028 και από την τελευταία θέση της
Ευρώπης ως προς τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα θα βρεθεί στις πρώτες. Θα  επιταχύνουµε το
ρυθµό απόσυρσης και µέχρι το 2023 θα  έχουµε αποσύρει όλες τις µονάδες που λειτουργούν
σήµερα , είπε ο κ. Στάσσης υπογραµµίζοντας ότι η απόσυρση είναι εφικτή µε βάση την
τεχνολογία  που υπάρχει σήµερα . Η απόσυρση θα  συνδυαστεί µε ραγδαία  αύξηση των
επενδύσεων  στον τοµέα  των ΑΠΕ.

Αναλυτικότερα η λιγνιτική αποεπένδυση, σε ό,τι αφορά τις υφιστάµενες µονάδες της ΔΕΗ θα έχει
ολοκληρωθεί µέχρι το 2023 και θα περιλαµβάνει τις µονάδες 
Άγιος Δηµήτριος 1456MW (πέντε µονάδες)
Αµύνταιο 546MW (δύο µονάδες)
Μελίτη 289MW (µία µονάδα)
Καρδιά 1110MW (4 µονάδες)
Μεγαλόπολη 511MW (2 µονάδες)

Σε ό,τι αφορά την υπό κατασκευή µονάδα Πτολεµαΐδα 5, ο κ. Στάσσης δεν άνοιξε τα χαρτιά του ωστόσο
το πιο πιθανό σενάριο είναι να συνεχίσει να βρίσκεται σε λειτουργία µέχρι το 2028. 

Η επιτάχυνση της απόσυρσης των λιγνιτικών εκτός από τους προφανείς περιβαλλοντικούς λόγους γίνεται
εξαιτίας της σηµαντικής αύξησης του κόστους του λιγνίτη, που µεταφράζεται σε ζηµιές εκατοντάδων
εκατοµµυρίων για τη ΔΕΗ. Συγκεκριµένα όπως ανέφερε πρόσφατα ο επικεφαλής της επιχείρησης το 2018 οι
λιγνίτες προκάλεσαν ζηµιές 200 εκατ. ευρώ στην επιχείρηση ενώ για φέτος η χρονιά αναµένεται να κλείσει
µε ακόµη µεγαλύτερες λιγνιτικές ζηµιές ύψους 300 εκατ. ευρώ. 

Για τους περίπου 5 χιλιάδες εργαζόµενους που απασχολούνται στις µονάδες και τα ορυχεία οι επιλογές θα
είναι 3: µεγάλος αριθµός εξ αυτών µέχρι το 2023 θα έχει θεµελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, ένα
µέρος µπορεί να αξιοποιηθεί σε άλλη διεύθυνση της ΔΕΗ ενώ σύµφωνα µε τα όσα είχε αναφέρει το
υπουργείο ενέργειας κατά την παρουσίαση του τελευταίου νόµου θα δίνεται η δυνατότητα ακόµη και για
µετάταξη στο δηµόσιο. 

Το business plan παρουσιάζεται σήµερα και εγκρίνεται από το ΔΣ της επιχείρησης."
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Talk of the Market: Απραξία στην Praxia; Ψηλά ο πήχης στη ΔΕΗ
Aν δεν βρεθούν νέα κεφάλαια θα έχουµε … απραξία στην Praxia. Κάποιες προσδοκίες
καλλιεργούνται εν όψει της σηµερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της τράπεζας. Στο
επίκεντρο παραµένει η πρόταση της Viva Wallet, ως επικρατέστερη, καθώς σε αντίθεση µε το
φερόµενο ενδιαφέρον του τσεχικού group Emma, είναι η µόνη που συνδέεται µε µη δεσµευτική
προσφορά, µε βάση διασταυρωµένες πληροφορίες. 

Με στόχο την απόκτηση τραπεζικής άδειας, η Viva προτίθεται να εισφέρει 20 εκατ. ευρώ για την
Praxia, χωρίς όµως να επωµιστεί τα σηµερινά λειτουργικά κόστη της ψηφιακής τράπεζας, η οποία
πάντως, δεν έχει δηµιουργήσει αξία για τους µετόχους της. Εξάλλου, έχουν περάσει σχεδόν δύο
χρόνια από την απόκτηση της τραπεζικής άδειας της Credicom Consumer Finance Bank από την Atlas,
η οποία (αρχές Ιουνίου πέρυσι) την µετέτρεψε σε Praxia Bank και δεσµεύθηκε να επενδύσει
περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις δεν απέδωσαν και ο βασικός µέτοχος δεν
προτίθεται σήµερα να στηρίξει µε νέα κεφάλαια τη δραστηριότητα. Πάντως τα τελευταία
εικοσιτετράωρα κυκλοφόρησαν και σενάρια περί µεταβατικής λύσης. Ίδωµεν. 

Σήµερα το µεσηµέρι είναι προγραµµατισµένη γενική συνέλευση των µετόχων του ΟΠΑΠ. Είναι πιθανό
βέβαια να αναβληθεί για τις 20 Δεκεµβρίου αλλά θα ήταν ευκαιρία να δούµε τον εκπρόσωπο της
Emma Delta, βασικό µέτοχο της εταιρείας.

Mπαράζ εξελίξεων στη ΔΕΗ δροµολογεί το λουκέτο στα λιγνιτικά εργοστάσια µέχρι το 2023, όπως
µοιράστηκε µε επενδυτές στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link, ο επικεφαλής
της εταιρείας Γιώργος Στάσσης. Δηλαδή σε µια τετραετία θα αποσυρθούν µονάδες ισχύος 3912MW,
όπου απασχολούνται πάνω από 4.500 άτοµα, µόνιµο προσωπικό. Αν και µε αυτή την κίνηση η Ελλάδα
από ουραγός θα γίνει ηγέτης στην Ευρώπη στο θέµα της απολιγνιτοποίησης το εγχείρηµα έχει
δυσκολίες. Αναµένονται νεότερα από το Δ.Σ. της εταιρείας που θα συνεδριάσει για να εγκρίνει το
σχετικό business plan.  

Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 16.12.2019, η περίοδος άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης στην
αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Lamda Development ύψους 600 εκατ. ευρώ. Μέρος αυτών των
κεφαλαίων, σε συνδυασµό µε τραπεζικό δανεισµό και έσοδα από προπώληση κατοικιών θα
επενδυθούν στο έργο µαµούθ του Ελληνικού την πρώτη πενταετία.

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα  τη δουλειά  που σας ταιριάζει!

https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1542555/talk-of-the-market-apraksia-stin-praxia-psila-o-pixis-sti-dei


http://www.zougla.gr/

 Publication date: 13/12/2019 11:11

 Alexa ranking (Greece): 29

 https://www.zougla.gr/money/article/aeroporiki-diasindesi-ke-anava8misi-tis-stratig...

Αναβάθµιση της στρατηγικής µάρκετινγκ στο επίκεντρο των επαφών του
Θεοχάρη στη Βοστώνη

Η ενίσχυση της αεροπορικής διασύνδεσης της Αθήνας µε τις µεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, αλλά και η
ανανέωση της ψηφιακής στρατηγικής για το τουριστικό µάρκετινγκ της χώρας βρέθηκαν στο επίκεντρο
των επαφών που είχε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, µε εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς
στη Βοστώνη.

Με δεδοµένο ότι η Αθήνα είναι ο υπ’ αριθµόν ένα µη εξυπηρετούµενος διεθνής προορισµός από την
συγκεκριµένη πόλη, ο κ. Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συζητήσει το θέµα της διασύνδεσης µε
εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου Logan. Στηρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλει το Γενικό
Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη για την καθιέρωση απευθείας πτήσης µε την Αθήνα, ο υπουργός
Τουρισµού παρουσίασε την επιχειρηµατική λογική πίσω από µια τέτοια κίνηση.

«Οι πτήσεις που ήδη λειτουργούν είναι πάρα πολύ κερδοφόρες για όλες τις εταιρίες. Επιπλέον, υπάρχει
ένας µεγάλος αριθµός επιβατών στη Βοστώνη, αλλά και σε άλλα αεροδρόµια των ΗΠΑ που φτάνει στη
χώρα µας, µέσω άλλων αεροδροµίων κυρίως της Ευρώπης. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει διαθέσιµη αγορά ή
για να το πω διαφορετικά έτοιµη πελατεία, η οποία θα προτιµήσει να πετάξει απευθείας, παρά να κάνει
µια ενδιάµεση στάση», εξήγησε ο κ. Θεοχάρης.

Συνεχίζοντας τον κύκλο των επαφών του, ο υπουργός Τουρισµού συναντήθηκε µε εκπροσώπους µεγάλων
τεχνολογικών εταιριών που ειδικεύονται στον τοµέα του τουρισµού. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης µε
τους επικεφαλής της εταιρίας KAYAK, ο κ. Θεοχάρης αντάλλαξε απόψεις για το πως η Ελλάδα µπορεί να
κάνει στροφή σε τουρισµό υψηλότερης ποιότητας, ενώ η συνάντηση µε την ηγετική οµάδα της TripAdvisor
επικεντρώθηκε στην αναβάθµιση της στρατηγικής που ακολουθεί η χώρα µας στον τοµέα του τουριστικού
µάρκετινγκ.

Το υπόλοιπο µέρος του προγράµµατος του υπουργού περιλάµβανε συναντήσεις µε τον πρύτανη του «School
of Hospitality Administration» του Πανεπιστηµίου της Βοστώνης και µε τον οµογενή πολιτειακό γερουσιαστή
του Ροντ Άιλαντ, Λεωνίδα Ραπτάκη, καθώς και οµιλία στην εκδήλωση για την προβολή του ελληνικού
τουρισµού που οργάνωσε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη.

«Θετικό Κλίµα» στις επαφές µε την αµερικανική επενδυτική κοινότητα

Την δηµιουργία ενός θετικού κλίµατος για την Ελλάδα είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ο υπουργός
Τουρισµούς κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν επαφών που πραγµατοποίησε µε εκπροσώπους της
αµερικανικής επενδυτικής κοινότητας στο πλαίσιο του 21oυ Ετήσιου Φόρουµ της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.

«Διαπιστώσαµε ένα κλίµα πολύ θετικό. Η πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως οι πράξεις της νέας κυβέρνησης
µέσα σε αυτούς τους πρώτους πέντε µήνες δίνουν την αίσθηση ότι έχει ήδη δοθεί αυτό το σήµα που
χρειαζόταν η επενδυτική κοινότητα για να έρθει και για να εξετάσει σοβαρά τη χώρα µας. Βεβαίως δεν
πρέπει να αυξάνουµε υπέρµετρα τις προσδοκίες. Εµείς, όµως, είµαστε εδώ για να βοηθήσουµε τα πιο
ώριµα έργα που θα τελειώσουν πιο γρήγορα και για να δώσουµε ώθηση στα πιο µακροπρόθεσµα έργα, τα
οποία θα έρθουν το επόµενο διάστηµα», ανέφερε ο κ. Θεοχάρης.

Κάνοντας µια αποτίµηση της επίσκεψης στις ΗΠΑ, ο υπουργός Τουρισµού επισήµανε ότι είχε την ευκαιρία
να παρουσιάσει στους Αµερικανούς επενδυτές τη σηµασία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, αλλά και
τις ευκαιρίες που αναδύονται στους τοµείς των υποδοµών, των τουριστικών πρότζεκτ και των δηµοσίων
ακινήτων που βρίσκονται στην κατοχή του ΤΑΙΠΕΔ.

https://www.zougla.gr/money/article/aeroporiki-diasindesi-ke-anava8misi-tis-stratigikis-marketing-sto-epikentro-ton-epafon-tou-8eoxari-sti-vostoni


https://www.sbctv.gr/

 Publication date: 13/12/2019 11:11

 Alexa ranking (Greece): 0

 https://www.sbctv.gr/2019/12/13/%ce%b3-%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%83%...

Γ. Στάσσης: Νωρίτερα το λουκέτο στις λιγνιτικές µονάδες της ΔΕΗ

Aργά το µεσηµέρι της Παρασκευής συνεδριάζει το διοικητικό συµβούλιο της ΔΕΗ για να εγκρίνει το
business plan της εταιρίας που επικαιροποίησε η McKinsey & Company.

Μία από τις ειδήσεις που έχει το σχέδιο των «µεσοπρόθεσµων στρατηγικών προτεραιοτήτων» της
εταιρείας, είναι η επίσπευση του «λουκέτου» στους λιγνιτικούς σταθµούς, και την αποκάλυψε ο ίδιος ο
πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος Γιώργος Στάσσης στη διάρκεια του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.

Σύµφωνα µε τα όσα είπε στη διάρκεια συµµετοχής του σε πάνελ, «η ΔΕΗ δεσµεύεται ότι µέχρι το 2028 δεν
θα καίει… λιγνίτη και η Ελλάδα θα βρεθεί πρώτη στην Ε.Ε. στο θέµα της απολιγνιτοποίησης». Ο
επικεφαλής της εταιρίας, όµως, προχώρησε την υπόθεση του κλεισίµατος των λιγνιτικών ένα βήµα
παραπέρα, ανακοινώνοντας την επίσπευση της απόσυρσης των µονάδων. Όπως είπε «θα επιταχύνουµε την
απόσυρση κλείνοντας όλες τις υπάρχουσες µονάδες έως το 2023».

Ο διοικητής της ΔΕΗ επικαλέστηκε την «ανάγκη δράσης για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής.
Πρέπει να κινηθούµε γρηγορότερα», πρόσθεσε και ουσιαστικά επιταχύνει το κλείσιµο των «λιγνιτικών»,
έναντι των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που όρισε το χρονοδιάγραµµα της
απόσυρσης στο έτος 2028.

Με βάση τα λεγόµενα του κ. Στάσση η δηµόσια εταιρεία ηλεκτρισµού σκοπεύει να κλείσει σε τρία χρόνια
τις εγκατεστηµένες µονάδες των σταθµών της Καρδυάς, του Αµυνταίου, της Μελίτης, του Αγίου
Δηµητρίου και της Μεγαλόπολης. Η προσεκτική διατύπωση του CEO για «εγκατεστηµένες» µονάδες,
δείχνει ότι η ΔΕΗ θα κρατήσει µέχρι το 2028 την «Πτολεµαϊδα 5» που βρίσκεται στη φάση της κατασκευής.

Ένα από τα ζητήµατα που ανακύπτουν επίσης στο θέµα του κλεισίµατος των προαναφερόµενων λιγνιτικών
σταθµών είναι η τύχη του απασχολούµενου προσωπικού σε αυτές και τα ορυχεία. Υπολογίζεται ότι το
µόνιµο προσωπικό ανέρχεται σε 4.600 άτοµα. Αυτό σηµαίνει πως τα πρώτα προγράµµατα εθελουσίας
εξόδου θα στοχεύσουν αυτούς τους εργαζόµενους, αν και σύµφωνα µε άλλες πληροφορίες η συντριπτική
πλειοψηφία είναι προσωπικό που έχει θεµελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώµατα και άρα οι δαπάνες για
κίνητρα αποχώρησης θα είναι χαµηλές.

Από το κλείσιµο των λιγνιτικών σταθµών η δηµόσια εταιρία αναµένεται να εξοικονοµήσει περί τα 200 µε
300 εκατ. ευρώ, σύµφωνα µε τις κοστολογήσεις του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή
Χατζηδάκη.

Κατά τ’ άλλα, όπως έχει γράψει το Euro2day.gr, και επιβεβαίωσε και ο κ. Στάσσης από τη Νέα Υόρκη οι
υπόλοιποι πυλώνες του business plan της ΔΕΗ είναι η στροφή στις ΑΠΕ, µε τον ίδιο να δηλώνει πως θα
επιδιωχθεί η αντικατάσταση της λιγνιτικής παραγωγής µε καθαρότερες µορφές ενέργειας, η ψηφιοποίηση
του δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και η νέα εµπορική και τιµολογιακή πολιτική που θα στοχεύει
σε οµάδες καταναλωτών ρεύµατος.
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"Κύµα" εκδόσεων οµολόγων από τις ελληνικές εισηγµένες αναµένεται το 2020 -
[Capital.gr]

Της Ελευθερίας Κούρταλη Εντυπωσιασµένοι εµφανίστηκαν οι διεθνείς επενδυτές από τις επιδόσεις των
ελληνικών οµολόγων στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τα υψηλόβαθµα
στελέχη των διεθνών και εγχώριων τραπεζών να αναµένουν, µιλώντας σε σχετικό πάνελ, ότι η δυναµική
στροφή των επενδυτών προς τα ελληνικά assets θα συνεχιστεί και το επόµενο έτος, ενώ εκτιµούν πως
πολλές εισηγµένες θα προχωρήσουν σε νέες εκδόσεις χρέους. Παράλληλα, ο Γενικός Διευθυντής του
ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης Τσάκωνας παρουσίασε στο πάνελ και τους διεθνείς επενδυτές, τους 14 στόχους του
ΟΔΔΗΧ για το 2020, τονίζοντας ότι σκοπός της Ελλάδας είναι να διατηρήσει την παρουσία της στις
αγορές και να ενισχύσει την εµπιστοσύνη των επενδυτών και των οίκων αξιολόγησης προς την Ελλάδα.Οι
στόχοι του ΟΔΔΗΧ Πιο αναλυτικά, ο κ. Τσάκωνας σηµείωσε πως το 2019, το Ελληνικό Δηµόσιο εφάρµοσε
ένα επιτυχηµένο δανειακό πρόγραµµα, συνολικού ύψους 9 δισ. ευρώ, δηλαδή 2,5 δισ.

Capital.gr   ·    πριν από  34 λεπτά  ·    

Της Ελευθερίας Κούρταλη Εντυπωσιασµένοι εµφανίστηκαν οι διεθνείς επενδυτές από τις επιδόσεις των
ελληνικών οµολόγων στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τα υψηλόβαθµα
στελέχη των διεθνών και εγχώριων τραπεζών να αναµένουν, µιλώντας σε σχετικό πάνελ, ότι η δυναµική
στροφή των επενδυτών προς τα ελληνικά assets θα συνεχιστεί και το επόµενο έτος, ενώ εκτιµούν πως
πολλές εισηγµένες θα προχωρήσουν σε νέες εκδόσεις χρέους. Παράλληλα, ο Γενικός Διευθυντής του
ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης Τσάκωνας παρουσίασε στο πάνελ και τους διεθνείς επενδυτές, τους 14 στόχους του
ΟΔΔΗΧ για το 2020, τονίζοντας ότι σκοπός της Ελλάδας είναι να διατηρήσει την παρουσία της στις
αγορές και να ενισχύσει την εµπιστοσύνη των επενδυτών και των οίκων αξιολόγησης προς την Ελλάδα.Οι
στόχοι του ΟΔΔΗΧ Πιο αναλυτικά, ο κ. Τσάκωνας σηµείωσε πως το 2019, το Ελληνικό Δηµόσιο εφάρµοσε
ένα επιτυχηµένο δανειακό πρόγραµµα, συνολικού ύψους 9 δισ. ευρώ, δηλαδή 2,5 δισ.
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Γ. Στάσσης: Νωρίτερα το λουκέτο στις λιγνιτικές µονάδες

Σήµερα, εκτός απρόοπτου, αργά το µεσηµέρι συνεδριάζει το διοικητικό συµβούλιο της ΔΕΗΔΕΗ 0,00% για
να εγκρίνει το business plan της εταιρίας που επικαιροποίησε η McKinsey & Company.

Μία από τις ειδήσεις που έχει το σχέδιο των «µεσοπρόθεσµων στρατηγικών προτεραιοτήτων» της
εταιρείας, είναι η επίσπευση του «λουκέτου» στους λιγνιτικούς σταθµούς, και την αποκάλυψε ο ίδιος ο
πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος Γιώργος Στάσσης στη διάρκεια του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.

Σύµφωνα µε τα όσα είπε στη διάρκεια συµµετοχής του σε πάνελ, «η ΔΕΗΔΕΗ 0,00% δεσµεύεται ότι µέχρι το
2028 δεν θα καίει… λιγνίτη και η Ελλάδα θα βρεθεί πρώτη στην Ε.Ε. στο θέµα της απολιγνιτοποίησης». Ο
επικεφαλής της εταιρίας, όµως, προχώρησε την υπόθεση του κλεισίµατος των λιγνιτικών ένα βήµα
παραπέρα, ανακοινώνοντας την επίσπευση της απόσυρσης των µονάδων. Όπως είπε «θα επιταχύνουµε την
απόσυρση κλείνοντας όλες τις υπάρχουσες µονάδες έως το 2023».

Ο διοικητής της ΔΕΗΔΕΗ 0,00% επικαλέστηκε την «ανάγκη δράσης για την αντιµετώπιση της κλιµατικής
αλλαγής. Πρέπει να κινηθούµε γρηγορότερα», πρόσθεσε και ουσιαστικά επιταχύνει το κλείσιµο των
«λιγνιτικών», έναντι των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που όρισε το
χρονοδιάγραµµα της απόσυρσης στο έτος 2028.

Με βάση τα λεγόµενα του κ. Στάσση η δηµόσια εταιρεία ηλεκτρισµού σκοπεύει να κλείσει σε τρία χρόνια
τις εγκατεστηµένες µονάδες των σταθµών της Καρδυάς, του Αµυνταίου, της Μελίτης, του Αγίου
Δηµητρίου και της Μεγαλόπολης. Η προσεκτική διατύπωση του CEO για «εγκατεστηµένες» µονάδες,
δείχνει ότι η ΔΕΗΔΕΗ 0,00% θα κρατήσει µέχρι το 2028 την «Πτολεµαϊδα 5» που βρίσκεται στη φάση της
κατασκευής.

Ένα από τα ζητήµατα που ανακύπτουν επίσης στο θέµα του κλεισίµατος των προαναφερόµενων λιγνιτικών
σταθµών είναι η τύχη του απασχολούµενου προσωπικού σε αυτές και τα ορυχεία. Υπολογίζεται ότι το
µόνιµο προσωπικό ανέρχεται σε 4.600 άτοµα. Αυτό σηµαίνει πως τα πρώτα προγράµµατα εθελουσίας
εξόδου θα στοχεύσουν αυτούς τους εργαζόµενους, αν και σύµφωνα µε άλλες πληροφορίες η συντριπτική
πλειοψηφία είναι προσωπικό που έχει θεµελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώµατα και άρα οι δαπάνες για
κίνητρα αποχώρησης θα είναι χαµηλές.

Από το κλείσιµο των λιγνιτικών σταθµών η δηµόσια εταιρία αναµένεται να εξοικονοµήσει περί τα 200 µε
300 εκατ. ευρώ, σύµφωνα µε τις κοστολογήσεις του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή
Χατζηδάκη.

Κατά τ’ άλλα, όπως έχει γράψει το Euro2day.gr, και επιβεβαίωσε και ο κ. Στάσσης από τη Νέα Υόρκη οι
υπόλοιποι πυλώνες του business plan της ΔΕΗΔΕΗ 0,00% είναι η στροφή στις ΑΠΕ, µε τον ίδιο να δηλώνει
πως θα επιδιωχθεί η αντικατάσταση της λιγνιτικής παραγωγής µε καθαρότερες µορφές ενέργειας, η
ψηφιοποίηση του δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και η νέα εµπορική και τιµολογιακή πολιτική που
θα στοχεύει σε οµάδες καταναλωτών ρεύµατος.

Πηγή: www.euro2day.gr
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Σειρά επαφών µε ξένους επενδυτές στις ΗΠΑ για τον Υπουργό Τουρισµού
Σειρά επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες του τουριστικού
κλάδου αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ.

Ο Υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον
κλάδο. Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του Τουρισµού, επενδυτές και
µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης.

Ο Υπουργός Τουρισµού συµµετείχε, ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη
λήξη των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν
αφιερωµένη στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά.

Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της
Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης και µε
τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης. Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε
ιδιαίτερα θετικό κλίµα και καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του
εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή άνοδο.

Στη Βοστώνη ο Υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό.

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών
κρατήσεων Kayak και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για την
περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ.
Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που
ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.
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Ξενόφος: Ηχηρό το µήνυµα για επενδύσεις στην Ελλάδα
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Το ηχηρό και καθολικό μήνυμα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέμπουν όλοι – με
την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο – επισήμανε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Άρης
Ξενόφος µιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 989.

Ο επικεφαλής του Ταμείου περιέγραψε το καλό κλίμα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital
Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο μετείχε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ταμείου κ. Ριχάρδο Λαμπίρη, με
κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε μια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο
κεφάλαιο.

Ο κ. Ξενόφος επισήμανε  ότι οι τομείς της ενέργειας και των υποδομών προσελκύουν σημαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε  πάντα  οι επενδυτές είναι
συνέπεια  στις δεσμεύσεις, διαφάνεια  και περιορισμένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
εµπόδια .

«Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση μπορεί να
κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει δέσμευση από τους φορείς που εμπλέκονται μπορούμε να έχουμε ένα καλό
αποτέλεσμα και το σημαντικότερο ένα θετικό αποτύπωμα όχι μόνο για τα οικονομικά του κράτους και τη
διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα μας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωμα και
την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για την
σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράμματος αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίμησε ότι ο διαγωνισμός για τη ΔΕΠΑ Υποδομών που ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σημαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών.

«Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι ρυθμιζόμενο, δίνει και μια ασφάλεια ως προς το
προσδοκώμενο έσοδο και το αποτέλεσμα. Αυτό προσφέρει και μια ευχέρεια στους επενδυτές να μπορούν
να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά μετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχημάτων
για τη Β’ φάση του διαγωνισμού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας.

Μέσα στο νέο έτος θα εκκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές
της Καλαμαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόμη, αναμένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,
ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.
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Χ. Θεοχάρης: Θετικό κλίµα στις επαφές µε την αµερικανική επενδυτική
κοινότητα

Η ενίσχυση της αεροπορικής διασύνδεσης της Αθήνας µε τις µεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, αλλά και η
ανανέωση της ψηφιακής στρατηγικής για το τουριστικό µάρκετινγκ της χώρας βρέθηκαν στο επίκεντρο
των επαφών που είχε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, µε εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς
στη Βοστώνη.

Με δεδοµένο ότι η Αθήνα είναι ο υπ’ αριθµόν ένα µη εξυπηρετούµενος διεθνής προορισµός από την
συγκεκριµένη πόλη, ο κ. Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συζητήσει το θέµα της διασύνδεσης µε
εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου Logan. Στηρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλει το Γενικό
Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη για την καθιέρωση απευθείας πτήσης µε την Αθήνα, ο υπουργός
Τουρισµού παρουσίασε την επιχειρηµατική λογική πίσω από µια τέτοια κίνηση.

«Οι πτήσεις που ήδη λειτουργούν είναι πάρα πολύ κερδοφόρες για όλες τις εταιρίες. Επιπλέον, υπάρχει
ένας µεγάλος αριθµός επιβατών στη Βοστών, αλλά και σε άλλα αεροδρόµια των ΗΠΑ που φτάνει στη
χώρα µας, µέσω άλλων αεροδροµίων κυρίως της Ευρώπης. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει διαθέσιµη αγορά ή
για να το πω διαφορετικά έτοιµη πελατεία, η οποία θα προτιµήσει να πετάξει απευθείας, παρά να κάνει
µια ενδιάµεση στάση», εξήγησε ο κ. Θεοχάρης.

Συνεχίζοντας τον κύκλο των επαφών του, ο υπουργός Τουρισµού συναντήθηκε µε εκπροσώπους µεγάλων
τεχνολογικών εταιριών που ειδικεύονται στον τοµέα του τουρισµού. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης µε
τους επικεφαλής της εταιρίας KAYAK, ο κ. Θεοχάρης αντάλλαξε απόψεις για το πως η Ελλάδα µπορεί να
κάνει στροφή σε τουρισµό υψηλότερης ποιότητας, ενώ η συνάντηση µε την ηγετική οµάδα της TripAdvisor
επικεντρώθηκε στην αναβάθµιση της στρατηγικής που ακολουθεί η χώρα µας στον τοµέα του τουριστικού
µάρκετινγκ.

Το υπόλοιπο µέρος του προγράµµατος του υπουργού περιλάµβανε συναντήσεις µε τον πρύτανη του «School
of Hospitality Administration» του Πανεπιστηµίου της Βοστώνης και µε τον οµογενή πολιτειακό γερουσιαστή
του Ροντ Άιλαντ, Λεωνίδα Ραπτάκη, καθώς και οµιλία στην εκδήλωση για την προβολή του ελληνικού
τουρισµού που οργάνωσε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη.

«Θετικό Κλίµα» στις επαφές µε την αµερικανική επενδυτική κοινότητα

Την δηµιουργία ενός θετικού κλίµατος για την Ελλάδα είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ο υπουργός
Τουρισµούς κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν επαφών που πραγµατοποίησε µε εκπροσώπους της
αµερικανικής επενδυτικής κοινότητας στο πλαίσιο του 21oυ Ετήσιου Φόρουµ της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.

«Διαπιστώσαµε ένα κλίµα πολύ θετικό. Η πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως οι πράξεις της νέας κυβέρνησης
µέσα σε αυτούς τους πρώτους πέντε µήνες δίνουν την αίσθηση ότι έχει ήδη δοθεί αυτό το σήµα που
χρειαζόταν η επενδυτική κοινότητα για να έρθει και για να εξετάσει σοβαρά τη χώρα µας. Βεβαίως δεν
πρέπει να αυξάνουµε υπέρµετρα τις προσδοκίες. Εµείς, όµως, είµαστε εδώ για να βοηθήσουµε τα πιο
ώριµα έργα που θα τελειώσουν πιο γρήγορα και για να δώσουµε ώθηση στα πιο µακροπρόθεσµα έργα, τα
οποία θα έρθουν το επόµενο διάστηµα», ανέφερε ο κ. Θεοχάρης.

Κάνοντας µια αποτίµηση της επίσκεψης στις ΗΠΑ, ο υπουργός Τουρισµού επισήµανε ότι είχε την ευκαιρία
να παρουσιάσει στους Αµερικανούς επενδυτές τη σηµασία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, αλλά και
τις ευκαιρίες που αναδύονται στους τοµείς των υποδοµών, των τουριστικών πρότζεκτ και των δηµοσίων
ακινήτων που βρίσκονται στην κατοχή του ΤΑΙΠΕΔ.
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Η ΔΕΗ κλείνει όλες τις υφιστάµενες λιγνιτικές µέχρι το 2023 - Σήµερα η έγκριση
του business plan από το ΔΣ της Επιχείρησης.

Το κλείσιµο όλων των υφιστάµενων λιγνιτικών µονάδων που σήµερα λειτουργούν από τη ΔΕΗ µέχρι το
2023, θα περιλαµβάνει το νέο επιχειρησιακό πλάνο της επιχείρησης που εγκρίνεται σήµερα από το ΔΣ της
επιχείρησης. Όπως τόνισε µιλώντας στο Capital Link Forum στη Νέα Υόρκη ο κ. Στάσσης η ΔΕΗ δεσµεύεται
ότι δε θα καίει λιγνίτη µέχρι το 2028 και από την τελευταία θέση της Ευρώπης ως προς τις εκποµπές
διοξειδίου του άνθρακα θα βρεθεί στις πρώτες. Θα επιταχύνουµε το ρυθµό απόσυρσης και µέχρι το 2023
θα έχουµε αποσύρει όλες τις µονάδες που λειτουργούν σήµερα, είπε ο κ. Στάσσης υπογραµµίζοντας ότι η
απόσυρση είναι εφικτή µε βάση την τεχνολογία που υπάρχει σήµερα. Η απόσυρση θα συνδυαστεί µε
ραγδαία αύξηση των επενδύσεων  στον τοµέα των ΑΠΕ.

Αναλυτικότερα η λιγνιτική αποεπένδυση, σε ό,τι αφορά τις υφιστάµενες µονάδες της ΔΕΗ θα έχει
ολοκληρωθεί µέχρι το 2023 και θα περιλαµβάνει τις µονάδες 
Άγιος Δηµήτριος 1456MW (πέντε µονάδες)
Αµύνταιο 546MW (δύο µονάδες)
Μελίτη 289MW (µία µονάδα)
Καρδιά 1110MW (4 µονάδες)
Μεγαλόπολη 511MW (2 µονάδες)

Σε ό,τι αφορά την υπό κατασκευή µονάδα Πτολεµαΐδα 5, ο κ. Στάσσης δεν άνοιξε τα χαρτιά του ωστόσο
το πιο πιθανό σενάριο είναι να συνεχίσει να βρίσκεται σε λειτουργία µέχρι το 2028. 

Η επιτάχυνση της απόσυρσης των λιγνιτικών εκτός από τους προφανείς περιβαλλοντικούς λόγους γίνεται
εξαιτίας της σηµαντικής αύξησης του κόστους του λιγνίτη, που µεταφράζεται σε ζηµιές εκατοντάδων
εκατοµµυρίων για τη ΔΕΗ. Συγκεκριµένα όπως ανέφερε πρόσφατα ο επικεφαλής της επιχείρησης το 2018 οι
λιγνίτες προκάλεσαν ζηµιές 200 εκατ. ευρώ στην επιχείρηση ενώ για φέτος η χρονιά αναµένεται να κλείσει
µε ακόµη µεγαλύτερες λιγνιτικές ζηµιές ύψους 300 εκατ. ευρώ. 

Για τους περίπου 5 χιλιάδες εργαζόµενους που απασχολούνται στις µονάδες και τα ορυχεία οι επιλογές θα
είναι 3: µεγάλος αριθµός εξ αυτών µέχρι το 2023 θα έχει θεµελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, ένα
µέρος µπορεί να αξιοποιηθεί σε άλλη διεύθυνση της ΔΕΗ ενώ σύµφωνα µε τα όσα είχε αναφέρει το
υπουργείο ενέργειας κατά την παρουσίαση του τελευταίου νόµου θα δίνεται η δυνατότητα ακόµη και για
µετάταξη στο δηµόσιο. 

Το business plan παρουσιάζεται σήµερα και εγκρίνεται από το ΔΣ της επιχείρησης. 

 

 

 

13 Δεκεµβρίου 2019

energypress

 

 

https://www.e-mc2.gr/el/news/i-dei-kleinei-oles-tis-yfistamenes-lignitikes-mehri-2023-simera-i-egkrisi-toy-business-plan


http://hania.news/

 Publication date: 13/12/2019 10:55

 Alexa ranking (Greece): 2719

 http://hania.news/2019/12/13/%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%...

Τουρισµός | Σειρά επαφών του Χάρη Θεοχάρη σε Νέα Υόρκη – Βοστώνη
Σειρά  επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες
του τουριστικού κλάδου αλλά  και µε εκπαιδευτικά  ιδρύµατα  είχε ο υπουργός Τουρισµού
Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ. 

Ο Υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του ελληνικού τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον
κλάδο. Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του τουρισµού, επενδυτές και
µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης.

Ο Υπουργός Τουρισµού συµµετείχε, ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο «Closing Bell», δηλαδή στη
λήξη των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν
αφιερωµένη στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά.

Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της
Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης και µε
τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης. Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε
ιδιαίτερα θετικό κλίµα και καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του
εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή άνοδο.

Στη Βοστώνη ο Υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό.

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών
κρατήσεων Kayak και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για την
περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ.
Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που
ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.
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Ερχεται η ψηφιακή εφορία: Θα γίνεται online έλεγχος φορολογικών στοιχείων -
Οι τρεις βασικές αλλαγές

Ψηφιακή εφορία; Ηλεκτρονικά  φορολογικά  βιβλία; On line σύνδεση των ταµειακών µηχανών
µε την ΑΑΔΕ; Κι όλα  αυτά  µέσα  στο 2020;

Μπορεί να  ακούγεται ως σενάριο επιστηµονικής φαντασίας, ωστόσο στην ΑΑΔΕ ήδη
«τρέχουν» και παρ’ ότι πέρασαν στα  ψιλά  γράµµατα  της επικαιρότητας, στο φορολογικό
νοµοσχέδιο µεταξύ των ελαφρύνσεων και των φοροαναπτυξιακών κινήτρων, µπήκαν τα
θεµέλια  για  τη µετάβαση στην εφορία  του επόµενου αιώνα .

Ο Γ. Πιτσιλής ξεδίπλωσε τους άξονες αυτού του σχεδίου όχι σε ένα τυχαίο ακροατήριο. Μπροστά του
βρίσκονταν εκπρόσωποι επενδυτικών τραπεζών, funds και επιχειρήσεων στην αντίπερα όχθη του
Ατλαντικού, οι οποίοι φτιάχνουν… βαλίτσες για επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά έχουν κάθε λόγο να
παραµένουν επιφυλακτικοί λόγω της ανίκητης ελληνικής γραφειοκρατίας. Δεκάδες είναι τα παραδείγµατα
Αµερικανών ή Ελληνοαµερικανών, που θέλησαν να ρίξουν χρήµα στην ελληνική οικονοµία, αλλά
αντιµετωπίστηκαν λίγο ως πολύ ως… καταπατητές ή αποικιοκράτες. Το πρόσφατο παράδειγµα της
Αφάντου είναι χαρακτηριστικό.

Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επιχείρησε να καθησυχάσει αυτές τις
ανησυχίες, τουλάχιστον όσον αφορά στις δοσοληψίες µε τη Φορολογική Διοίκηση. Το ενδιαφέρον είναι ότι
την ώρα που ξετυλίγονταν στη Νέα Υόρκη οι βασικές πτυχές της ψηφιοποίησης των λογιστικών και
φορολογικών υποχρεώσεων, στην Αθήνα οργανώνονταν οι πρώτες ενηµερωτικές ηµερίδες και συνέδρια
για τα ηλεκτρονικά βιβλία, δείγµα του ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και µη αναστρέψιµες.

Το σχέδιο για ψηφιοποίηση
Το πλάνο της ψηφιοποίησης αναπτύσσεται σε τρία µέρη:

• Ηλεκτρονική λογιστική (myData)

Είναι µια πλατφόρµα που λαµβάνει όλες τις σχετικές ακαθάριστες πληροφορίες εσόδων και εξόδων από
όλες τις επιχειρήσεις και αποτελεί το λογιστικό και φορολογικό αρχείο τους.
Θα οδηγήσει στην προπληρωµή των επιστροφών φόρου και στον υπολογισµό των φορολογικών
υποχρεώσεων.

• Ηλεκτρονική τιµολόγηση

Θα καταστεί το κύριο κανάλι των φορολογικών πληροφοριών που αποστέλλονται στο myDATA.

• Online ταµειακές µηχανές

Το άλλο σηµαντικότερο κανάλι πληροφοριών για τη λογιστική. Σύµφωνα µε την αρχή της µετάδοσης
πληροφοριών σε µια συναλλαγή από µια βάση συναλλαγών, θα συνδεθούν όλες οι on line ταµειακές
µηχανές  µε το myDATA.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να έχουν ξεκινήσει και τα τρία µέσα στο 2020, έτσι ώστε όλοι να εκπαιδευτούν στο
νέο σύστηµα.

Ο Γ. Πιτσιλής αναφέρθηκε και στο άλλο «αγκάθι» για φορολογούµενους και επενδυτές: την ασφάλεια
δικαίου. Πέρα από τις οδηγίες στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για την ορθή εφαρµογή Αποφάσεων-
Εγκυκλίων και την αποκατάσταση αδικιών σε βάρος φορολογουµένων κατά το στάδιο του ελέγχου,
επιχειρείται η άµεση επίλυση προβληµάτων στο πλαίσιο του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου.
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Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επικαλέστηκε, µάλιστα, δύο πρόσφατα τέτοια παραδείγµατα:

• Εγκύκλιος σχετικά µε τους κανόνες κατά της φοροαποφυγής όσον αφορά τις συγχωνεύσεις και τις
εξαγορές. Έδωσε απαντήσεις σχετικά µε το τι µπορεί να θεωρηθεί καταχρηστικό και τι όχι, παρέχοντας
έτσι µια δίοδο προς τις επιχειρήσεις προκειµένου να προχωρήσουν µε νοµική ασφάλεια.

• Πρόσφατες οδηγίες εκδόθηκαν για τη συµµόρφωση µε απόφαση του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου
σχετικά µε τη µείωση της υποχρέωσης ΦΠΑ και την επιστροφή του ΦΠΑ που καταβλήθηκε για αγαθά και
υπηρεσίες που τιµολογήθηκαν σε συγκεκριµένη εταιρεία που υπέστη διαδικασία δικαστικής
αναδιάρθρωσης του χρέους µε τους πιστωτές της. Η απόφαση του δικαστηρίου ανέφερε ότι στην
περίπτωση αυτή, όταν υπάρχει οριστική περικοπή του οφειλόµενου ποσού στους πιστωτές, ο ΦΠΑ πρέπει
να µειωθεί αναλόγως και ο ΦΠΑ που τυχόν καταβλήθηκε πρέπει να επιστραφεί.

economistas.gr

http://www.planetnews.gr/%ce%b5%cf%81%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%b8%ce%b1-%ce%b3%ce%af%ce%bd%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-online-%ce%ad/


http://www.prlogos.gr/

 Publication date: 13/12/2019 10:47

 Alexa ranking (Greece): 1307

 http://www.prlogos.gr/%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%ce%b7-%ce%ba%ce%bb%ce%b5...

Η ΔΕΗ κλείνει όλες τις υφιστάµενες λιγνιτικές µέχρι το 2023 – Σήµερα η έγκριση
του business plan από το ΔΣ της Επιχείρησης

Το κλείσιµο όλων των υφιστάµενων λιγνιτικών µονάδων που σήµερα λειτουργούν από τη ΔΕΗ µέχρι το
2023, θα περιλαµβάνει το νέο επιχειρησιακό πλάνο της επιχείρησης που εγκρίνεται σήµερα από το ΔΣ της
επιχείρησης. Όπως τόνισε µιλώντας στο Capital Link Forum στη Νέα Υόρκη ο κ. Στάσσης η ΔΕΗ δεσµεύεται
ότι δε θα καίει λιγνίτη µέχρι το 2028 και από την τελευταία θέση της Ευρώπης ως προς τις εκποµπές
διοξειδίου του άνθρακα θα βρεθεί στις πρώτες. Θα επιταχύνουµε το ρυθµό απόσυρσης και µέχρι το 2023
θα έχουµε αποσύρει όλες τις µονάδες που λειτουργούν σήµερα, είπε ο κ. Στάσσης υπογραµµίζοντας ότι η
απόσυρση είναι εφικτή µε βάση την τεχνολογία που υπάρχει σήµερα. Η απόσυρση θα συνδυαστεί µε
ραγδαία αύξηση των επενδύσεων στον τοµέα των ΑΠΕ.

Αναλυτικότερα η λιγνιτική αποεπένδυση, σε ό,τι αφορά τις υφιστάµενες µονάδες της ΔΕΗ θα έχει
ολοκληρωθεί µέχρι το 2023 και θα περιλαµβάνει τις µονάδες

Άγιος Δηµήτριος 1456MW (πέντε µονάδες)
Αµύνταιο 546MW (δύο µονάδες)
Μελίτη 289MW (µία µονάδα)
Καρδιά 1110MW (4 µονάδες)
Μεγαλόπολη 511MW (2 µονάδες)

Σε ό,τι αφορά την υπό κατασκευή µονάδα Πτολεµαΐδα 5, ο κ. Στάσσης δεν άνοιξε τα χαρτιά του ωστόσο
το πιο πιθανό σενάριο είναι να συνεχίσει να βρίσκεται σε λειτουργία µέχρι το 2028.

Η επιτάχυνση της απόσυρσης των λιγνιτικών εκτός από τους προφανείς περιβαλλοντικούς λόγους γίνεται
εξαιτίας της σηµαντικής αύξησης του κόστους του λιγνίτη, που µεταφράζεται σε ζηµιές εκατοντάδων
εκατοµµυρίων για τη ΔΕΗ. Συγκεκριµένα όπως ανέφερε πρόσφατα ο επικεφαλής της επιχείρησης το 2018 οι
λιγνίτες προκάλεσαν ζηµιές 200 εκατ. ευρώ στην επιχείρηση ενώ για φέτος η χρονιά αναµένεται να κλείσει
µε ακόµη µεγαλύτερες λιγνιτικές ζηµιές ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Για τους περίπου 5 χιλιάδες εργαζόµενους που απασχολούνται στις µονάδες και τα ορυχεία οι επιλογές θα
είναι 3: µεγάλος αριθµός εξ αυτών µέχρι το 2023 θα έχει θεµελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, ένα
µέρος µπορεί να αξιοποιηθεί σε άλλη διεύθυνση της ΔΕΗ ενώ σύµφωνα µε τα όσα είχε αναφέρει το
υπουργείο ενέργειας κατά την παρουσίαση του τελευταίου νόµου θα δίνεται η δυνατότητα ακόµη και για
µετάταξη στο δηµόσιο.

Το business plan παρουσιάζεται σήµερα και εγκρίνεται από το ΔΣ της επιχείρησης.

energypress.gr
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PPC plan includes withdrawal of all existing lignite units by 2023

Power utility PPC will cease operating all of its existing lignite-fired power stations by 2023, according to the
corporation’s new business plan, expected to be approved by the board today.

Just days ago, at a Greece-focused Capital Link Forum event in New York, PPC’s chief executive Giorgos Stassis
said the utility does not intend to keep burning lignite until 2028, when Greece plans to have fully decarbonized,
according to an objective announced recently by Prime Minister Kyriakos Mitsotakis.

The aggressive lignite-unit withdrawal program is made possible by the technology available today, Stassis pointed
out. Greece, currently Europe’s biggest emitter of CO2, will develop into one of the lowest polluters on the continent,
the PPC boss added.

Five units at the Agios Dimitrios lignite-fired power station totaling 1,456 MW, two units at Amynteo (546 MW), Meliti
(289 MW), all four Kardia units (1,110 MW), and the two Megalopoli units (511 MW) make up the list of PPC’s existing
lignite units planned for withdrawal by 2023.

Stassis has not offered any details on the future of PPC’s Ptolemaida V power station, currently under construction
and initially planned to operate as a lignite-fired power plant. It will most likely be used until 2028.

Besides the environmental concerns, PPC’s lignite unit withdrawal plan is also needed as a result of a sharp rise in
lignite costs, generating major losses at the utility, estimated at 200 million euros for 2018, according to the chief
executive. These losses are seen rising to 300 million euros for 2019.
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δηµοκρατική X: Θεοχάρης: Η ενίσχυση της αεροπορικής διασύνδεσης
Ελλάδας- ΗΠΑ στο επίκεντρο επαφών στη Βοστώνη

Η ενίσχυση της αεροπορικής διασύνδεσης της Αθήνας µε τις µεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, αλλά και η
ανανέωση της ψηφιακής στρατηγικής για το τουριστικό µάρκετινγκ της χώρας βρέθηκαν στο επίκεντρο
των επαφών που είχε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, µε εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς
στη Βοστώνη.

Με δεδοµένο ότι η Αθήνα είναι ο υπ’ αριθµόν ένα µη εξυπηρετούµενος διεθνής προορισµός από την
συγκεκριµένη πόλη, ο κ. Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συζητήσει το θέµα της διασύνδεσης µε
εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου Logan. Στηρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλει το Γενικό
Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη για την καθιέρωση απευθείας πτήσης µε την Αθήνα, ο υπουργός
Τουρισµού παρουσίασε την επιχειρηµατική λογική πίσω από µια τέτοια κίνηση.

“Οι πτήσεις που ήδη λειτουργούν είναι πάρα πολύ κερδοφόρες για όλες τις εταιρίες. Επιπλέον, υπάρχει
ένας µεγάλος αριθµός επιβατών στη Βοστών, αλλά και σε άλλα αεροδρόµια των ΗΠΑ που φτάνει στη
χώρα µας, µέσω άλλων αεροδροµίων κυρίως της Ευρώπης. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει διαθέσιµη αγορά ή
για να το πω διαφορετικά έτοιµη πελατεία, η οποία θα προτιµήσει να πετάξει απευθείας, παρά να κάνει
µια ενδιάµεση στάση”, εξήγησε ο κ. Θεοχάρης.

Συνεχίζοντας τον κύκλο των επαφών του, ο υπουργός Τουρισµού συναντήθηκε µε εκπροσώπους µεγάλων
τεχνολογικών εταιριών που ειδικεύονται στον τοµέα του τουρισµού. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης µε
τους επικεφαλής της εταιρίας KAYAK, ο κ. Θεοχάρης αντάλλαξε απόψεις για το πως η Ελλάδα µπορεί να
κάνει στροφή σε τουρισµό υψηλότερης ποιότητας, ενώ η συνάντηση µε την ηγετική οµάδα της TripAdvisor
επικεντρώθηκε στην αναβάθµιση της στρατηγικής που ακολουθεί η χώρα µας στον τοµέα του τουριστικού
µάρκετινγκ.

Το υπόλοιπο µέρος του προγράµµατος του υπουργού περιλάµβανε συναντήσεις µε τον πρύτανη του “School
of Hospitality Administration” του Πανεπιστηµίου της Βοστώνης και µε τον οµογενή πολιτειακό γερουσιαστή
του Ροντ Άιλαντ, Λεωνίδα Ραπτάκη, καθώς και οµιλία στην εκδήλωση για την προβολή του ελληνικού
τουρισµού που οργάνωσε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη.

“Θετικό Κλίµα” στις επαφές µε την αµερικανική επενδυτική κοινότητα

Την δηµιουργία ενός θετικού κλίµατος για την Ελλάδα είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ο υπουργός
Τουρισµούς κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν επαφών που πραγµατοποίησε µε εκπροσώπους της
αµερικανικής επενδυτικής κοινότητας στο πλαίσιο του 21oυ Ετήσιου Φόρουµ της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.

“Διαπιστώσαµε ένα κλίµα πολύ θετικό. Η πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως οι πράξεις της νέας κυβέρνησης
µέσα σε αυτούς τους πρώτους πέντε µήνες δίνουν την αίσθηση ότι έχει ήδη δοθεί αυτό το σήµα που
χρειαζόταν η επενδυτική κοινότητα για να έρθει και για να εξετάσει σοβαρά τη χώρα µας. Βεβαίως δεν
πρέπει να αυξάνουµε υπέρµετρα τις προσδοκίες. Εµείς, όµως, είµαστε εδώ για να βοηθήσουµε τα πιο
ώριµα έργα που θα τελειώσουν πιο γρήγορα και για να δώσουµε ώθηση στα πιο µακροπρόθεσµα έργα, τα
οποία θα έρθουν το επόµενο διάστηµα”, ανέφερε ο κ. Θεοχάρης.

Κάνοντας µια αποτίµηση της επίσκεψης στις ΗΠΑ, ο υπουργός Τουρισµού επισήµανε ότι είχε την ευκαιρία
να παρουσιάσει στους Αµερικανούς επενδυτές τη σηµασία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, αλλά και
τις ευκαιρίες που αναδύονται στους τοµείς των υποδοµών, των τουριστικών πρότζεκτ και των δηµοσίων
ακινήτων που βρίσκονται στην κατοχή του ΤΑΙΠΕΔ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

https://www.dimokratiki.gr/13-12-2019/x-theocharis-i-enischysi-tis-aeroporikis-diasyndesis-elladas-ipa-sto-epikentro-epafon-sti-vostoni/


http://sofokleous10.gr/

 Publication date: 13/12/2019 10:44

 Alexa ranking (Greece): 7829

 http://sofokleous10.gr/2019/12/13/%ce%b8%ce%b5%ce%bf%cf%87%ce%ac%cf%81...

Θεοχάρης : Roadshow σε Νέα Υόρκη και Βοστώνη
Σειρά επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες του τουριστικού
κλάδου αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ.

Ο υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον
κλάδο.

Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του Τουρισµού, επενδυτές και µε
εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης.

Ο Υπουργός Τουρισµού συµµετείχε, ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη
λήξη των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν
αφιερωµένη στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά.

Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της
Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης και µε
τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης.

Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα θετικό κλίµα και καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των
πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα
παρουσιάζει σταθερή άνοδο.

Στη Βοστώνη ο Υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό.

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών
κρατήσεων Kayak και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για την
περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ.
Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που
ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.
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Roadshow του Υπουργού Τουρισµού σε Νέα Υόρκη-Βοστώνη * Επαφές µε
επενδυτές

Σειρά επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες του τουριστικού
κλάδου αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ. 

 

 

Ο Υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που
υπάρχουν στον κλάδο. Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του Τουρισµού,
επενδυτές και µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης. 

 

 

Ο Υπουργός Τουρισµού συµµετείχε, ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη
λήξη των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν
αφιερωµένη στην Ελλάδα.

 

 

Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά.

 

 

Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της
Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

 

 

Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης
και µε τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης. Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν
σε ιδιαίτερα θετικό κλίµα και καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα»
του εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή άνοδο. 

 

 

Στη Βοστώνη ο Υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό. 

 

 

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών
κρατήσεων Kayak και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για
την περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 

 

 

Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ.
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Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που
ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.
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«Πυρετός» επαφών Θεοχάρη στις ΗΠΑ

Σειρά  επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες του τουριστικού
κλάδου αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχε ο υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ. 

Ο υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον
κλάδο. Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του Τουρισµού, επενδυτές και
µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης.  Ο υπουργός Τουρισµού συµµετείχε,
ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη λήξη των εργασιών της Τρίτης 10
Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν αφιερωµένη στην Ελλάδα.

 Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά.

Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ
της Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης και µε
τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης. Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε
ιδιαίτερα θετικό κλίµα και καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του

https://www.tour-market.gr/pyretos-epafon-theochari-stis-ipa/


https://www.tour-market.gr/

 Publication date: 13/12/2019 10:41

 Alexa ranking (Greece): 5415

 https://www.tour-market.gr/pyretos-epafon-theochari-stis-ipa/

εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή άνοδο. 

Στη Βοστώνη ο Υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό. 

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών
κρατήσεων Kayak και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για
την περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 

Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ.
Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που
ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.
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Γ. Στάσσης: Νωρίτερα το λουκέτο στις λιγνιτικές µονάδες
Σήµερα, εκτός απρόοπτου, αργά το µεσηµέρι συνεδριάζει το διοικητικό συµβούλιο της ΔΕΗ για να εγκρίνει
το business plan της εταιρίας που επικαιροποίησε η McKinsey & Company.

Μία από τις ειδήσεις που έχει το σχέδιο των «µεσοπρόθεσµων στρατηγικών προτεραιοτήτων» της
εταιρείας, είναι η επίσπευση του «λουκέτου» στους λιγνιτικούς σταθµούς, και την αποκάλυψε ο
ίδιος ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος Γιώργος Στάσσης στη διάρκεια του συνεδρίου της Capital
Link στη Νέα Υόρκη.

Σύµφωνα µε τα όσα είπε στη διάρκεια συµµετοχής του σε πάνελ, «η ΔΕΗ δεσµεύεται ότι µέχρι το 2028
δεν θα  καίει… λιγνίτη και η Ελλάδα θα βρεθεί πρώτη στην Ε.Ε. στο θέµα της απολιγνιτοποίησης». Ο
επικεφαλής της εταιρίας, όµως, προχώρησε την υπόθεση του κλεισίµατος των λιγνιτικών ένα βήµα
παραπέρα, ανακοινώνοντας την επίσπευση της απόσυρσης των µονάδων. Όπως είπε «θα επιταχύνουµε την
απόσυρση κλείνοντας όλες τις υπάρχουσες µονάδες έως το 2023».

Ο διοικητής της ΔΕΗ επικαλέστηκε την «ανάγκη δράσης για την αντιµετώπιση της κλιµατικής
αλλαγής. Πρέπει να  κινηθούµε γρηγορότερα», πρόσθεσε και ουσιαστικά επιταχύνει το κλείσιµο των
«λιγνιτικών», έναντι των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που όρισε το
χρονοδιάγραµµα της απόσυρσης στο έτος 2028.

Με βάση τα λεγόµενα του κ. Στάσση η δηµόσια εταιρεία ηλεκτρισµού σκοπεύει να κλείσει σε τρία χρόνια
τις εγκατεστηµένες µονάδες των σταθµών της Καρδυάς, του Αµυνταίου, της Μελίτης, του Αγίου
Δηµητρίου και της Μεγαλόπολης. Η προσεκτική διατύπωση του CEO για «εγκατεστηµένες» µονάδες,
δείχνει ότι η ΔΕΗ θα κρατήσει µέχρι το 2028 την «Πτολεµαϊδα 5» που βρίσκεται στη φάση της κατασκευής.

Ένα από τα ζητήµατα που ανακύπτουν επίσης στο θέµα του κλεισίµατος των προαναφερόµενων λιγνιτικών
σταθµών είναι η τύχη του απασχολούµενου προσωπικού σε αυτές και τα ορυχεία. Υπολογίζεται ότι το
µόνιµο προσωπικό ανέρχεται σε 4.600 άτοµα . Αυτό σηµαίνει πως τα πρώτα προγράµµατα εθελουσίας
εξόδου θα στοχεύσουν αυτούς τους εργαζόµενους, αν και σύµφωνα µε άλλες πληροφορίες η συντριπτική
πλειοψηφία είναι προσωπικό που έχει θεµελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώµατα και άρα οι δαπάνες για
κίνητρα αποχώρησης θα είναι χαµηλές.

Από το κλείσιµο των λιγνιτικών σταθµών η δηµόσια εταιρία αναµένεται να εξοικονοµήσει περί τα 200 µε
300 εκατ. ευρώ, σύµφωνα µε τις κοστολογήσεις του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή
Χατζηδάκη.

Κατά τ’ άλλα, όπως έχει γράψει το Euro2day.gr, και επιβεβαίωσε και ο κ. Στάσσης από τη Νέα Υόρκη οι
υπόλοιποι πυλώνες του business plan της ΔΕΗ είναι η στροφή στις ΑΠΕ, µε τον ίδιο να δηλώνει πως θα
επιδιωχθεί η αντικατάσταση της λιγνιτικής παραγωγής µε καθαρότερες µορφές ενέργειας, η ψηφιοποίηση
του δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και η νέα εµπορική και τιµολογιακή πολιτική που θα στοχεύει
σε οµάδες καταναλωτών ρεύµατος.

Πηγή: euro2day.gr
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Roadshow του Υπουργού Τουρισµού σε Νέα Υόρκη-Βοστώνη
ΚΕΙΜΕΝΟ: FORTUNEGREECE.COM

Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά, καθώς και µε επενδυτές.

Σειρά επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες του τουριστικού
κλάδου αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ.

Ο Υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που
υπάρχουν στον κλάδο. Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του Τουρισµού,
επενδυτές και µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης.

Ο Υπουργός Τουρισµού συµµετείχε, ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη
λήξη των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν
αφιερωµένη στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά.

Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της
Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης
και µε τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης. Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν
σε ιδιαίτερα θετικό κλίµα και καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα»
του εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή άνοδο.

Στη Βοστώνη ο Υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό.

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών
κρατήσεων Kayak και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για
την περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ.
Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που
ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.
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Roadshow Θεοχάρη σε Νέα Υόρκη-Βοστώνη
Ο υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του ελληνικού τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον
κλάδο. Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του τουρισµού, επενδυτές και
µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης. 

Ο υπουργός συµµετείχε, ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη λήξη των
εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν αφιερωµένη
στην Ελλάδα.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε
εκπροσώπους µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά.

Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της
Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης και µε
τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης. Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε
ιδιαίτερα θετικό κλίµα και καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του
εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή άνοδο. 

Στη Βοστώνη ο υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό. 

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών
κρατήσεων Kayak και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για την
περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 

Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ.
Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που
ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.
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Για απευθείας πτήσεις και αναβάθµιση σχέσεων συνοµίλησε ο Χ. Θεοχάρης
στη Βοστώνη

ΒΟΣΤΩΝΗ. Η ενίσχυση της αεροπορικής διασύνδεσης της Αθήνας µε τις µεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, αλλά και
η ανανέωση της ψηφιακής στρατηγικής για το τουριστικό µάρκετινγκ της χώρας βρέθηκαν στο επίκεντρο
των επαφών που είχε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, µε εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς
στη Βοστώνη.

Με δεδοµένο ότι η Αθήνα είναι ο υπ’ αριθµόν ένα µη εξυπηρετούµενος διεθνής προορισµός από την
συγκεκριµένη πόλη, ο κ. Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συζητήσει το θέµα της διασύνδεσης µε
εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου Logan. Στηρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλει το Γενικό
Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη για την καθιέρωση απευθείας πτήσης µε την Αθήνα, ο υπουργός
Τουρισµού παρουσίασε την επιχειρηµατική λογική πίσω από µια τέτοια κίνηση.

«Οι πτήσεις που ήδη λειτουργούν είναι πάρα πολύ κερδοφόρες για όλες τις εταιρίες. Επιπλέον, υπάρχει
ένας µεγάλος αριθµός επιβατών στη Βοστών, αλλά και σε άλλα αεροδρόµια των ΗΠΑ που φτάνει στη
χώρα µας, µέσω άλλων αεροδροµίων κυρίως της Ευρώπης. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει διαθέσιµη αγορά ή
για να το πω διαφορετικά έτοιµη πελατεία, η οποία θα προτιµήσει να πετάξει απευθείας, παρά να κάνει
µια ενδιάµεση στάση», εξήγησε ο κ. Θεοχάρης.

Συνεχίζοντας τον κύκλο των επαφών του, ο υπουργός Τουρισµού συναντήθηκε µε εκπροσώπους µεγάλων
τεχνολογικών εταιριών που ειδικεύονται στον τοµέα του τουρισµού. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης µε
τους επικεφαλής της εταιρίας KAYAK, ο κ. Θεοχάρης αντάλλαξε απόψεις για το πως η Ελλάδα µπορεί να
κάνει στροφή σε τουρισµό υψηλότερης ποιότητας, ενώ η συνάντηση µε την ηγετική οµάδα της TripAdvisor
επικεντρώθηκε στην αναβάθµιση της στρατηγικής που ακολουθεί η χώρα µας στον τοµέα του τουριστικού
µάρκετινγκ.

Το υπόλοιπο µέρος του προγράµµατος του υπουργού περιλάµβανε συναντήσεις µε τον πρύτανη του «School
of Hospitality Administration» του Πανεπιστηµίου της Βοστώνης και µε τον οµογενή πολιτειακό γερουσιαστή
του Ροντ Άιλαντ, Λεωνίδα Ραπτάκη, καθώς και οµιλία στην εκδήλωση για την προβολή του ελληνικού
τουρισµού που οργάνωσε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη.

«Θετικό Κλίµα» στις επαφές µε την αµερικανική επενδυτική κοινότητα

Την δηµιουργία ενός θετικού κλίµατος για την Ελλάδα είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ο υπουργός
Τουρισµούς κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν επαφών που πραγµατοποίησε µε εκπροσώπους της
αµερικανικής επενδυτικής κοινότητας στο πλαίσιο του 21oυ Ετήσιου Φόρουµ της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.

«Διαπιστώσαµε ένα κλίµα πολύ θετικό. Η πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως οι πράξεις της νέας κυβέρνησης
µέσα σε αυτούς τους πρώτους πέντε µήνες δίνουν την αίσθηση ότι έχει ήδη δοθεί αυτό το σήµα που
χρειαζόταν η επενδυτική κοινότητα για να έρθει και για να εξετάσει σοβαρά τη χώρα µας. Βεβαίως δεν
πρέπει να αυξάνουµε υπέρµετρα τις προσδοκίες. Εµείς, όµως, είµαστε εδώ για να βοηθήσουµε τα πιο
ώριµα έργα που θα τελειώσουν πιο γρήγορα και για να δώσουµε ώθηση στα πιο µακροπρόθεσµα έργα, τα
οποία θα έρθουν το επόµενο διάστηµα», ανέφερε ο κ. Θεοχάρης.

Κάνοντας µια αποτίµηση της επίσκεψης στις ΗΠΑ, ο υπουργός Τουρισµού επισήµανε ότι είχε την ευκαιρία
να παρουσιάσει στους Αµερικανούς επενδυτές τη σηµασία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, αλλά και
τις ευκαιρίες που αναδύονται στους τοµείς των υποδοµών, των τουριστικών πρότζεκτ και των δηµοσίων
ακινήτων που βρίσκονται στην κατοχή του ΤΑΙΠΕΔ.
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Θεοχάρης : Roadshow σε Νέα Υόρκη και Βοστώνη
Σειρά επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες του τουριστικού
κλάδου αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ.

Ο υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον
κλάδο.

Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του Τουρισµού, επενδυτές και µε
εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης.

Ο Υπουργός Τουρισµού συµµετείχε, ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη
λήξη των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν
αφιερωµένη στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά.

Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της
Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης και µε
τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης.

Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα θετικό κλίµα και καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των
πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα
παρουσιάζει σταθερή άνοδο.

Στη Βοστώνη ο Υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό.

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών
κρατήσεων Kayak και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για την
περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ.
Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που
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ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.
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Θεοχάρης : Roadshow σε Νέα Υόρκη και Βοστώνη
Σειρά επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες του τουριστικού
κλάδου αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ.

Ο υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον
κλάδο.

Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του Τουρισµού, επενδυτές και µε
εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης.

Ο Υπουργός Τουρισµού συµµετείχε, ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη
λήξη των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν
αφιερωµένη στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά.

Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της
Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης και µε
τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης.

Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα θετικό κλίµα και καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των
πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα
παρουσιάζει σταθερή άνοδο.

Στη Βοστώνη ο Υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό.

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών
κρατήσεων Kayak και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για την
περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ.
Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που
ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.
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"Κύµα" εκδόσεων οµολόγων από τις ελληνικές εισηγµένες αναµένεται το 2020

Της Ελευθερίας Κούρταλη

Εντυπωσιασμένοι εμφανίστηκαν οι διεθνείς επενδυτές από τις επιδόσεις των ελληνικών ομολόγων στο
πλαίσιο του συνεδρίου ης Capital Link στη Νέα Υόρκη, με τα υψηλόβαθμα στελέχη των διεθνών και
εγχώριων τράπεζων να αναμένουν, μιλώντας σε σχετικό πάνελ, ότι η δυναμική στροφή των επενδυτών
προς τα ελληνικά assets θα συνεχιστεί και το επόμενο έτος, ενώ εκτιμούν πως πολλές εισηγμένες θα
προχωρήσουν σε νέες εκδόσεις χρέους. Παράλληλα, ο Γενικός Διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης
Τσάκωνας παρουσίασε στο πάνελ και τους διεθνείς επενδυτές τους 14 στόχους του ΟΔΔΗΧ για το 2020,
τονίζοντας ότι σκοπός της Ελλάδας είναι να διατηρήσει την παρουσία της στις αγορές και να ενισχύσει
την εµπιστοσύνη των επενδυτών και των οίκων αξιολόγησης προς την Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Τσάκωνας σημείωσε πως το 2019, το Ελληνικό Δημόσιο εφάρμοσε ένα επιτυχημένο
δανειακό πρόγραμμα, συνολικού ύψους 9 δισ. ευρώ, δηλαδή 2,5 δισ. ευρώ περισσότερα από το πιο
αισιόδοξο επίσηµα δηµοσιευµένο σενάριο.

Η εφαρμογή αυτού του προγράμματος, όπως τόνισε, έδωσε την ευκαιρία στην Ελλάδας όχι μόνο να
καλύψει τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές της ανάγκες για το έτος 2019, αλλά και να προπληρώσει το πιο
ακριβό μέρος των δανείων του ΔΝΤ, καθώς και να μειώσει το ύψος των Εντόκων Γραμματίων, σε μια
προσπάθεια μείωσης του κινδύνου αναχρηματοδότησης του χαρτοφυλακίου ελληνικού χρέους,
επιτυγχάνοντας παράλληλα περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας στην δευτερογενή αγορά ομολόγων,
διατηρώντας τα ταµειακά διαθέσιµα στο ίδιο επίπεδο µε αυτό του τέλους του 2018.

Λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα ταμειακά αποθέματα καθώς και ότι οι μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες
του Ελληνικού Δημοσίου για το επόμενο έτος είναι σχεδόν μηδενικές, όπως επεσήμανε ο Γενικός
Διευθυντής του ΟΔΔΗΧ, οι πολιτικές δανεισμού, ταμειακής διαχείρισης και διαχείρισης χαρτοφυλακίου
χρέους για το 2020 θα επικεντρωθούν στους ακόλουθους 14 στόχους:

•    Μείωση του κινδύνου αναχρηµατοδότησης.  

•    Δηµιουργία χώρου για εκδοτική δραστηριότητα.

•    Έκδοση κρατικών οµολόγων µε ικανό ποσό έκδοσης ώστε να θεωρούνται εκδόσεις αναφοράς.

•    Διατήρηση της συνεχούς και µόνιµης παρουσίας του ΕΔ στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

•    Βελτίωση της ρευστότητας στη δευτερογενή αγορά οµολόγων.

•    Διατήρηση του συνεχούς διαλόγου µε την επενδυτική κοινότητα.

•    Συνεχή επικοινωνία επί τη βάση της αρχής της διαφάνειας και της εμπέδωσης εμπιστοσύνης τόσο με
τους επενδυτές όσο και µε τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

•    Δανειακή πολιτική προσανατολισµένη στις ανάγκες των επενδυτών.

•    Περαιτέρω επέκταση της επενδυτικής βάσης.  

•    Ενεργητική διαχείριση των κινδύνων αγοράς που ενυπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο δηµοσίου χρέους.

•    Διατήρηση των σημερινών ορίων αναφορικά με τους δείκτες κινδύνων αγοράς του ελληνικού
χαρτοφυλακίου

•    Ολοκληρωμένη διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων τόσο για το Ελληνικό Δημόσιο όσο και για τους
Φορείς Γενικής Κυβέρνησης.

•    Διαχείριση της βραχυπρόθεσµης ταµειακής ρευστότητας του Ελληνικού Δηµοσίου.

•    Περαιτέρω µείωση των περιθωρίων πιστωτικού κινδύνου των ελληνικών οµολόγων.”

Ο κ. Απόστολος Γκουτζίνης, Partner – Milbank LLP, ο οποίος και συντόνισε το πάνελ µε θέµα την επενδυτικής
ευκαιρία που παρουσιάζουν τα ελληνικά ομόλογα, σημείωσε πως υπάρχει μια πρόσφατη πολιτική αλλαγή
στην Ελλάδα και ένα νέο μομέντουμ για να ανοιχτεί η οικονομία σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό, σε
περισσότερες επενδύσεις και  σε μεγαλύτερη πρόσβαση στην κεφαλαιαγορά. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα είναι
οικονομικά σταθερή και προσφέρει πολύ ελκυστικές ευκαιρίες για επενδυτικό κέρδος σε διάφορους τομείς.
Σε αυτό το νέο περιβάλλον, οι ελληνικές εταιρείες θα έχουν ευκαιρίες να χρηματοδοτήσουν τις
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δραστηριότητές τους και να αναχρηματοδοτήσουν το χρέος τους, αλλά πιο εντατικά από ποτέ, θα
σηµειωθεί µια στροφή προς την ποιότητα µαζί µε ισχυρές διευθυντικές οµάδες και επιχειρηµατικά σχέδια.

Από την πλευρά του, ο Arnaud Jossien, Managing Director - Investment Banking CEE & Greece της BNP Paribas,
μεταξύ άλλων ανέφερε πως το 2019 ήταν ένα έτος ισχυρών επιδόσεων για τις ελληνικές αγορές μετοχών
και χρεογράφων. "Βλέπουμε ένα θετικό μομέντουμ, καθώς η επιτυχημένη έκδοση ομολόγων προσέλκυσε
φέτος επενδυτές υψηλής ποιότητας, μια εξέλιξη που λογικά θα οδηγήσει περισσότερους επενδυτές να
αρχίσουν να στρέφουν ξανά το ενδιαφέρον τους προς την Ελλάδα. Είναι δίκαιο να πούμε ότι η Ελλάδα
επανέρχεται στην οµαλότητα", σηµείωσε.

Ο  Δημήτρης Κοφίτσας, Εκτελεστικός Διευθυντής Επενδυτικής Τραπεζικής / Χρηματοδοτική Ομάδα Νότιας
Ευρώπης & Ελλάδας της Goldman Sachs είπε πως οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να ξεφύγουν
από την κρίση με ένα εκπληκτικό ιστορικό βελτίωσης της ρευστότητας και της κερδοφορίας. Επιπλέον, είπε
ότι τώρα είναι η στιγµή για την έκδοση περισσότερου χρέους, δεδοµένου ότι η κερδοφορία βελτιώνεται.

Ως "ένα έτος φαινόμενο" για την αγορά χρέους περιέγραψε ο Βασίλης Κώτσηρας Head of Capital Markets
and Structured Finance -Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, το 2019. "Έχουμε καθιερώσει με πολύ σκληρή δουλειά
την Ελλάδα ως έναν συχνό εκδότη χρέους", σημείωσε χαρακτηριστικά. Επιπλέον, αναφέρθηκε στις
πολυάριθμες αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας, λέγοντας ότι αντικατοπτρίζουν την επίλυση
προβλημάτων που ταλάνιζαν την ελληνική οικονομία. Αν και προέβλεψε ότι το 2020 θα σηματοδοτήσει μια
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο κ. Κότσιρας είπε ότι μια βασική πρόκληση για τις τράπεζες θα ήταν να
επεκταθεί η επενδυτική τους βάση, δεδοµένου ότι η αξιολόγησή τους δεν θα αναβαθµιστεί δραµατικά.

Ο κ. Morven Jones Διευθύνων Σύμβουλος, Επικεφαλής Χρεωστικών Κεφαλαιαγορών, EMEA – Nomura
απαρίθμησε μια σειρά παγκόσμιων εξελίξεων που αποσταθεροποίησαν τις αγορές και ανησύχησαν τους
διαχειριστές χρέους. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι οι αγορές έχουν αποδείξει μεγάλη ανθεκτικότητα. Όσον
αφορά την Ελλάδα σημείωσε ότι η χώρα αντιμετωπίζει ένα φανταστικό έτος, παρά την παγκόσμια
αναταραχή. Όπως εξήγησε, έχουν τεθεί οι βάσεις για την έκδοση περισσότερων εκδόσεων χρέους, οι
οποίες θα µπορέσουν να χρηµατοδοτήσουν την µελλοντική πορεία της οικονοµίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ
ΟΔΔΗΧ

https://www.capital.gr/agores/3399199/-kuma-ekdoseon-omologon-apo-tis-ellinikes-eisigmenes-anamenetai-to-2020
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Αεροπορική διασύνδεση και µάρκετινγκ στο επίκεντρο των επαφών Θεοχάρη
στη Βοστώνη

Η ενίσχυση της αεροπορικής διασύνδεσης της Αθήνας µε τις µεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, αλλά και η
ανανέωση της ψηφιακής στρατηγικής για το τουριστικό µάρκετινγκ της χώρας βρέθηκαν στο επίκεντρο
των επαφών που είχε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, µε εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς
στη Βοστώνη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με δεδοµένο ότι η Αθήνα είναι ο υπ’ αριθµόν ένα µη εξυπηρετούµενος διεθνής προορισµός από την
συγκεκριµένη πόλη, ο κ. Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συζητήσει το θέµα της διασύνδεσης µε
εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου Logan. Στηρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλει το Γενικό
Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη για την καθιέρωση απευθείας πτήσης µε την Αθήνα, ο υπουργός
Τουρισµού παρουσίασε την επιχειρηµατική λογική πίσω από µια τέτοια κίνηση.

«Οι πτήσεις που ήδη λειτουργούν είναι πάρα πολύ κερδοφόρες για όλες τις εταιρίες. Επιπλέον, υπάρχει
ένας µεγάλος αριθµός επιβατών στη Βοστών, αλλά και σε άλλα αεροδρόµια των ΗΠΑ που φτάνει στη
χώρα µας, µέσω άλλων αεροδροµίων κυρίως της Ευρώπης. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει διαθέσιµη αγορά ή
για να το πω διαφορετικά έτοιµη πελατεία, η οποία θα προτιµήσει να πετάξει απευθείας, παρά να κάνει
µια ενδιάµεση στάση», εξήγησε ο κ. Θεοχάρης.

Συνεχίζοντας τον κύκλο των επαφών του, ο υπουργός Τουρισµού συναντήθηκε µε εκπροσώπους µεγάλων
τεχνολογικών εταιριών που ειδικεύονται στον τοµέα του τουρισµού. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης µε
τους επικεφαλής της εταιρίας KAYAK, ο κ. Θεοχάρης αντάλλαξε απόψεις για το πως η Ελλάδα µπορεί να
κάνει στροφή σε τουρισµό υψηλότερης ποιότητας, ενώ η συνάντηση µε την ηγετική οµάδα της TripAdvisor
επικεντρώθηκε στην αναβάθµιση της στρατηγικής που ακολουθεί η χώρα µας στον τοµέα του τουριστικού
µάρκετινγκ.

Το υπόλοιπο µέρος του προγράµµατος του υπουργού περιλάµβανε συναντήσεις µε τον πρύτανη του «School
of Hospitality Administration» του Πανεπιστηµίου της Βοστώνης και µε τον οµογενή πολιτειακό γερουσιαστή
του Ροντ Άιλαντ, Λεωνίδα Ραπτάκη, καθώς και οµιλία στην εκδήλωση για την προβολή του ελληνικού
τουρισµού που οργάνωσε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη.

«Θετικό Κλίµα» στις επαφές µε την αµερικανική επενδυτική κοινότητα

Την δηµιουργία ενός θετικού κλίµατος για την Ελλάδα είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ο υπουργός
Τουρισµούς κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν επαφών που πραγµατοποίησε µε εκπροσώπους της
αµερικανικής επενδυτικής κοινότητας στο πλαίσιο του 21oυ Ετήσιου Φόρουµ της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.

«Διαπιστώσαµε ένα κλίµα πολύ θετικό. Η πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως οι πράξεις της νέας κυβέρνησης
µέσα σε αυτούς τους πρώτους πέντε µήνες δίνουν την αίσθηση ότι έχει ήδη δοθεί αυτό το σήµα που
χρειαζόταν η επενδυτική κοινότητα για να έρθει και για να εξετάσει σοβαρά τη χώρα µας. Βεβαίως δεν
πρέπει να αυξάνουµε υπέρµετρα τις προσδοκίες. Εµείς, όµως, είµαστε εδώ για να βοηθήσουµε τα πιο
ώριµα έργα που θα τελειώσουν πιο γρήγορα και για να δώσουµε ώθηση στα πιο µακροπρόθεσµα έργα, τα
οποία θα έρθουν το επόµενο διάστηµα», ανέφερε ο κ. Θεοχάρης.

Κάνοντας µια αποτίµηση της επίσκεψης στις ΗΠΑ, ο υπουργός Τουρισµού επισήµανε ότι είχε την ευκαιρία
να παρουσιάσει στους Αµερικανούς επενδυτές τη σηµασία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, αλλά και
τις ευκαιρίες που αναδύονται στους τοµείς των υποδοµών, των τουριστικών πρότζεκτ και των δηµοσίων
ακινήτων που βρίσκονται στην κατοχή του ΤΑΙΠΕΔ.

https://www.real.gr/oikonomia/arthro/aeroporiki_diasyndesi_kai_marketingk_sto_epikentro_ton_epafon_theoxari_sti_bostoni-594050/
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Roadshow του Υπουργού Τουρισµού Χάρη Θεοχάρη σε Νέα Υόρκη-Βοστώνη
NYB3THEOXARHS

Συναντήσεις µε επενδυτές και επιχειρηµατίες

Σειρά επαφών με ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες του τουριστικού
κλάδου αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχε ο υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο υπουργός Τουρισμού, ο οποίος συμμετείχε ως ομιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece
Forum, αναφέρθηκε στις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που
υπάρχουν στον κλάδο. Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις με φορείς του τουρισμού,
επενδυτές και µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών ΜΜΕ.

Συμμετείχε επίσης ως μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη λήξη των
εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεμβρίου του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης ημέρα που ήταν αφιερωμένη
στην Ελλάδα.

Κατά  την παραμονή του στη Νέα  Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις με εκπροσώπους
μεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά . Αντικείμενο των επαφών ήταν
να  διερευνηθούν οι δυνατότητες για  ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας και της
Βορείου Αμερικής με απευθείας πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια  του έτους. Επαφές για  την
ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας με τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης και με τους
εκπροσώπους του διεθνούς αεροδρομίου της Βοστώνης. Οι συναντήσεις, σύμφωνα  με το
υπουργείο Τουρισμού, πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα  θετικό κλίμα  και καταγράφηκε η
ανάγκη αύξησης των πτήσεων, δεδομένου ότι το «ρεύμα» του εισερχομένου τουρισμού από
την Αµερική προς την Ελλάδα  παρουσιάζει σταθερή άνοδο.

Στη Βοστώνη ο υπουργός Τουρισμού είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον Πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και με καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστημιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον τουρισµό.

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις με υψηλόβαθμα  στελέχη των διαδικτυακών εταιρειών
κρατήσεων Kayak και Trip Advisor με τα  οποία  εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της
συνεργασίας για  την περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

https://www.halkidikifocus.gr/focus/index.php/%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82/99-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82/46543
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Τέλος, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, είχε την
ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που ειδικεύονται στον θεματικό
τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.

halkidikifocus social
Twitter
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Αεροπορική διασύνδεση και αναβάθµιση της στρατηγικής µάρκετινγκ στο
επίκεντρο των επαφών του Χ. Θεοχάρη στις ΗΠΑ

Μοιραστείτε το άρθρο

 
 
 

Η ενίσχυση της αεροπορικής διασύνδεσης της Αθήνας µε τις µεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, αλλά και η
ανανέωση της ψηφιακής στρατηγικής για το τουριστικό µάρκετινγκ της χώρας βρέθηκαν στο επίκεντρο
των επαφών που είχε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, µε εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς
στη Βοστώνη.

Με δεδοµένο ότι η Αθήνα είναι ο υπ’ αριθµόν ένα µη εξυπηρετούµενος διεθνής προορισµός από την
συγκεκριµένη πόλη, ο κ. Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συζητήσει το θέµα της διασύνδεσης µε
εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου Logan. Στηρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλει το Γενικό
Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη για την καθιέρωση απευθείας πτήσης µε την Αθήνα, ο υπουργός
Τουρισµού παρουσίασε την επιχειρηµατική λογική πίσω από µια τέτοια κίνηση.

«Οι πτήσεις που ήδη λειτουργούν είναι πάρα πολύ κερδοφόρες για όλες τις εταιρίες. Επιπλέον, υπάρχει
ένας µεγάλος αριθµός επιβατών στη Βοστών, αλλά και σε άλλα αεροδρόµια των ΗΠΑ που φτάνει στη
χώρα µας, µέσω άλλων αεροδροµίων κυρίως της Ευρώπης. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει διαθέσιµη αγορά ή
για να το πω διαφορετικά έτοιµη πελατεία, η οποία θα προτιµήσει να πετάξει απευθείας, παρά να κάνει
µια ενδιάµεση στάση», εξήγησε ο κ. Θεοχάρης.

Συνεχίζοντας τον κύκλο των επαφών του, ο υπουργός Τουρισµού συναντήθηκε µε εκπροσώπους µεγάλων
τεχνολογικών εταιριών που ειδικεύονται στον τοµέα του τουρισµού. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης µε
τους επικεφαλής της εταιρίας KAYAK, ο κ. Θεοχάρης αντάλλαξε απόψεις για το πως η Ελλάδα µπορεί να
κάνει στροφή σε τουρισµό υψηλότερης ποιότητας, ενώ η συνάντηση µε την ηγετική οµάδα της TripAdvisor
επικεντρώθηκε στην αναβάθµιση της στρατηγικής που ακολουθεί η χώρα µας στον τοµέα του τουριστικού
µάρκετινγκ.

Το υπόλοιπο µέρος του προγράµµατος του υπουργού περιλάµβανε συναντήσεις µε τον πρύτανη του «School
of Hospitality Administration» του Πανεπιστηµίου της Βοστώνης και µε τον οµογενή πολιτειακό γερουσιαστή
του Ροντ Άιλαντ, Λεωνίδα Ραπτάκη, καθώς και οµιλία στην εκδήλωση για την προβολή του ελληνικού
τουρισµού που οργάνωσε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη.

«Θετικό Κλίµα» στις επαφές µε την αµερικανική επενδυτική κοινότητα
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Την δηµιουργία ενός θετικού κλίµατος για την Ελλάδα είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ο υπουργός
Τουρισµούς κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν επαφών που πραγµατοποίησε µε εκπροσώπους της
αµερικανικής επενδυτικής κοινότητας στο πλαίσιο του 21oυ Ετήσιου Φόρουµ της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.

«Διαπιστώσαµε ένα κλίµα πολύ θετικό. Η πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως οι πράξεις της νέας κυβέρνησης
µέσα σε αυτούς τους πρώτους πέντε µήνες δίνουν την αίσθηση ότι έχει ήδη δοθεί αυτό το σήµα που
χρειαζόταν η επενδυτική κοινότητα για να έρθει και για να εξετάσει σοβαρά τη χώρα µας. Βεβαίως δεν
πρέπει να αυξάνουµε υπέρµετρα τις προσδοκίες. Εµείς, όµως, είµαστε εδώ για να βοηθήσουµε τα πιο
ώριµα έργα που θα τελειώσουν πιο γρήγορα και για να δώσουµε ώθηση στα πιο µακροπρόθεσµα έργα, τα
οποία θα έρθουν το επόµενο διάστηµα», ανέφερε ο κ. Θεοχάρης.

Κάνοντας µια αποτίµηση της επίσκεψης στις ΗΠΑ, ο υπουργός Τουρισµού επισήµανε ότι είχε την ευκαιρία
να παρουσιάσει στους Αµερικανούς επενδυτές τη σηµασία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, αλλά και
τις ευκαιρίες που αναδύονται στους τοµείς των υποδοµών, των τουριστικών πρότζεκτ και των δηµοσίων
ακινήτων που βρίσκονται στην κατοχή του ΤΑΙΠΕΔ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιραστείτε το άρθρο
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ΤΑΙΠΕΔ: Ιδού τι ζητούν οι επενδυτές
Οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον,
όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητούν πάντα  οι επενδυτές
είναι συνέπεια  στις δεσµεύσεις, διαφάνεια  και περιορισµένες και όχι δύσκολες
γραφειοκρατικές διαδικασίες και εµπόδια .

   Αυτό ανέφερε, µιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθµό Alpha 98,9 και µεταφέροντας το κλίµα που συνάντησε
στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Αρης Ξενόφος. Παράλληλα,
απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το Ταµείο, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για  τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την
εβδοµάδα , θα  προσελκύσει αρκετά  σηµαντικό ενδιαφέρον, τόσο από στρατηγικούς
επενδυτές όσο και από επενδυτικά  funds, τα  οποία  επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. 

   Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά για µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών
σχηµάτων για τη β' φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του «Ελ. Βενιζέλος» και προς το
τέλος Ιανουαρίου την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ
Εµπορίας. Μέσα στο νέο έτος επίσης, θα εκκινήσουν οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά  λιµάνια  και
µαρίνες, όπως αυτές της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του
Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το
Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, το οποίο ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη
χρήση.
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Το roadshow του Υπουργού Τουρισµού στις ΗΠΑ
Σειρά επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες του τουριστικού
κλάδου αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ.

 

Ο Υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον
κλάδο. Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του Τουρισµού, επενδυτές και
µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης.

 

Ο Υπουργός Τουρισµού συµµετείχε, ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο "Closing Bell", δηλαδή στη
λήξη των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν
αφιερωµένη στην Ελλάδα.

 

Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά.

 

Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της
Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας πτήσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

 

Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης και µε
τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης. Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε
ιδιαίτερα θετικό κλίµα και καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του
εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή άνοδο.

 

Στη Βοστώνη ο Υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό.

 

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών
κρατήσεων Kayak και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για την
περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

 

Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ.
Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που
ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.
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"Κύµα" εκδόσεων οµολόγων από τις ελληνικές εισηγµένες αναµένονται το
2020

Της Ελευθερίας Κούρταλη

Εντυπωσιασμένοι εμφανίστηκαν οι διεθνείς επενδυτές από τις επιδόσεις των ελληνικών ομολόγων στο
πλαίσιο του συνεδρίου ης Capital Link στη Νέα Υόρκη, με τα υψηλόβαθμα στελέχη των διεθνών και
εγχώριων τράπεζων να αναμένουν, μιλώντας σε σχετικό πάνελ, ότι η δυναμική στροφή των επενδυτών
προς τα ελληνικά assets θα συνεχιστεί και το επόμενο έτος, ενώ εκτιμούν πως πολλές εισηγμένες θα
προχωρήσουν σε νέες εκδόσεις χρέους. Παράλληλα, ο Γενικός Διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης
Τσάκωνας παρουσίασε στο πάνελ και τους διεθνείς επενδυτές τους 14 στόχους του ΟΔΔΗΧ για το 2020,
τονίζοντας ότι σκοπός της Ελλάδας είναι να διατηρήσει την παρουσία της στις αγορές και να ενισχύσει
την εµπιστοσύνη των επενδυτών και των οίκων αξιολόγησης προς την Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Τσάκωνας σημείωσε πως το 2019, το Ελληνικό Δημόσιο εφάρμοσε ένα επιτυχημένο
δανειακό πρόγραμμα, συνολικού ύψους 9 δισ. ευρώ, δηλαδή 2,5 δισ. ευρώ περισσότερα από το πιο
αισιόδοξο επίσηµα δηµοσιευµένο σενάριο.

Η εφαρμογή αυτού του προγράμματος, όπως τόνισε, έδωσε την ευκαιρία στην Ελλάδας όχι μόνο να
καλύψει τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές της ανάγκες για το έτος 2019, αλλά και να προπληρώσει το πιο
ακριβό μέρος των δανείων του ΔΝΤ, καθώς και να μειώσει το ύψος των Εντόκων Γραμματίων, σε μια
προσπάθεια μείωσης του κινδύνου αναχρηματοδότησης του χαρτοφυλακίου ελληνικού χρέους,
επιτυγχάνοντας παράλληλα περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας στην δευτερογενή αγορά ομολόγων,
διατηρώντας τα ταµειακά διαθέσιµα στο ίδιο επίπεδο µε αυτό του τέλους του 2018.

Λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα ταμειακά αποθέματα καθώς και ότι οι μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες
του Ελληνικού Δημοσίου για το επόμενο έτος είναι σχεδόν μηδενικές, όπως επεσήμανε ο Γενικός
Διευθυντής του ΟΔΔΗΧ, οι πολιτικές δανεισμού, ταμειακής διαχείρισης και διαχείρισης χαρτοφυλακίου
χρέους για το 2020 θα επικεντρωθούν στους ακόλουθους 14 στόχους:

•    Μείωση του κινδύνου αναχρηµατοδότησης.  

•    Δηµιουργία χώρου για εκδοτική δραστηριότητα.

•    Έκδοση κρατικών οµολόγων µε ικανό ποσό έκδοσης ώστε να θεωρούνται εκδόσεις αναφοράς.

•    Διατήρηση της συνεχούς και µόνιµης παρουσίας του ΕΔ στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

•    Βελτίωση της ρευστότητας στη δευτερογενή αγορά οµολόγων.

•    Διατήρηση του συνεχούς διαλόγου µε την επενδυτική κοινότητα.

•    Συνεχή επικοινωνία επί τη βάση της αρχής της διαφάνειας και της εμπέδωσης εμπιστοσύνης τόσο με
τους επενδυτές όσο και µε τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

•    Δανειακή πολιτική προσανατολισµένη στις ανάγκες των επενδυτών.

•    Περαιτέρω επέκταση της επενδυτικής βάσης.  

•    Ενεργητική διαχείριση των κινδύνων αγοράς που ενυπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο δηµοσίου χρέους.

•    Διατήρηση των σημερινών ορίων αναφορικά με τους δείκτες κινδύνων αγοράς του ελληνικού
χαρτοφυλακίου

•    Ολοκληρωμένη διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων τόσο για το Ελληνικό Δημόσιο όσο και για τους
Φορείς Γενικής Κυβέρνησης.

•    Διαχείριση της βραχυπρόθεσµης ταµειακής ρευστότητας του Ελληνικού Δηµοσίου.

•    Περαιτέρω µείωση των περιθωρίων πιστωτικού κινδύνου των ελληνικών οµολόγων.”

Ο κ. Απόστολος Γκουτζίνης, Partner – Milbank LLP, ο οποίος και συντόνισε το πάνελ µε θέµα την επενδυτικής
ευκαιρία που παρουσιάζουν τα ελληνικά ομόλογα, σημείωσε πως υπάρχει μια πρόσφατη πολιτική αλλαγή
στην Ελλάδα και ένα νέο μομέντουμ για να ανοιχτεί η οικονομία σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό, σε
περισσότερες επενδύσεις και  σε μεγαλύτερη πρόσβαση στην κεφαλαιαγορά. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα είναι
οικονομικά σταθερή και προσφέρει πολύ ελκυστικές ευκαιρίες για επενδυτικό κέρδος σε διάφορους τομείς.
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Σε αυτό το νέο περιβάλλον, οι ελληνικές εταιρείες θα έχουν ευκαιρίες να χρηματοδοτήσουν τις
δραστηριότητές τους και να αναχρηματοδοτήσουν το χρέος τους, αλλά πιο εντατικά από ποτέ, θα
σηµειωθεί µια στροφή προς την ποιότητα µαζί µε ισχυρές διευθυντικές οµάδες και επιχειρηµατικά σχέδια.

Από την πλευρά του, ο Arnaud Jossien, Managing Director - Investment Banking CEE & Greece της BNP Paribas,
μεταξύ άλλων ανέφερε πως το 2019 ήταν ένα έτος ισχυρών επιδόσεων για τις ελληνικές αγορές μετοχών
και χρεογράφων. "Βλέπουμε ένα θετικό μομέντουμ, καθώς η επιτυχημένη έκδοση ομολόγων προσέλκυσε
φέτος επενδυτές υψηλής ποιότητας, μια εξέλιξη που λογικά θα οδηγήσει περισσότερους επενδυτές να
αρχίσουν να στρέφουν ξανά το ενδιαφέρον τους προς την Ελλάδα. Είναι δίκαιο να πούμε ότι η Ελλάδα
επανέρχεται στην οµαλότητα", σηµείωσε.

Ο  Δημήτρης Κοφίτσας, Εκτελεστικός Διευθυντής Επενδυτικής Τραπεζικής / Χρηματοδοτική Ομάδα Νότιας
Ευρώπης & Ελλάδας της Goldman Sachs είπε πως οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να ξεφύγουν
από την κρίση με ένα εκπληκτικό ιστορικό βελτίωσης της ρευστότητας και της κερδοφορίας. Επιπλέον, είπε
ότι τώρα είναι η στιγµή για την έκδοση περισσότερου χρέους, δεδοµένου ότι η κερδοφορία βελτιώνεται.

Ως "ένα έτος φαινόμενο" για την αγορά χρέους περιέγραψε ο Βασίλης Κώτσηρας Head of Capital Markets
and Structured Finance -Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, το 2019. "Έχουμε καθιερώσει με πολύ σκληρή δουλειά
την Ελλάδα ως έναν συχνό εκδότη χρέους", σημείωσε χαρακτηριστικά. Επιπλέον, αναφέρθηκε στις
πολυάριθμες αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας, λέγοντας ότι αντικατοπτρίζουν την επίλυση
προβλημάτων που ταλάνιζαν την ελληνική οικονομία. Αν και προέβλεψε ότι το 2020 θα σηματοδοτήσει μια
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο κ. Κότσιρας είπε ότι μια βασική πρόκληση για τις τράπεζες θα ήταν να
επεκταθεί η επενδυτική τους βάση, δεδοµένου ότι η αξιολόγησή τους δεν θα αναβαθµιστεί δραµατικά.

Ο κ. Morven Jones Διευθύνων Σύμβουλος, Επικεφαλής Χρεωστικών Κεφαλαιαγορών, EMEA – Nomura
απαρίθμησε μια σειρά παγκόσμιων εξελίξεων που αποσταθεροποίησαν τις αγορές και ανησύχησαν τους
διαχειριστές χρέους. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι οι αγορές έχουν αποδείξει μεγάλη ανθεκτικότητα. Όσον
αφορά την Ελλάδα σημείωσε ότι η χώρα αντιμετωπίζει ένα φανταστικό έτος, παρά την παγκόσμια
αναταραχή. Όπως εξήγησε, έχουν τεθεί οι βάσεις για την έκδοση περισσότερων εκδόσεων χρέους, οι
οποίες θα µπορέσουν να χρηµατοδοτήσουν την µελλοντική πορεία της οικονοµίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ
ΟΔΔΗΧ
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Αεροπορική διασύνδεση και αναβάθµιση της στρατηγικής µάρκετινγκ στο
επίκεντρο των επαφών του Χ. Θεοχάρη στις ΗΠΑ

Η ενίσχυση της αεροπορικής διασύνδεσης της Αθήνας µε τις µεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, αλλά και η
ανανέωση της ψηφιακής στρατηγικής για το τουριστικό µάρκετινγκ της χώρας βρέθηκαν στο επίκεντρο
των επαφών που είχε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, µε εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς
στη Βοστώνη.

Με δεδοµένο ότι η Αθήνα είναι ο υπ’ αριθµόν ένα µη εξυπηρετούµενος διεθνής προορισµός από την
συγκεκριµένη πόλη, ο κ. Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συζητήσει το θέµα της διασύνδεσης µε
εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου Logan. Στηρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλει το Γενικό
Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη για την καθιέρωση απευθείας πτήσης µε την Αθήνα, ο υπουργός
Τουρισµού παρουσίασε την επιχειρηµατική λογική πίσω από µια τέτοια κίνηση.

«Οι πτήσεις που ήδη λειτουργούν είναι πάρα πολύ κερδοφόρες για όλες τις εταιρίες. Επιπλέον, υπάρχει
ένας µεγάλος αριθµός επιβατών στη Βοστών, αλλά και σε άλλα αεροδρόµια των ΗΠΑ που φτάνει στη
χώρα µας, µέσω άλλων αεροδροµίων κυρίως της Ευρώπης. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει διαθέσιµη αγορά ή
για να το πω διαφορετικά έτοιµη πελατεία, η οποία θα προτιµήσει να πετάξει απευθείας, παρά να κάνει
µια ενδιάµεση στάση», εξήγησε ο κ. Θεοχάρης.

Συνεχίζοντας τον κύκλο των επαφών του, ο υπουργός Τουρισµού συναντήθηκε µε εκπροσώπους µεγάλων
τεχνολογικών εταιριών που ειδικεύονται στον τοµέα του τουρισµού. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης µε
τους επικεφαλής της εταιρίας KAYAK, ο κ. Θεοχάρης αντάλλαξε απόψεις για το πως η Ελλάδα µπορεί να
κάνει στροφή σε τουρισµό υψηλότερης ποιότητας, ενώ η συνάντηση µε την ηγετική οµάδα της TripAdvisor
επικεντρώθηκε στην αναβάθµιση της στρατηγικής που ακολουθεί η χώρα µας στον τοµέα του τουριστικού
µάρκετινγκ.

Το υπόλοιπο µέρος του προγράµµατος του υπουργού περιλάµβανε συναντήσεις µε τον πρύτανη του «School
of Hospitality Administration» του Πανεπιστηµίου της Βοστώνης και µε τον οµογενή πολιτειακό γερουσιαστή
του Ροντ Άιλαντ, Λεωνίδα Ραπτάκη, καθώς και οµιλία στην εκδήλωση για την προβολή του ελληνικού
τουρισµού που οργάνωσε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη.

«Θετικό Κλίµα» στις επαφές µε την αµερικανική επενδυτική κοινότητα

Την δηµιουργία ενός θετικού κλίµατος για την Ελλάδα είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ο υπουργός
Τουρισµούς κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν επαφών που πραγµατοποίησε µε εκπροσώπους της
αµερικανικής επενδυτικής κοινότητας στο πλαίσιο του 21oυ Ετήσιου Φόρουµ της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.

«Διαπιστώσαµε ένα κλίµα πολύ θετικό. Η πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως οι πράξεις της νέας κυβέρνησης
µέσα σε αυτούς τους πρώτους πέντε µήνες δίνουν την αίσθηση ότι έχει ήδη δοθεί αυτό το σήµα που
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χρειαζόταν η επενδυτική κοινότητα για να έρθει και για να εξετάσει σοβαρά τη χώρα µας. Βεβαίως δεν
πρέπει να αυξάνουµε υπέρµετρα τις προσδοκίες. Εµείς, όµως, είµαστε εδώ για να βοηθήσουµε τα πιο
ώριµα έργα που θα τελειώσουν πιο γρήγορα και για να δώσουµε ώθηση στα πιο µακροπρόθεσµα έργα, τα
οποία θα έρθουν το επόµενο διάστηµα», ανέφερε ο κ. Θεοχάρης.

Κάνοντας µια αποτίµηση της επίσκεψης στις ΗΠΑ, ο υπουργός Τουρισµού επισήµανε ότι είχε την ευκαιρία
να παρουσιάσει στους Αµερικανούς επενδυτές τη σηµασία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, αλλά και
τις ευκαιρίες που αναδύονται στους τοµείς των υποδοµών, των τουριστικών πρότζεκτ και των δηµοσίων
ακινήτων που βρίσκονται στην κατοχή του ΤΑΙΠΕΔ.

Το πλήρες τηλεγράφηµα του ανταποκριτή µας Π. Κασφίκη στη συνδροµητική ιστοσελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.
Tweets από ΑΠΕ-ΜΠΕ
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ΤΑΙΠΕΔ: Ιδού τι ζητούν οι επενδυτές

Οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως επίσης
και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητούν πάντα οι επενδυτές είναι συνέπεια στις δεσµεύσεις,
διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εµπόδια.

   Αυτό ανέφερε, µιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθµό Alpha 98,9 και µεταφέροντας το κλίµα που συνάντησε
στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ 'Αρης Ξενόφος. Παράλληλα,
απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το Ταµείο, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον, τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. 

   Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά για µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών
σχηµάτων για τη β' φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του «Ελ. Βενιζέλος» και προς το τέλος
Ιανουαρίου την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας. Μέσα
στο νέο έτος επίσης, θα εκκινήσουν οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια και µαρίνες, όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, το
οποίο ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.

Λεπτοµέρειες στη συνδροµητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.
Tweets από ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Χ. Θεοχάρης: Θετικό κλίµα στις επαφές µε την αµερικανική επενδυτική
κοινότητα

Η ενίσχυση της αεροπορικής διασύνδεσης Ελλάδας - ΗΠΑ και η ανανέωση της ψηφιακής στρατηγικής για
το τουριστικό µάρκετινγκ της χώρας βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του υπουργού Τουρισµού στις
ΗΠΑ - Συµµετείχε στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum

Σειρά επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες του τουριστικού
κλάδου αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ.

Ο Υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον
κλάδο. Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του Τουρισµού, επενδυτές και
µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης.

Ο Υπουργός Τουρισµού συµµετείχε, ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη
λήξη των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν
αφιερωµένη στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά.

Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της
Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Αεροπορική διασύνδεση και αναβάθµιση της στρατηγικής µάρκετινγκ στο επίκεντρο των
επαφών του Χ. Θεοχάρη στη Βοστώνη 

Η ενίσχυση της αεροπορικής διασύνδεσης της Αθήνας µε τις µεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, αλλά και η
ανανέωση της ψηφιακής στρατηγικής για το τουριστικό µάρκετινγκ της χώρας βρέθηκαν στο επίκεντρο
των επαφών που είχε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, µε εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς
στη Βοστώνη. Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα θετικό κλίµα και καταγράφηκε η ανάγκη
αύξησης των πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την
Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή άνοδο. 

Με δεδοµένο ότι η Αθήνα είναι ο υπ’ αριθµόν ένα µη εξυπηρετούµενος διεθνής προορισµός από την
συγκεκριµένη πόλη, ο κ. Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συζητήσει το θέµα της διασύνδεσης µε
εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου Logan. Στηρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλει το Γενικό
Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη για την καθιέρωση απευθείας πτήσης µε την Αθήνα, ο υπουργός
Τουρισµού παρουσίασε την επιχειρηµατική λογική πίσω από µια τέτοια κίνηση.

«Οι πτήσεις που ήδη λειτουργούν είναι πάρα πολύ κερδοφόρες για όλες τις εταιρίες. Επιπλέον, υπάρχει
ένας µεγάλος αριθµός επιβατών στη Βοστώνη, αλλά και σε άλλα αεροδρόµια των ΗΠΑ που φτάνει στη
χώρα µας, µέσω άλλων αεροδροµίων κυρίως της Ευρώπης. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει διαθέσιµη αγορά ή
για να το πω διαφορετικά έτοιµη πελατεία, η οποία θα προτιµήσει να πετάξει απευθείας, παρά να κάνει
µια ενδιάµεση στάση», εξήγησε ο κ. Θεοχάρης.

Συνεχίζοντας τον κύκλο των επαφών του, ο υπουργός Τουρισµού συναντήθηκε µε εκπροσώπους µεγάλων
τεχνολογικών εταιριών που ειδικεύονται στον τοµέα του τουρισµού. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης µε
τους επικεφαλής της εταιρίας KAYAK, ο κ. Θεοχάρης αντάλλαξε απόψεις για το πως η Ελλάδα µπορεί να
κάνει στροφή σε τουρισµό υψηλότερης ποιότητας, ενώ η συνάντηση µε την ηγετική οµάδα της TripAdvisor
επικεντρώθηκε στην αναβάθµιση της στρατηγικής που ακολουθεί η χώρα µας στον τοµέα του τουριστικού
µάρκετινγκ.

Το υπόλοιπο µέρος του προγράµµατος του υπουργού περιλάµβανε συναντήσεις µε τον πρύτανη του «School
of Hospitality Administration» του Πανεπιστηµίου της Βοστώνης και µε τον οµογενή πολιτειακό γερουσιαστή
του Ροντ Άιλαντ, Λεωνίδα Ραπτάκη, καθώς και οµιλία στην εκδήλωση για την προβολή του ελληνικού
τουρισµού που οργάνωσε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη.

«Θετικό Κλίµα» στις επαφές µε την αµερικανική επενδυτική κοινότητα

Την δηµιουργία ενός θετικού κλίµατος για την Ελλάδα είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ο υπουργός
Τουρισµούς κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν επαφών που πραγµατοποίησε µε εκπροσώπους της
αµερικανικής επενδυτικής κοινότητας στο πλαίσιο του 21oυ Ετήσιου Φόρουµ της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.
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«Διαπιστώσαµε ένα κλίµα πολύ θετικό. Η πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως οι πράξεις της νέας κυβέρνησης
µέσα σε αυτούς τους πρώτους πέντε µήνες δίνουν την αίσθηση ότι έχει ήδη δοθεί αυτό το σήµα που
χρειαζόταν η επενδυτική κοινότητα για να έρθει και για να εξετάσει σοβαρά τη χώρα µας. Βεβαίως δεν
πρέπει να αυξάνουµε υπέρµετρα τις προσδοκίες. Εµείς, όµως, είµαστε εδώ για να βοηθήσουµε τα πιο
ώριµα έργα που θα τελειώσουν πιο γρήγορα και για να δώσουµε ώθηση στα πιο µακροπρόθεσµα έργα, τα
οποία θα έρθουν το επόµενο διάστηµα», ανέφερε ο κ. Θεοχάρης.

Κάνοντας µια αποτίµηση της επίσκεψης στις ΗΠΑ, ο υπουργός Τουρισµού επισήµανε ότι είχε την ευκαιρία
να παρουσιάσει στους Αµερικανούς επενδυτές τη σηµασία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, αλλά και
τις ευκαιρίες που αναδύονται στους τοµείς των υποδοµών, των τουριστικών πρότζεκτ και των δηµοσίων
ακινήτων που βρίσκονται στην κατοχή του ΤΑΙΠΕΔ.

Σειρά επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες του τουριστικού
κλάδου αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ.

Ο Υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον
κλάδο. Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του Τουρισµού, επενδυτές και
µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης.

Ο Υπουργός Τουρισµού συµµετείχε, ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη
λήξη των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν
αφιερωµένη στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά.

Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της
Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Αεροπορική διασύνδεση και αναβάθµιση της στρατηγικής µάρκετινγκ στο επίκεντρο των
επαφών του Χ. Θεοχάρη στη Βοστώνη 

Η ενίσχυση της αεροπορικής διασύνδεσης της Αθήνας µε τις µεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, αλλά και η
ανανέωση της ψηφιακής στρατηγικής για το τουριστικό µάρκετινγκ της χώρας βρέθηκαν στο επίκεντρο
των επαφών που είχε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, µε εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς
στη Βοστώνη. Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα θετικό κλίµα και καταγράφηκε η ανάγκη
αύξησης των πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την
Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή άνοδο. 

Με δεδοµένο ότι η Αθήνα είναι ο υπ’ αριθµόν ένα µη εξυπηρετούµενος διεθνής προορισµός από την
συγκεκριµένη πόλη, ο κ. Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συζητήσει το θέµα της διασύνδεσης µε
εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου Logan. Στηρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλει το Γενικό
Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη για την καθιέρωση απευθείας πτήσης µε την Αθήνα, ο υπουργός
Τουρισµού παρουσίασε την επιχειρηµατική λογική πίσω από µια τέτοια κίνηση.

«Οι πτήσεις που ήδη λειτουργούν είναι πάρα πολύ κερδοφόρες για όλες τις εταιρίες. Επιπλέον, υπάρχει
ένας µεγάλος αριθµός επιβατών στη Βοστώνη, αλλά και σε άλλα αεροδρόµια των ΗΠΑ που φτάνει στη
χώρα µας, µέσω άλλων αεροδροµίων κυρίως της Ευρώπης. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει διαθέσιµη αγορά ή
για να το πω διαφορετικά έτοιµη πελατεία, η οποία θα προτιµήσει να πετάξει απευθείας, παρά να κάνει
µια ενδιάµεση στάση», εξήγησε ο κ. Θεοχάρης.

Συνεχίζοντας τον κύκλο των επαφών του, ο υπουργός Τουρισµού συναντήθηκε µε εκπροσώπους µεγάλων
τεχνολογικών εταιριών που ειδικεύονται στον τοµέα του τουρισµού. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης µε
τους επικεφαλής της εταιρίας KAYAK, ο κ. Θεοχάρης αντάλλαξε απόψεις για το πως η Ελλάδα µπορεί να
κάνει στροφή σε τουρισµό υψηλότερης ποιότητας, ενώ η συνάντηση µε την ηγετική οµάδα της TripAdvisor
επικεντρώθηκε στην αναβάθµιση της στρατηγικής που ακολουθεί η χώρα µας στον τοµέα του τουριστικού
µάρκετινγκ.

Το υπόλοιπο µέρος του προγράµµατος του υπουργού περιλάµβανε συναντήσεις µε τον πρύτανη του «School
of Hospitality Administration» του Πανεπιστηµίου της Βοστώνης και µε τον οµογενή πολιτειακό γερουσιαστή
του Ροντ Άιλαντ, Λεωνίδα Ραπτάκη, καθώς και οµιλία στην εκδήλωση για την προβολή του ελληνικού
τουρισµού που οργάνωσε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη.

«Θετικό Κλίµα» στις επαφές µε την αµερικανική επενδυτική κοινότητα
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Την δηµιουργία ενός θετικού κλίµατος για την Ελλάδα είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ο υπουργός
Τουρισµούς κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν επαφών που πραγµατοποίησε µε εκπροσώπους της
αµερικανικής επενδυτικής κοινότητας στο πλαίσιο του 21oυ Ετήσιου Φόρουµ της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.

«Διαπιστώσαµε ένα κλίµα πολύ θετικό. Η πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως οι πράξεις της νέας κυβέρνησης
µέσα σε αυτούς τους πρώτους πέντε µήνες δίνουν την αίσθηση ότι έχει ήδη δοθεί αυτό το σήµα που
χρειαζόταν η επενδυτική κοινότητα για να έρθει και για να εξετάσει σοβαρά τη χώρα µας. Βεβαίως δεν
πρέπει να αυξάνουµε υπέρµετρα τις προσδοκίες. Εµείς, όµως, είµαστε εδώ για να βοηθήσουµε τα πιο
ώριµα έργα που θα τελειώσουν πιο γρήγορα και για να δώσουµε ώθηση στα πιο µακροπρόθεσµα έργα, τα
οποία θα έρθουν το επόµενο διάστηµα», ανέφερε ο κ. Θεοχάρης.

Κάνοντας µια αποτίµηση της επίσκεψης στις ΗΠΑ, ο υπουργός Τουρισµού επισήµανε ότι είχε την ευκαιρία
να παρουσιάσει στους Αµερικανούς επενδυτές τη σηµασία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, αλλά και
τις ευκαιρίες που αναδύονται στους τοµείς των υποδοµών, των τουριστικών πρότζεκτ και των δηµοσίων
ακινήτων που βρίσκονται στην κατοχή του ΤΑΙΠΕΔ.
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Roadshow του Υπουργού Τουρισµού Χάρη Θεοχάρη σε Νέα Υόρκη-Βοστώνη
Σειρά επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες του τουριστικού
κλάδου αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ. 

Ο Υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον
κλάδο. Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του Τουρισµού, επενδυτές και
µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης. 

Ο Υπουργός Τουρισµού συµµετείχε, ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη
λήξη των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν
αφιερωµένη στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά.

Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της
Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης και µε
τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης. Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε
ιδιαίτερα θετικό κλίµα και καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του
εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή άνοδο. 

Στη Βοστώνη ο Υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό. 

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών
κρατήσεων Kayak και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για την
περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 

Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ.
Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που
ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.
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ΤΑΙΠΕΔ: Ιδού τι ζητούν οι επενδυτές

Οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως επίσης
και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητούν πάντα οι επενδυτές είναι συνέπεια στις δεσµεύσεις,
διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εµπόδια.

   Αυτό ανέφερε, µιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθµό Alpha 98,9 και µεταφέροντας το κλίµα που συνάντησε
στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ ‘Αρης Ξενόφος. Παράλληλα,
απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το Ταµείο, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον, τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. 

   Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά για µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών
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σχηµάτων για τη β’ φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του «Ελ. Βενιζέλος» και προς το τέλος
Ιανουαρίου την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας. Μέσα
στο νέο έτος επίσης, θα εκκινήσουν οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια και µαρίνες, όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, το
οποίο ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.

©Πηγή: amna.gr

Δείτε όλη την ροή ειδήσεων
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Μπαράζ επαφών του Υπουργού Τουρισµού σε Νέα Υόρκη και Βοστώνη
ΤHESSNEWS-DESK

Σειρά  επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες
του τουριστικού κλάδου αλλά  και µε εκπαιδευτικά  ιδρύµατα  είχε ο Υπουργός Τουρισµού, 
Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ.

Ο Υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον
κλάδο. Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του Τουρισµού, επενδυτές και
µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης.

Ο Υπουργός Τουρισµού συµµετείχε, ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο «Closing Bell», δηλαδή στη
λήξη των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν
αφιερωµένη στην Ελλάδα.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά.
Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της
Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης και µε
τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης. Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε
ιδιαίτερα θετικό κλίµα και καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του
εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή άνοδο.

Στη Βοστώνη ο Υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό.

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών
κρατήσεων Kayak και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για την
περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ.
Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που
ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.

https://www.thessnews.gr/article/157207/mparaz-epafon-tou-ypourgou-tourismou-se-nea-yorki-kai-bostoni
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Roadshow του Υπουργού Τουρισµού σε Νέα Υόρκη-Βοστώνη
Σειρά επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες του τουριστικού
κλάδου αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ. 

Ο Υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που
υπάρχουν στον κλάδο. Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του Τουρισµού,
επενδυτές και µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης. 

Ο Υπουργός Τουρισµού συµµετείχε, ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη
λήξη των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν
αφιερωµένη στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά.

Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της
Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης
και µε τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης. Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν
σε ιδιαίτερα θετικό κλίµα και καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα»
του εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή άνοδο. 

Στη Βοστώνη ο Υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό. 

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών
κρατήσεων Kayak και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για
την περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 

Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ.
Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που
ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.
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Επαφές Χ. Θεοχάρη µε ξένους επενδυτές και παράγοντες του τουριστικού
κλάδου στις ΗΠΑ

Σειρά επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες του τουριστικού
κλάδου αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχε ο υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ. 

Ειδικότερα, ο υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece
Forum, αναφέρθηκε στις προοπτικές του ελληνικού τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν
στον κλάδο. Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του τουρισµού, επενδυτές
και µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών ΜΜΕ.

Συµµετείχε επίσης ως µέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη λήξη των
εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν αφιερωµένη
στην Ελλάδα.

Κατά την παραµονή του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους µεγάλων
αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά. Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι
δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας
πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας
µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης και µε τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης. Οι
συναντήσεις, σύµφωνα µε το υπουργείο Τουρισµού, πραγµατοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα θετικό κλίµα και
καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του εισερχοµένου τουρισµού
από την Αµερική προς την Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή άνοδο. 

Στη Βοστώνη ο υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον τουρισµό. 

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των διαδικτυακών εταιρειών κρατήσεων
Kayak και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για την περαιτέρω
προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 

Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, είχε την
ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που ειδικεύονται στον θεµατικό
τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.
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Roadshow του υπουργού Τουρισµού Χάρη Θεοχάρη σε Νέα Υόρκη-Βοστώνη
Σειρά επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες του τουριστικού
κλάδου αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ. 

Ο Υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον
κλάδο. Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του Τουρισµού, επενδυτές και
µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης. 

Ο Υπουργός Τουρισµού συµµετείχε, ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη
λήξη των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν
αφιερωµένη στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά.

Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της
Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης και µε
τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης. Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε
ιδιαίτερα θετικό κλίµα και καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του
εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή άνοδο. 

Στη Βοστώνη ο Υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό. 

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών
κρατήσεων Kayak και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για την
περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 

Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ.
Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που
ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.
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Θεοχάρης : Roadshow σε Νέα Υόρκη και Βοστώνη
A A Σειρά επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες του
τουριστικού κλάδου αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης
στις ΗΠΑ. Ο υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece
Forum, αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που
υπάρχουν στον κλάδο.Διαβάστε επίσης: Απίστευτο - Δείτε τι έκανε για να πάρει η µητέρα του το δίπλωµα
οδήγησης Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του Τουρισµού, επενδυτές
και µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης. Ο Υπουργός Τουρισµού
συµµετείχε, ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο "Closing Bell", δηλαδή στη λήξη των εργασιών
της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν αφιερωµένη στην Ελλάδα.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις...
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ΤΑΙΠΕΔ: Tι ζητούν οι επενδυτές
Οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως επίσης
και ο κλάδος των ακινήτων.

Ωστόσο, αυτό που ζητούν πάντα οι επενδυτές είναι συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και
περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εµπόδια.

Αυτό ανέφερε, µιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθµό Alpha 98,9 και µεταφέροντας το κλίµα που συνάντησε
στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ 'Αρης Ξενόφος. Παράλληλα,
απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το Ταµείο, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον, τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. 

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά για µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών
σχηµάτων για τη β' φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του «Ελ. Βενιζέλος» και προς το τέλος
Ιανουαρίου την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας.

Μέσα στο νέο έτος επίσης, θα εκκινήσουν οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια και µαρίνες, όπως
αυτές της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, το
οποίο ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.
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Γ. Στάσσης: Νωρίτερα το λουκέτο στις λιγνιτικές µονάδες
Σήµερα, εκτός απρόοπτου, αργά το µεσηµέρι συνεδριάζει το διοικητικό συµβούλιο της ΔΕΗ για να εγκρίνει
το business plan της εταιρίας που επικαιροποίησε η McKinsey & Company.

Μία από τις ειδήσεις που έχει το σχέδιο των «µεσοπρόθεσµων στρατηγικών προτεραιοτήτων» της
εταιρείας, είναι η επίσπευση του «λουκέτου» στους λιγνιτικούς σταθµούς, και την αποκάλυψε ο
ίδιος ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος Γιώργος Στάσσης στη διάρκεια του συνεδρίου της Capital
Link στη Νέα Υόρκη.

Σύµφωνα µε τα όσα είπε στη διάρκεια συµµετοχής του σε πάνελ, «η ΔΕΗ δεσµεύεται ότι µέχρι το 2028
δεν θα  καίει… λιγνίτη και η Ελλάδα θα βρεθεί πρώτη στην Ε.Ε. στο θέµα της απολιγνιτοποίησης». Ο
επικεφαλής της εταιρίας, όµως, προχώρησε την υπόθεση του κλεισίµατος των λιγνιτικών ένα βήµα
παραπέρα, ανακοινώνοντας την επίσπευση της απόσυρσης των µονάδων. Όπως είπε «θα επιταχύνουµε την
απόσυρση κλείνοντας όλες τις υπάρχουσες µονάδες έως το 2023».

Ο διοικητής της ΔΕΗ επικαλέστηκε την «ανάγκη δράσης για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής.
Πρέπει να  κινηθούµε γρηγορότερα», πρόσθεσε και ουσιαστικά επιταχύνει το κλείσιµο των
«λιγνιτικών», έναντι των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που όρισε το
χρονοδιάγραµµα της απόσυρσης στο έτος 2028.

Με βάση τα λεγόµενα του κ. Στάσση η δηµόσια εταιρεία ηλεκτρισµού σκοπεύει να κλείσει σε τρία χρόνια
τις εγκατεστηµένες µονάδες των σταθµών της Καρδυάς, του Αµυνταίου, της Μελίτης, του Αγίου
Δηµητρίου και της Μεγαλόπολης. Η προσεκτική διατύπωση του CEO για «εγκατεστηµένες» µονάδες,
δείχνει ότι η ΔΕΗ θα κρατήσει µέχρι το 2028 την «Πτολεµαϊδα 5» που βρίσκεται στη φάση της κατασκευής.

Ένα από τα ζητήµατα που ανακύπτουν επίσης στο θέµα του κλεισίµατος των προαναφερόµενων λιγνιτικών
σταθµών είναι η τύχη του απασχολούµενου προσωπικού σε αυτές και τα ορυχεία. Υπολογίζεται ότι το
µόνιµο προσωπικό ανέρχεται σε 4.600 άτοµα . Αυτό σηµαίνει πως τα πρώτα προγράµµατα εθελουσίας
εξόδου θα στοχεύσουν αυτούς τους εργαζόµενους, αν και σύµφωνα µε άλλες πληροφορίες η συντριπτική
πλειοψηφία είναι προσωπικό που έχει θεµελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώµατα και άρα οι δαπάνες για
κίνητρα αποχώρησης θα είναι χαµηλές.

Από το κλείσιµο των λιγνιτικών σταθµών η δηµόσια εταιρία αναµένεται να εξοικονοµήσει περί τα 200 µε
300 εκατ. ευρώ, σύµφωνα µε τις κοστολογήσεις του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή
Χατζηδάκη.

Κατά τ’ άλλα, όπως έχει γράψει το Euro2day.gr, και επιβεβαίωσε και ο κ. Στάσσης από τη Νέα Υόρκη οι
υπόλοιποι πυλώνες του business plan της ΔΕΗ είναι η στροφή στις -, µε τον ίδιο να δηλώνει πως θα
επιδιωχθεί η αντικατάσταση της λιγνιτικής παραγωγής µε καθαρότερες µορφές ενέργειας, η ψηφιοποίηση
του δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και η νέα εµπορική και τιµολογιακή πολιτική που θα στοχεύει
σε οµάδες καταναλωτών ρεύµατος.

http://banksnews.gr/%ce%b3-%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%af%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%ba%ce%ad%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%bb%ce%b9%ce%b3/


https://politik.gr/

 Publication date: 13/12/2019 09:51

 Alexa ranking (Greece): 1125

 https://politik.gr/aeroporiki-diasyndesi-ke-anavathmisi-tis-stratigikis-marketingk-sto...

Αεροπορική διασύνδεση και αναβάθµιση της στρατηγικής µάρκετινγκ στο
επίκεντρο των επαφών του Χ. Θεοχάρη στις ΗΠΑ

Η ενίσχυση της αεροπορικής διασύνδεσης της Αθήνας µε τις µεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, αλλά και η
ανανέωση της ψηφιακής στρατηγικής για το τουριστικό µάρκετινγκ της χώρας βρέθηκαν στο επίκεντρο
των επαφών που είχε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, µε εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς
στη Βοστώνη.

Με δεδοµένο ότι η Αθήνα είναι ο υπ’ αριθµόν ένα µη εξυπηρετούµενος διεθνής προορισµός από την
συγκεκριµένη πόλη, ο κ. Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συζητήσει το θέµα της διασύνδεσης µε
εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου Logan. Στηρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλει το Γενικό
Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη για την καθιέρωση απευθείας πτήσης µε την Αθήνα, ο υπουργός
Τουρισµού παρουσίασε την επιχειρηµατική λογική πίσω από µια τέτοια κίνηση.
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«Οι πτήσεις που ήδη λειτουργούν είναι πάρα πολύ κερδοφόρες για όλες τις εταιρίες. Επιπλέον, υπάρχει
ένας µεγάλος αριθµός επιβατών στη Βοστών, αλλά και σε άλλα αεροδρόµια των ΗΠΑ που φτάνει στη
χώρα µας, µέσω άλλων αεροδροµίων κυρίως της Ευρώπης. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει διαθέσιµη αγορά ή
για να το πω διαφορετικά έτοιµη πελατεία, η οποία θα προτιµήσει να πετάξει απευθείας, παρά να κάνει
µια ενδιάµεση στάση», εξήγησε ο κ. Θεοχάρης.

Συνεχίζοντας τον κύκλο των επαφών του, ο υπουργός Τουρισµού συναντήθηκε µε εκπροσώπους µεγάλων
τεχνολογικών εταιριών που ειδικεύονται στον τοµέα του τουρισµού. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης µε
τους επικεφαλής της εταιρίας KAYAK, ο κ. Θεοχάρης αντάλλαξε απόψεις για το πως η Ελλάδα µπορεί να
κάνει στροφή σε τουρισµό υψηλότερης ποιότητας, ενώ η συνάντηση µε την ηγετική οµάδα της TripAdvisor
επικεντρώθηκε στην αναβάθµιση της στρατηγικής που ακολουθεί η χώρα µας στον τοµέα του τουριστικού
µάρκετινγκ.

Το υπόλοιπο µέρος του προγράµµατος του υπουργού περιλάµβανε συναντήσεις µε τον πρύτανη του «School
of Hospitality Administration» του Πανεπιστηµίου της Βοστώνης και µε τον οµογενή πολιτειακό γερουσιαστή
του Ροντ Άιλαντ, Λεωνίδα Ραπτάκη, καθώς και οµιλία στην εκδήλωση για την προβολή του ελληνικού
τουρισµού που οργάνωσε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη.

«Θετικό Κλίµα» στις επαφές µε την αµερικανική επενδυτική κοινότητα

Την δηµιουργία ενός θετικού κλίµατος για την Ελλάδα είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ο υπουργός
Τουρισµούς κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν επαφών που πραγµατοποίησε µε εκπροσώπους της
αµερικανικής επενδυτικής κοινότητας στο πλαίσιο του 21oυ Ετήσιου Φόρουµ της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.

«Διαπιστώσαµε ένα κλίµα πολύ θετικό. Η πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως οι πράξεις της νέας κυβέρνησης
µέσα σε αυτούς τους πρώτους πέντε µήνες δίνουν την αίσθηση ότι έχει ήδη δοθεί αυτό το σήµα που
χρειαζόταν η επενδυτική κοινότητα για να έρθει και για να εξετάσει σοβαρά τη χώρα µας. Βεβαίως δεν
πρέπει να αυξάνουµε υπέρµετρα τις προσδοκίες. Εµείς, όµως, είµαστε εδώ για να βοηθήσουµε τα πιο
ώριµα έργα που θα τελειώσουν πιο γρήγορα και για να δώσουµε ώθηση στα πιο µακροπρόθεσµα έργα, τα
οποία θα έρθουν το επόµενο διάστηµα», ανέφερε ο κ. Θεοχάρης.

Κάνοντας µια αποτίµηση της επίσκεψης στις ΗΠΑ, ο υπουργός Τουρισµού επισήµανε ότι είχε την ευκαιρία
να παρουσιάσει στους Αµερικανούς επενδυτές τη σηµασία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, αλλά και
τις ευκαιρίες που αναδύονται στους τοµείς των υποδοµών, των τουριστικών πρότζεκτ και των δηµοσίων
ακινήτων που βρίσκονται στην κατοχή του ΤΑΙΠΕΔ.

©Πηγή: amna.gr
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Roadshow του υπ.Τουρισµού σε Νέα Υόρκη-Βοστώνη

Σειρά επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες του τουριστικού
κλάδου αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ.

Ο Υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον
κλάδο.

Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του Τουρισµού, επενδυτές και µε
εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης.

Ο Υπουργός Τουρισµού συµµετείχε, ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη
λήξη των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν
αφιερωµένη στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά.

Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της
Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης και µε
τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης.

Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα θετικό κλίµα και καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των
πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα
παρουσιάζει σταθερή άνοδο.

Στη Βοστώνη ο Υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό.

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών
κρατήσεων Kayak και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για την
περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ.
Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που
ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.
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Γ. Στάσσης: Νωρίτερα το λουκέτο στις λιγνιτικές µονάδες
Σήµερα, εκτός απρόοπτου, αργά το µεσηµέρι συνεδριάζει το διοικητικό συµβούλιο της ΔΕΗ για να εγκρίνει
το business plan της εταιρίας που επικαιροποίησε η McKinsey & Company.

Μία από τις ειδήσεις που έχει το σχέδιο των «µεσοπρόθεσµων στρατηγικών προτεραιοτήτων» της
εταιρείας, είναι η επίσπευση του «λουκέτου» στους λιγνιτικούς σταθµούς, και την αποκάλυψε ο
ίδιος ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος Γιώργος Στάσσης στη διάρκεια του συνεδρίου της Capital
Link στη Νέα Υόρκη.

Σύµφωνα µε τα όσα είπε στη διάρκεια συµµετοχής του σε πάνελ, «η ΔΕΗ δεσµεύεται ότι µέχρι το 2028
δεν θα  καίει… λιγνίτη και η Ελλάδα θα βρεθεί πρώτη στην Ε.Ε. στο θέµα της απολιγνιτοποίησης». Ο
επικεφαλής της εταιρίας, όµως, προχώρησε την υπόθεση του κλεισίµατος των λιγνιτικών ένα βήµα
παραπέρα, ανακοινώνοντας την επίσπευση της απόσυρσης των µονάδων. Όπως είπε «θα επιταχύνουµε την
απόσυρση κλείνοντας όλες τις υπάρχουσες µονάδες έως το 2023».

Ο διοικητής της ΔΕΗ επικαλέστηκε την «ανάγκη δράσης για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής.
Πρέπει να  κινηθούµε γρηγορότερα», πρόσθεσε και ουσιαστικά επιταχύνει το κλείσιµο των
«λιγνιτικών», έναντι των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που όρισε το
χρονοδιάγραµµα της απόσυρσης στο έτος 2028.

Με βάση τα λεγόµενα του κ. Στάσση η δηµόσια εταιρεία ηλεκτρισµού σκοπεύει να κλείσει σε τρία χρόνια
τις εγκατεστηµένες µονάδες των σταθµών της Καρδυάς, του Αµυνταίου, της Μελίτης, του Αγίου
Δηµητρίου και της Μεγαλόπολης. Η προσεκτική διατύπωση του CEO για «εγκατεστηµένες» µονάδες,
δείχνει ότι η ΔΕΗ θα κρατήσει µέχρι το 2028 την «Πτολεµαϊδα 5» που βρίσκεται στη φάση της κατασκευής.

Ένα από τα ζητήµατα που ανακύπτουν επίσης στο θέµα του κλεισίµατος των προαναφερόµενων λιγνιτικών
σταθµών είναι η τύχη του απασχολούµενου προσωπικού σε αυτές και τα ορυχεία. Υπολογίζεται ότι το
µόνιµο προσωπικό ανέρχεται σε 4.600 άτοµα . Αυτό σηµαίνει πως τα πρώτα προγράµµατα εθελουσίας
εξόδου θα στοχεύσουν αυτούς τους εργαζόµενους, αν και σύµφωνα µε άλλες πληροφορίες η συντριπτική
πλειοψηφία είναι προσωπικό που έχει θεµελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώµατα και άρα οι δαπάνες για
κίνητρα αποχώρησης θα είναι χαµηλές.

Από το κλείσιµο των λιγνιτικών σταθµών η δηµόσια εταιρία αναµένεται να εξοικονοµήσει περί τα 200 µε
300 εκατ. ευρώ, σύµφωνα µε τις κοστολογήσεις του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή
Χατζηδάκη.

Κατά τ’ άλλα, όπως έχει γράψει το Euro2day.gr, και επιβεβαίωσε και ο κ. Στάσσης από τη Νέα Υόρκη οι
υπόλοιποι πυλώνες του business plan της ΔΕΗ είναι η στροφή στις ΑΠΕ, µε τον ίδιο να δηλώνει πως θα
επιδιωχθεί η αντικατάσταση της λιγνιτικής παραγωγής µε καθαρότερες µορφές ενέργειας, η ψηφιοποίηση
του δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και η νέα εµπορική και τιµολογιακή πολιτική που θα στοχεύει
σε οµάδες καταναλωτών ρεύµατος.

http://sofokleous10.gr/2019/12/13/%ce%b3-%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%af%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%ba%ce%ad%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%bb%ce%b9%ce%b3/
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Roadshow του Υπουργού Τουρισµού σε Νέα Υόρκη-Βοστώνη
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά, καθώς και µε επενδυτές.

Σειρά επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες του τουριστικού
κλάδου αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ.  Ο
Υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον
κλάδο. Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του Τουρισµού, επενδυτές και
µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης.  Ο Υπουργός Τουρισµού συµµετείχε,
ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη λήξη των εργασιών της Τρίτης 10
Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν αφιερωµένη στην Ελλάδα. Κατά τη
διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους µεγάλων
αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά. Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι
δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας
πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.  Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας
µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης και µε τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης. Οι
συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα θετικό κλίµα και καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των
πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα
παρουσιάζει σταθερή άνοδο.  Στη Βοστώνη ο Υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον
Πρύτανη του School of Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών
πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό.  Ο κ. Θεοχάρης είχε
επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών κρατήσεων Kayak
και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για την περαιτέρω
προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.  Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό
Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ. Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη
τουριστικών πρακτορείων που ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.
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X: Θεοχάρης: Η ενίσχυση της αεροπορικής διασύνδεσης Ελλάδας- ΗΠΑ στο
επίκεντρο επαφών στη Βοστώνη

Η ενίσχυση της αεροπορικής διασύνδεσης της Αθήνας με τις μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, αλλά και η
ανανέωση της ψηφιακής στρατηγικής για το τουριστικό μάρκετινγκ της χώρας βρέθηκαν στο επίκεντρο
των επαφών που είχε ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, με εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς
στη Βοστώνη.

Με δεδομένο ότι η Αθήνα είναι ο υπ’ αριθμόν ένα μη εξυπηρετούμενος διεθνής προορισμός από την
συγκεκριμένη πόλη, ο κ. Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συζητήσει το θέμα της διασύνδεσης με
εκπροσώπους του διεθνούς αεροδρομίου Logan. Στηρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλει το Γενικό
Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη για την καθιέρωση απευθείας πτήσης με την Αθήνα, ο υπουργός
Τουρισµού παρουσίασε την επιχειρηµατική λογική πίσω από µια τέτοια κίνηση.

"Οι πτήσεις που ήδη λειτουργούν είναι πάρα πολύ κερδοφόρες για όλες τις εταιρίες. Επιπλέον, υπάρχει
ένας μεγάλος αριθμός επιβατών στη Βοστών, αλλά και σε άλλα αεροδρόμια των ΗΠΑ που φτάνει στη
χώρα μας, μέσω άλλων αεροδρομίων κυρίως της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει διαθέσιμη αγορά ή
για να το πω διαφορετικά έτοιμη πελατεία, η οποία θα προτιμήσει να πετάξει απευθείας, παρά να κάνει
µια ενδιάµεση στάση", εξήγησε ο κ. Θεοχάρης.

Συνεχίζοντας τον κύκλο των επαφών του, ο υπουργός Τουρισμού συναντήθηκε με εκπροσώπους μεγάλων
τεχνολογικών εταιριών που ειδικεύονται στον τομέα του τουρισμού. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με
τους επικεφαλής της εταιρίας KAYAK, ο κ. Θεοχάρης αντάλλαξε απόψεις για το πως η Ελλάδα μπορεί να
κάνει στροφή σε τουρισμό υψηλότερης ποιότητας, ενώ η συνάντηση με την ηγετική ομάδα της TripAdvisor
επικεντρώθηκε στην αναβάθμιση της στρατηγικής που ακολουθεί η χώρα μας στον τομέα του τουριστικού
µάρκετινγκ.

Το υπόλοιπο μέρος του προγράμματος του υπουργού περιλάμβανε συναντήσεις με τον πρύτανη του "School
of Hospitality Administration" του Πανεπιστημίου της Βοστώνης και με τον ομογενή πολιτειακό γερουσιαστή
του Ροντ Άιλαντ, Λεωνίδα Ραπτάκη, καθώς και ομιλία στην εκδήλωση για την προβολή του ελληνικού
τουρισµού που οργάνωσε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη.

"Θετικό Κλίµα" στις επαφές µε την αµερικανική επενδυτική κοινότητα

Την δημιουργία ενός θετικού κλίματος για την Ελλάδα είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ο υπουργός
Τουρισμούς κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν επαφών που πραγματοποίησε με εκπροσώπους της
αμερικανικής επενδυτικής κοινότητας στο πλαίσιο του 21oυ Ετήσιου Φόρουμ της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.

"Διαπιστώσαμε ένα κλίμα πολύ θετικό. Η πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως οι πράξεις της νέας κυβέρνησης
μέσα σε αυτούς τους πρώτους πέντε μήνες δίνουν την αίσθηση ότι έχει ήδη δοθεί αυτό το σήμα που
χρειαζόταν η επενδυτική κοινότητα για να έρθει και για να εξετάσει σοβαρά τη χώρα μας. Βεβαίως δεν
πρέπει να αυξάνουμε υπέρμετρα τις προσδοκίες. Εμείς, όμως, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τα πιο
ώριμα έργα που θα τελειώσουν πιο γρήγορα και για να δώσουμε ώθηση στα πιο μακροπρόθεσμα έργα, τα
οποία θα έρθουν το επόµενο διάστηµα", ανέφερε ο κ. Θεοχάρης.

Κάνοντας μια αποτίμηση της επίσκεψης στις ΗΠΑ, ο υπουργός Τουρισμού επισήμανε ότι είχε την ευκαιρία
να παρουσιάσει στους Αμερικανούς επενδυτές τη σημασία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, αλλά και
τις ευκαιρίες που αναδύονται στους τομείς των υποδομών, των τουριστικών πρότζεκτ και των δημοσίων
ακινήτων που βρίσκονται στην κατοχή του ΤΑΙΠΕΔ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΗΠΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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Στάσσης: Επισπεύδεται το λουκέτο στις λιγνιτικές της ΔΕΗ
Το κλείσιµο των λιγνιτκών θα  φέρει στα  ταµεία  της εταρίας 200 µε 300 εκατ. ευρώ

 

Σήµερα αναµένεται να συνεδριάσει το διοικητικό συµβούλιο της ΔΕΗ για να εγκρίνει το business plan της
εταιρίας που επικαιροποίησε η McKinsey & Company.

 

Σ το σχέδιο των «µεσοπρόθεσµων στρατηγικών προτεραιοτήτων» της εταιρείας ξεχώρισε η επίσπευση του
«λουκέτου» στους λιγνιτικούς σταθµούς, και την αποκάλυψε ο ίδιος ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος
Γιώργος Στάσσης στη διάρκεια του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

 

Σύµφωνα µε τα όσα είπε στη διάρκεια συµµετοχής του σε πάνελ, «η ΔΕΗ δεσµεύεται ότι µέχρι το 2028 δεν
θα καίει… λιγνίτη και η Ελλάδα θα βρεθεί πρώτη στην Ε.Ε. στο θέµα της απολιγνιτοποίησης». Ο
επικεφαλής της εταιρίας, όµως, προχώρησε την υπόθεση του κλεισίµατος των λιγνιτικών ένα βήµα
παραπέρα, ανακοινώνοντας την επίσπευση της απόσυρσης των µονάδων. Όπως είπε «θα επιταχύνουµε την
απόσυρση κλείνοντας όλες τις υπάρχουσες µονάδες έως το 2023».

 

Ο διοικητής της ΔΕΗ επικαλέστηκε την «ανάγκη δράσης για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής.
Πρέπει να κινηθούµε γρηγορότερα», πρόσθεσε και ουσιαστικά επιταχύνει το κλείσιµο των «λιγνιτικών»,
έναντι των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που όρισε το χρονοδιάγραµµα της
απόσυρσης στο έτος 2028.

 

Με βάση τα λεγόµενα του κ. Στάσση η δηµόσια εταιρεία ηλεκτρισµού σκοπεύει να κλείσει σε τρία χρόνια
τις εγκατεστηµένες µονάδες των σταθµών της Καρδυάς, του Αµυνταίου, της Μελίτης, του Αγίου
Δηµητρίου και της Μεγαλόπολης. Η προσεκτική διατύπωση του CEO για «εγκατεστηµένες» µονάδες,
δείχνει ότι η ΔΕΗ θα κρατήσει µέχρι το 2028 την «Πτολεµαϊδα 5» που βρίσκεται στη φάση της κατασκευής.

 

Ένα από τα ζητήµατα που ανακύπτουν επίσης στο θέµα του κλεισίµατος των προαναφερόµενων λιγνιτικών
σταθµών είναι η τύχη του απασχολούµενου προσωπικού σε αυτές και τα ορυχεία. Υπολογίζεται ότι το
µόνιµο προσωπικό ανέρχεται σε 4.600 άτοµα. Αυτό σηµαίνει πως τα πρώτα προγράµµατα εθελουσίας
εξόδου θα στοχεύσουν αυτούς τους εργαζόµενους, αν και σύµφωνα µε άλλες πληροφορίες η συντριπτική
πλειοψηφία είναι προσωπικό που έχει θεµελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώµατα και άρα οι δαπάνες για
κίνητρα αποχώρησης θα είναι χαµηλές.

 

Από το κλείσιµο των λιγνιτικών σταθµών η δηµόσια εταιρία αναµένεται να εξοικονοµήσει περί τα 200 µε
300 εκατ. ευρώ, σύµφωνα µε τις κοστολογήσεις του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή
Χατζηδάκη.

 

Τα υπόλοιπα βασικά σηµεία του business plan της ΔΕΗ είναι η στροφή στις ΑΠΕ, µε τον κ. Στάση να δηλώνει
πως θα επιδιωχθεί η αντικατάσταση της λιγνιτικής παραγωγής µε καθαρότερες µορφές ενέργειας, η
ψηφιοποίηση του δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και η νέα εµπορική και τιµολογιακή πολιτική που
θα στοχεύει σε οµάδες καταναλωτών ρεύµατος.
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΑ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΤΟ ΥΠ.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Καταγράφηκε η ανάγκη της αύξησης των πτήσεων καθώς το ρεύµα εισερχόµενου τουρισµού από Βόρεια
Αµερική παρουσιάζει σταθερή άνοδο.

Σειρά επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες του τουριστικού
κλάδου αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχε ο υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ. 

Ο υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον
κλάδο. Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του Τουρισµού, επενδυτές και
µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης. 

Ο υπουργός Τουρισµού συµµετείχε, ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο "Closing Bell", δηλαδή στη
λήξη των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν
αφιερωµένη στην Ελλάδα.
 
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά.

Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της
Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας πτήσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. 

Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης και µε
τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης. Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε
ιδιαίτερα θετικό κλίµα και καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του
εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή άνοδο. 

Στη Βοστώνη ο Υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό. 

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών
κρατήσεων Kayak και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για την
περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 

Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ.
Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που
ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.
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Ενίσχυση αεροπορικής σύνδεσης ΗΠΑ-Αθήνας

Η ενίσχυση της αεροπορικής διασύνδεσης της Αθήνας µε τις µεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, αλλά
και η ανανέωση της ψηφιακής στρατηγικής για  το τουριστικό µάρκετινγκ της χώρας
βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών που είχε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, µε
εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς στη Βοστώνη.

Με δεδοµένο ότι η Αθήνα είναι ο υπ’ αριθµόν ένα µη εξυπηρετούµενος διεθνής προορισµός από την
συγκεκριµένη πόλη, ο κ. Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συζητήσει το θέµα της διασύνδεσης µε
εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου Logan. Στηρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλει το Γενικό
Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη για την καθιέρωση απευθείας πτήσης µε την Αθήνα, ο υπουργός
Τουρισµού παρουσίασε την επιχειρηµατική λογική πίσω από µια τέτοια κίνηση.

«Οι πτήσεις που ήδη λειτουργούν είναι πάρα πολύ κερδοφόρες για όλες τις εταιρίες. Επιπλέον, υπάρχει
ένας µεγάλος αριθµός επιβατών στη Βοστών, αλλά και σε άλλα αεροδρόµια των ΗΠΑ που φτάνει στη
χώρα µας, µέσω άλλων αεροδροµίων κυρίως της Ευρώπης. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει διαθέσιµη αγορά ή
για να το πω διαφορετικά έτοιµη πελατεία, η οποία θα προτιµήσει να πετάξει απευθείας, παρά να κάνει
µια ενδιάµεση στάση», εξήγησε ο κ. Θεοχάρης.

Συνεχίζοντας τον κύκλο των επαφών του, ο υπουργός Τουρισµού συναντήθηκε µε εκπροσώπους µεγάλων
τεχνολογικών εταιριών που ειδικεύονται στον τοµέα του τουρισµού. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης µε
τους επικεφαλής της εταιρίας KAYAK, ο κ. Θεοχάρης αντάλλαξε απόψεις για το πως η Ελλάδα µπορεί να
κάνει στροφή σε τουρισµό υψηλότερης ποιότητας, ενώ η συνάντηση µε την ηγετική οµάδα της TripAdvisor
επικεντρώθηκε στην αναβάθµιση της στρατηγικής που ακολουθεί η χώρα µας στον τοµέα του τουριστικού
µάρκετινγκ.

Το υπόλοιπο µέρος του προγράµµατος του υπουργού περιλάµβανε συναντήσεις µε τον πρύτανη του «School
of Hospitality Administration» του Πανεπιστηµίου της Βοστώνης και µε τον οµογενή πολιτειακό γερουσιαστή
του Ροντ Άιλαντ, Λεωνίδα Ραπτάκη, καθώς και οµιλία στην εκδήλωση για την προβολή του ελληνικού
τουρισµού που οργάνωσε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη.

«Θετικό Κλίµα» στις επαφές µε την αµερικανική επενδυτική κοινότητα

Την δηµιουργία ενός θετικού κλίµατος για την Ελλάδα είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ο υπουργός
Τουρισµούς κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν επαφών που πραγµατοποίησε µε εκπροσώπους της
αµερικανικής επενδυτικής κοινότητας στο πλαίσιο του 21oυ Ετήσιου Φόρουµ της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.
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«Διαπιστώσαµε ένα κλίµα πολύ θετικό. Η πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως οι πράξεις της νέας κυβέρνησης
µέσα σε αυτούς τους πρώτους πέντε µήνες δίνουν την αίσθηση ότι έχει ήδη δοθεί αυτό το σήµα που
χρειαζόταν η επενδυτική κοινότητα για να έρθει και για να εξετάσει σοβαρά τη χώρα µας. Βεβαίως δεν
πρέπει να αυξάνουµε υπέρµετρα τις προσδοκίες. Εµείς, όµως, είµαστε εδώ για να βοηθήσουµε τα πιο
ώριµα έργα που θα τελειώσουν πιο γρήγορα και για να δώσουµε ώθηση στα πιο µακροπρόθεσµα έργα, τα
οποία θα έρθουν το επόµενο διάστηµα», ανέφερε ο κ. Θεοχάρης.

Κάνοντας µια αποτίµηση της επίσκεψης στις ΗΠΑ, ο υπουργός Τουρισµού επισήµανε ότι είχε την ευκαιρία
να παρουσιάσει στους Αµερικανούς επενδυτές τη σηµασία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, αλλά και
τις ευκαιρίες που αναδύονται στους τοµείς των υποδοµών, των τουριστικών πρότζεκτ και των δηµοσίων
ακινήτων που βρίσκονται στην κατοχή του ΤΑΙΠΕΔ.
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Roadshow του Χάρη Θεοχάρη σε Ν. Υόρκη-Βοστώνη
Σειρά επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες του τουριστικού
κλάδου αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ.

Ο Υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον
κλάδο. Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του Τουρισµού, επενδυτές και
µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης.

Ο Υπουργός Τουρισµού συµµετείχε, ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη
λήξη των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν
αφιερωµένη στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά.
Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της
Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης και µε
τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης. Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε
ιδιαίτερα θετικό κλίµα και καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του
εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή άνοδο.

Στη Βοστώνη ο Υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό.
Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών
κρατήσεων Kayak και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για την
περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ.
Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που
ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.
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ΤΑΙΠΕΔ: Ιδού τι ζητούν οι επενδυτές

Οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως επίσης
και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητούν πάντα οι επενδυτές είναι συνέπεια στις δεσµεύσεις,
διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εµπόδια.

Αυτό ανέφερε, µιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθµό Alpha 98,9 και µεταφέροντας το κλίµα που συνάντησε
στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ ‘Αρης Ξενόφος. Παράλληλα,
απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το Ταµείο, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον, τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά για µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών
σχηµάτων για τη β’ φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του «Ελ. Βενιζέλος» και προς το τέλος
Ιανουαρίου την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας. Μέσα
στο νέο έτος επίσης, θα εκκινήσουν οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια και µαρίνες, όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, το
οποίο ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.
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ΤΑΙΠΕΔ: Ιδού τι ζητούν οι επενδυτές
Οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως επίσης
και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητούν πάντα οι επενδυτές είναι συνέπεια στις δεσµεύσεις,
διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εµπόδια.

   Αυτό ανέφερε, µιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθµό Alpha 98,9 και µεταφέροντας το κλίµα που συνάντησε
στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ ‘Αρης Ξενόφος. Παράλληλα,
απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το Ταµείο, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον, τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. 

   Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά για µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών
σχηµάτων για τη β’ φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του «Ελ. Βενιζέλος» και προς το τέλος
Ιανουαρίου την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας. Μέσα
στο νέο έτος επίσης, θα εκκινήσουν οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια και µαρίνες, όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, το
οποίο ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.
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Επαφές Θεοχάρη µε ξένους επενδυτές και παράγοντες του τουριστικού
κλάδου στις ΗΠΑ

Σειρά επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες του τουριστικού
κλάδου αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχε ο υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece
Forum, αναφέρθηκε στις προοπτικές του ελληνικού τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν
στον κλάδο. Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του τουρισµού, επενδυτές
και µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών ΜΜΕ.

Συµµετείχε επίσης ως µέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη λήξη των
εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν αφιερωµένη
στην Ελλάδα.

Κατά την παραµονή του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους µεγάλων
αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά. Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι
δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας
πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας
µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης και µε τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης. Οι
συναντήσεις, σύµφωνα µε το υπουργείο Τουρισµού, πραγµατοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα θετικό κλίµα και
καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του εισερχοµένου τουρισµού
από την Αµερική προς την Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή άνοδο.

Στη Βοστώνη ο υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον τουρισµό.

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των διαδικτυακών εταιρειών κρατήσεων
Kayak και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για την περαιτέρω
προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, είχε την
ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που ειδικεύονται στον θεµατικό
τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.

https://magnesianews.gr/oikonomia/epafes-theochari-me-xenoys-ependytes-kai-paragontes-toy-toyristikoy-kladoy-stis-ipa.html
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Θεοχάρης : Roadshow σε Νέα Υόρκη και Βοστώνη
Ο υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον
κλάδο in.gr

A
A

Σειρά επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες του
τουριστικού κλάδου αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης
στις ΗΠΑ.

Ο υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν
στον κλάδο.

Διαβάστε επίσης: Απίστευτο - Δείτε τι έκανε για να πάρει η μητέρα του το δίπλωμα
οδήγησης

Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του Τουρισµού, επενδυτές και µε
εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης.

Ο Υπουργός Τουρισµού συµµετείχε, ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή
στη λήξη των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που
ήταν αφιερωµένη στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά.

Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της
Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

https://www.in.gr/2019/12/13/economy/theoxaris-roadshow-se-nea-yorki-kai-vostoni/
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Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης και µε
τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης.

Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα θετικό κλίµα και καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των
πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα
παρουσιάζει σταθερή άνοδο.

Στη Βοστώνη ο Υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό.

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών
εταιρειών κρατήσεων Kayak και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της
συνεργασίας για την περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ.
Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που
ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.

Σοκαριστικό βίντεο με λιοντάρι δαγκώνει το χέρι του φύλακα σε ζωολογικό κήπο
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Ελληνικό: Καταγγελία από τη Hard Rock Cafe σχετικά µε το καζίνο - Alimos Online
- [Alimosonline.gr]

Αιχµές ως προς τη διαδικασία του διαγωνισµού για το καζίνο στο Ελληνικό άφησε ο πρόεδρος και
διευθύνων σύµβουλος της Hard Rock International, Τζιµ Άλεν, ο οποίος υποστήριξε ότι υπάρχουν νοµικοί
σύµβουλοι µε διττό ρόλο που επηρεάζουν την αρµόδια επιτροπή προς όφελος του ενός εκ των δύο
διεκδικητών του έργου. Η καταγγελία έρχεται εν µέσω πληροφοριών ότι η διαγωνιστική διαδικασία για
την άδεια καζίνο και τη δηµιουργία του Integrated Resort Casino (IRC), επένδυση που δύναται να φθάσει το
1 δισ. ευρώ στην ανάπτυξη του Ελληνικού, θα συνεχίσει µε έναν µόνο ενδιαφερόµενο, λόγω ελλείψεων
στον έναν εκ των δύο φακέλων που έχουν κατατεθεί. Ο κ. Άλεν ο οποίος έδωσε το παρών στο 21ο Ετήσιο
Συνέδριο Capital Link, στη Νέα Υόρκη, συναντήθηκε µε τους υπουργούς Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούρα και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη και όπως τόνισε στον τηλεοπτικό σταθµό ΑΝΤ1 έκανε
καταγγελλία που µπορεί να θέσει εν αµφιβόλω ακόµη και την πορεία του...

Alimosonline.gr   ·    πριν από  17 λεπτά  ·    

http://www.palo.gr/athina-nea/elliniko-kataggelia-apo-ti-hard-rock-cafe-sxetika-me-to-kazino-alimos-online/23315373/
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Roadshow του Υπουργού Τουρισµού Χάρη Θεοχάρη σε Νέα Υόρκη-Βοστώνη
Σειρά επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες του τουριστικού
κλάδου αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ.

Ο Υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον
κλάδο. Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του Τουρισµού, επενδυτές και
µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης.

Ο Υπουργός Τουρισµού συµµετείχε, ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη
λήξη των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν
αφιερωµένη στην Ελλάδα.

 Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά.

Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της
Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης και µε
τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης. Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε
ιδιαίτερα θετικό κλίµα και καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του
εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή άνοδο.

Στη Βοστώνη ο Υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό.

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών
κρατήσεων Kayak και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για την
περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ.
Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που
ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.

http://holidaynews.gr/2019/12/roadshow-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%8d-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%cf%87%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%ce%bf%cf%87%ce%ac%cf%81%ce%b7/
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Γ. Στάσσης: Νωρίτερα το λουκέτο στις λιγνιτικές µονάδες
Επίσπευση κατά 5 χρόνια της απολιγνιτοποίησης, σε σχέση µε τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, ανακοίνωσε
ο CEO της ΔΕΗ από το συνέδριο της Capital Link στη Ν. Υόρκη. Σήµερα το Δ.Σ. της εταιρείας συνεδριάζει
µε θέµα το business plan.

Σήµερα, εκτός απρόοπτου, αργά το µεσηµέρι συνεδριάζει το διοικητικό συµβούλιο της ΔΕΗ για να εγκρίνει
το business plan της εταιρίας που επικαιροποίησε η McKinsey & Company. Μία από τις ειδήσεις που έχει το
σχέδιο των «µεσοπρόθεσµων στρατηγικών προτεραιοτήτων» της εταιρείας, είναι η επίσπευση του
«λουκέτου» στους λιγνιτικούς σταθµούς, και την αποκάλυψε ο ίδιος ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος
Γιώργος Στάσσης στη διάρκεια του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Σύµφωνα µε τα όσα είπε στη
διάρκεια συµµετοχής του σε πάνελ, «η ΔΕΗ  δεσµεύεται ότι µέχρι το 2028 δεν θα καίει… λιγνίτη και η
Ελλάδα θα βρεθεί πρώτη στην Ε.Ε. στο θέµα της απολιγνιτοποίησης». Ο επικεφαλής της εταιρίας, όµως,
προχώρησε την υπόθεση του κλεισίµατος των λιγνιτικών ένα βήµα παραπέρα, ανακοινώνοντας την
επίσπευση της απόσυρσης των µονάδων. Όπως είπε «θα επιταχύνουµε την απόσυρση κλείνοντας όλες τις
υπάρχουσες µονάδες έως το 2023». Ο διοικητής της ΔΕΗ επικαλέστηκε την «ανάγκη δράσης για την
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Πρέπει να κινηθούµε γρηγορότερα », πρόσθεσε και ουσιαστικά
επιταχύνει το κλείσιµο των «λιγνιτικών», έναντι των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη που όρισε το χρονοδιάγραµµα της απόσυρσης στο έτος 2028. Με βάση τα λεγόµενα του κ.
Στάσση η δηµόσια εταιρεία ηλεκτρισµού σκοπεύει να κλείσει σε τρία χρόνια τις εγκατεστηµένες µονάδες
των σταθµών της Καρδυάς, του Αµυνταίου, της Μελίτης, του Αγίου Δηµητρίου και της Μεγαλόπολης. Η
προσεκτική διατύπωση του CEO για «εγκατεστηµένες» µονάδες, δείχνει ότι η ΔΕΗ  θα κρατήσει µέχρι το
2028 την «Πτολεµαϊδα 5» που βρίσκεται στη φάση της κατασκευής. Ένα από τα ζητήµατα που ανακύπτουν
επίσης στο θέµα του κλεισίµατος των προαναφερόµενων λιγνιτικών σταθµών είναι η τύχη του
απασχολούµενου προσωπικού σε αυτές και τα ορυχεία. Υπολογίζεται ότι το µόνιµο προσωπικό ανέρχεται
σε 4.600 άτοµα. Αυτό σηµαίνει πως τα πρώτα προγράµµατα εθελουσίας εξόδου θα στοχεύσουν αυτούς
τους εργαζόµενους, αν και σύµφωνα µε άλλες πληροφορίες η συντριπτική πλειοψηφία είναι προσωπικό που
έχει θεµελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώµατα και άρα οι δαπάνες για κίνητρα αποχώρησης θα είναι
χαµηλές. Από το κλείσιµο των λιγνιτικών σταθµών η δηµόσια εταιρία αναµένεται να εξοικονοµήσει περί τα
200 µε 300 εκατ. ευρώ, σύµφωνα µε τις κοστολογήσεις του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή
Χατζηδάκη. Κατά τ’ άλλα, όπως έχει γράψει το Euro2day.gr, και επιβεβαίωσε και ο κ. Στάσσης από τη Νέα
Υόρκη οι υπόλοιποι πυλώνες του business plan της ΔΕΗ είναι η στροφή στις ΑΠΕ , µε τον ίδιο να δηλώνει
πως θα επιδιωχθεί η αντικατάσταση της λιγνιτικής παραγωγής µε καθαρότερες µορφές ενέργειας, η
ψηφιοποίηση του δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και η νέα εµπορική και τιµολογιακή πολιτική που
θα στοχεύει σε οµάδες καταναλωτών ρεύµατος.

https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1710797/g-stasshs-noritera-to-loyketo-stis-lignitikes-mona.html
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Επαφές Χ. Θεοχάρη µε ξένους επενδυτές και παράγοντες του τουριστικού
κλάδου στις ΗΠΑ

Σειρά επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες του τουριστικού
κλάδου αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχε ο υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ. 

Ειδικότερα, ο υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece
Forum, αναφέρθηκε στις προοπτικές του ελληνικού τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν
στον κλάδο. Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του τουρισµού, επενδυτές
και µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών ΜΜΕ.

Συµµετείχε επίσης ως µέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη λήξη των
εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν αφιερωµένη
στην Ελλάδα.

Κατά την παραµονή του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους µεγάλων
αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά. Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι
δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας
πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας
µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης και µε τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης. Οι
συναντήσεις, σύµφωνα µε το υπουργείο Τουρισµού, πραγµατοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα θετικό κλίµα και
καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του εισερχοµένου τουρισµού
από την Αµερική προς την Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή άνοδο. 

Στη Βοστώνη ο υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον τουρισµό. 

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των διαδικτυακών εταιρειών κρατήσεων
Kayak και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για την περαιτέρω
προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 

Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, είχε την
ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που ειδικεύονται στον θεµατικό
τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.
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Επαφές προώθησης του Ελληνικού Τουρισµού σε ΗΠΑ, Καναδά από τον Χ.
Θεοχάρη 13.12.19 | 09:01

Σειρά επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες του τουριστικού
κλάδου αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ. 

Ο Υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον
κλάδο.

Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του Τουρισµού, επενδυτές και µε
εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης. 

Ο Υπουργός Τουρισµού συµµετείχε, ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη
λήξη των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν
αφιερωµένη στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά.

Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της
Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης και µε
τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης. Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε
ιδιαίτερα θετικό κλίµα και καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του
εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή άνοδο. 

Στη Βοστώνη ο Υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό. 

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών
κρατήσεων Kayak και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για την
περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 

Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ.
Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που
ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.
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Η ΔΕΗ κλείνει όλες τις υφιστάµενες λιγνιτικές µέχρι το 2023 - Σήµερα η έγκριση
του business plan από το ΔΣ της Επιχείρησης

Το κλείσιµο όλων των υφιστάµενων λιγνιτικών µονάδων που σήµερα λειτουργούν από τη ΔΕΗ µέχρι το
2023, θα περιλαµβάνει το νέο επιχειρησιακό πλάνο της επιχείρησης που εγκρίνεται σήµερα από το ΔΣ της
επιχείρησης. Όπως τόνισε µιλώντας στο Capital Link Forum στη Νέα Υόρκη ο κ. Στάσσης η ΔΕΗ δεσµεύεται
ότι δε θα καίει λιγνίτη µέχρι το 2028 και από την τελευταία θέση της Ευρώπης ως προς τις εκποµπές
διοξειδίου του άνθρακα θα βρεθεί στις πρώτες. Θα επιταχύνουµε το ρυθµό απόσυρσης και µέχρι το 2023
θα έχουµε αποσύρει όλες τις µονάδες που λειτουργούν σήµερα, είπε ο κ. Στάσσης υπογραµµίζοντας ότι η
απόσυρση είναι εφικτή µε βάση την τεχνολογία που υπάρχει σήµερα. Η απόσυρση θα συνδυαστεί µε
ραγδαία αύξηση των επενδύσεων στον τοµέα των ΑΠΕ. Αναλυτικότερα η λιγνιτική αποεπένδυση, σε ό,τι
αφορά τις υφιστάµενες µονάδες της ΔΕΗ θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι το 2023 και θα περιλαµβάνει τις
µονάδες Άγιος Δηµήτριος 1456MW (πέντε µονάδες) Αµύνταιο 546MW (δύο...
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Η ΔΕΗ κλείνει όλες τις υφιστάµενες λιγνιτικές µέχρι το 2023 - Φιλόδοξο και
επιθετικό το πλάνο της απολιγνιτοποίησης στο πλαίσιο του business plan που

εγκρίνει σήµερα το ΔΣ της επιχείρησης
Το κλείσιµο όλων των υφιστάµενων λιγνιτικών µονάδων που σήµερα λειτουργούν από τη ΔΕΗ µέχρι το
2023, θα περιλαµβάνει το νέο επιχειρησιακό πλάνο της επιχείρησης που εγκρίνεται σήµερα από το ΔΣ της
επιχείρησης. Όπως τόνισε µιλώντας στο Capital Link Forum στη Νέα Υόρκη ο κ. Στάσσης η ΔΕΗ δεσµεύεται
ότι δε θα καίει λιγνίτη µέχρι το 2028 και από την τελευταία θέση της Ευρώπης ως προς τις εκποµπές
διοξειδίου του άνθρακα θα βρεθεί στις πρώτες. Θα επιταχύνουµε το ρυθµό απόσυρσης και µέχρι το 2023
θα έχουµε αποσύρει όλες τις µονάδες που λειτουργούν σήµερα, είπε ο κ. Στάσσης υπογραµµίζοντας ότι η
απόσυρση είναι εφικτή µε βάση την τεχνολογία που υπάρχει σήµερα. Η απόσυρση θα συνδυαστεί µε
ραγδαία αύξηση των επενδύσεων  στον τοµέα των ΑΠΕ.

Αναλυτικότερα η λιγνιτική αποεπένδυση, σε ό,τι αφορά τις υφιστάµενες µονάδες της ΔΕΗ θα έχει
ολοκληρωθεί µέχρι το 2023 και θα περιλαµβάνει τις µονάδες 
Άγιος Δηµήτριος 1456MW (πέντε µονάδες)
Αµύνταιο 546MW (δύο µονάδες)
Μελίτη 289MW (µία µονάδα)
Καρδιά 1110MW (4 µονάδες)
Μεγαλόπολη 511MW (2 µονάδες)

Σε ό,τι αφορά την υπό κατασκευή µονάδα Πτολεµαΐδα 5, ο κ. Στάσσης δεν άνοιξε τα χαρτιά του ωστόσο
το πιο πιθανό σενάριο είναι να συνεχίσει να βρίσκεται σε λειτουργία µέχρι το 2028. 

Η επιτάχυνση της απόσυρσης των λιγνιτικών εκτός από τους προφανείς περιβαλλοντικούς λόγους γίνεται
εξαιτίας της σηµαντικής αύξησης του κόστους του λιγνίτη, που µεταφράζεται σε ζηµιές εκατοντάδων
εκατοµµυρίων για τη ΔΕΗ. Συγκεκριµένα όπως ανέφερε πρόσφατα ο επικεφαλής της επιχείρησης το 2018 οι
λιγνίτες προκάλεσαν ζηµιές 200 εκατ. ευρώ στην επιχείρηση ενώ για φέτος η χρονιά αναµένεται να κλείσει
µε ακόµη µεγαλύτερες λιγνιτικές ζηµιές ύψους 300 εκατ. ευρώ. 

Για τους περίπου 5 χιλιάδες εργαζόµενους που απασχολούνται στις µονάδες και τα ορυχεία οι επιλογές θα
είναι 3: µεγάλος αριθµός εξ αυτών µέχρι το 2023 θα έχει θεµελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, ένα
µέρος µπορεί να αξιοποιηθεί σε άλλη διεύθυνση της ΔΕΗ ενώ σύµφωνα µε τα όσα είχε αναφέρει το
υπουργείο ενέργειας κατά την παρουσίαση του τελευταίου νόµου θα δίνεται η δυνατότητα ακόµη και για
µετάταξη στο δηµόσιο. 

Το business plan παρουσιάζεται σήµερα και εγκρίνεται από το ΔΣ της επιχείρησης. 
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Η ΔΕΗ κλείνει όλες τις υφιστάµενες λιγνιτικές µέχρι το 2023 - Σήµερα η έγκριση
του business plan από το ΔΣ της Επιχείρησης

Το κλείσιµο όλων των υφιστάµενων λιγνιτικών µονάδων που σήµερα λειτουργούν από τη ΔΕΗ µέχρι το
2023, θα περιλαµβάνει το νέο επιχειρησιακό πλάνο της επιχείρησης που εγκρίνεται σήµερα από το ΔΣ της
επιχείρησης. Όπως τόνισε µιλώντας στο Capital Link Forum στη Νέα Υόρκη ο κ. Στάσσης η ΔΕΗ δεσµεύεται
ότι δε θα καίει λιγνίτη µέχρι το 2028 και από την τελευταία θέση της Ευρώπης ως προς τις εκποµπές
διοξειδίου του άνθρακα θα βρεθεί στις πρώτες. Θα επιταχύνουµε το ρυθµό απόσυρσης και µέχρι το 2023
θα έχουµε αποσύρει όλες τις µονάδες που λειτουργούν σήµερα, είπε ο κ. Στάσσης υπογραµµίζοντας ότι η
απόσυρση είναι εφικτή µε βάση την τεχνολογία που υπάρχει σήµερα. Η απόσυρση θα συνδυαστεί µε
ραγδαία αύξηση των επενδύσεων  στον τοµέα των ΑΠΕ.

Αναλυτικότερα η λιγνιτική αποεπένδυση, σε ό,τι αφορά τις υφιστάµενες µονάδες της ΔΕΗ θα έχει
ολοκληρωθεί µέχρι το 2023 και θα περιλαµβάνει τις µονάδες 
Άγιος Δηµήτριος 1456MW (πέντε µονάδες)
Αµύνταιο 546MW (δύο µονάδες)
Μελίτη 289MW (µία µονάδα)
Καρδιά 1110MW (4 µονάδες)
Μεγαλόπολη 511MW (2 µονάδες)

Σε ό,τι αφορά την υπό κατασκευή µονάδα Πτολεµαΐδα 5, ο κ. Στάσσης δεν άνοιξε τα χαρτιά του ωστόσο
το πιο πιθανό σενάριο είναι να συνεχίσει να βρίσκεται σε λειτουργία µέχρι το 2028. 

Η επιτάχυνση της απόσυρσης των λιγνιτικών εκτός από τους προφανείς περιβαλλοντικούς λόγους γίνεται
εξαιτίας της σηµαντικής αύξησης του κόστους του λιγνίτη, που µεταφράζεται σε ζηµιές εκατοντάδων
εκατοµµυρίων για τη ΔΕΗ. Συγκεκριµένα όπως ανέφερε πρόσφατα ο επικεφαλής της επιχείρησης το 2018 οι
λιγνίτες προκάλεσαν ζηµιές 200 εκατ. ευρώ στην επιχείρηση ενώ για φέτος η χρονιά αναµένεται να κλείσει
µε ακόµη µεγαλύτερες λιγνιτικές ζηµιές ύψους 300 εκατ. ευρώ. 

Για τους περίπου 5 χιλιάδες εργαζόµενους που απασχολούνται στις µονάδες και τα ορυχεία οι επιλογές θα
είναι 3: µεγάλος αριθµός εξ αυτών µέχρι το 2023 θα έχει θεµελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, ένα
µέρος µπορεί να αξιοποιηθεί σε άλλη διεύθυνση της ΔΕΗ ενώ σύµφωνα µε τα όσα είχε αναφέρει το
υπουργείο ενέργειας κατά την παρουσίαση του τελευταίου νόµου θα δίνεται η δυνατότητα ακόµη και για
µετάταξη στο δηµόσιο. 

Το business plan παρουσιάζεται σήµερα και εγκρίνεται από το ΔΣ της επιχείρησης. 
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Τι προβλέπει το business plan της ΔΕΗ που παρουσίασε στο ΔΣ ο Γιώργος
Στάσσης – Κλείνουν οι λιγνιτικές το 2023 - Στα 650 µε 700 εκ τα EBITDA το 2020

(upd: 14/12) Την απόσυρση όλων των υφιστάµενων λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ µέχρι το 2023 και τη
διατήρηση της Πτολεµαϊδα 5 µέχρι το 2028 προβλέπει το business plan της εταιρίας που ενέκρινε χθες το
διοικητικό συµβούλιο.

Αυτό σηµαίνει ότι το µερίδιο της εταιρείας στην ηλεκτροπαραγωγή θα υποχωρήσει στο 30%, ενώ στη
λιανική ήδη από το 2020 το µερίδιό της θα πέσει στο 60%.

Η πρόβλεψη του business plan είναι ότι το EBITDA το 2020 θα είναι στα 650 - 700 και αν συνυπολογιστεί και
η εφάπαξ επίπτωση από την πληρωµή των ΥΚΩ τότε αυτά θα ανέλθουν στα 850 µε 900 εκ ευρώ.
Καθοριστική για το αποτέλεσµα αυτό είναι η αύξηση των τιµολογίων, αλλά και το «σβήσιµο» των δυο
πρώτων λιγνιτικών µονάδων το 2020 που είναι οι δυο του Αµυνταίου.

Για το 2024 τα EBITDA θα αγγίξουν το 1 δις ευρώ.

Σύµφωνα µε πληροφορίες το business plan που παρουσίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος Γιωργος
Στάσσης στα µέλη του ΔΣ έχει ως στόχο τη διείσδυση στις ΑΠΕ προσθέτοντας στο δυναµικό της 1 Γιγαβατ
έως το 2024.

Σύµφωνα µε πληροφορίες το 2021 θα κλείσουν οι δυο µονάδες της Καρδιάς το 2022 η Μεγαλοπολη 3 και οι
τέσσερις από τις πέντε µονάδες του Αγίου Δηµητρίου. Την ίδια χρόνια θα τεθεί σε λειτουργία η
Πτολεµαιδα 5. Το 2023 θα κλείσουν και οι µονάδες της Μεγαλοπολης 4, της Μελίτης και του Αγίου
Δηµητρίου 5. 

Αναφορικά µε την τύχη του προσωπικού της εταιρίας, πηγές αναφέρουν ότι αναµένεται να αποχωρήσουν
σταδιακά περι τους 5000 εργαζόµενους µε την πλειοψηφία να προέρχεται από τις λιγνιτικες µονάδες.
Συνολικά το 2024 θα µείνουν 11.500 εργαζόµενοι από περίπου 16.500 σήµερα. 

Η ΔΕΗ θα προχωρήσει, σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το business plan σε 1.000 προσλήψεις µε τις
περισσότερες να κατευθύνονται στον ΔΕΔΔΗΕ. 

Στο χθεσινό του ρεπορτάζ το energypress έγραφε:

Η ΔΕΗ κλείνει όλες τις υφιστάµενες λιγνιτικές µέχρι το 2023

Το κλείσιµο όλων των υφιστάµενων λιγνιτικών µονάδων που σήµερα λειτουργούν από τη ΔΕΗ µέχρι το
2023, θα περιλαµβάνει το νέο επιχειρησιακό πλάνο της επιχείρησης που εγκρίνεται σήµερα από το ΔΣ της
επιχείρησης. Όπως τόνισε µιλώντας στο Capital Link Forum στη Νέα Υόρκη ο κ. Στάσσης η ΔΕΗ δεσµεύεται
ότι δε θα καίει λιγνίτη µέχρι το 2028 και από την τελευταία θέση της Ευρώπης ως προς τις εκποµπές
διοξειδίου του άνθρακα θα βρεθεί στις πρώτες. Θα επιταχύνουµε το ρυθµό απόσυρσης και µέχρι το 2023
θα έχουµε αποσύρει όλες τις µονάδες που λειτουργούν σήµερα, είπε ο κ. Στάσσης υπογραµµίζοντας ότι η
απόσυρση είναι εφικτή µε βάση την τεχνολογία που υπάρχει σήµερα. Η απόσυρση θα συνδυαστεί µε
ραγδαία αύξηση των επενδύσεων  στον τοµέα των ΑΠΕ.

Αναλυτικότερα η λιγνιτική αποεπένδυση, σε ό,τι αφορά τις υφιστάµενες µονάδες της ΔΕΗ θα έχει
ολοκληρωθεί µέχρι το 2023 και θα περιλαµβάνει τις µονάδες:

Άγιος Δηµήτριος 1456MW (πέντε µονάδες)
Αµύνταιο 546MW (δύο µονάδες)
Μελίτη 289MW (µία µονάδα)
Καρδιά 1110MW (4 µονάδες)
Μεγαλόπολη 511MW (2 µονάδες)

Σε ό,τι αφορά την υπό κατασκευή µονάδα Πτολεµαΐδα 5, ο κ. Στάσσης δεν άνοιξε τα χαρτιά του ωστόσο
το πιο πιθανό σενάριο είναι να συνεχίσει να βρίσκεται σε λειτουργία µέχρι το 2028. 

Η επιτάχυνση της απόσυρσης των λιγνιτικών (την οποία ως κατεύθυνση είχε αποκαλύψει ήδη από τις 4
Νοεµβρίου το energypress), εκτός από τους προφανείς περιβαλλοντικούς λόγους γίνεται εξαιτίας της
σηµαντικής αύξησης του κόστους του λιγνίτη, που µεταφράζεται σε ζηµιές εκατοντάδων εκατοµµυρίων
για τη ΔΕΗ. Συγκεκριµένα όπως ανέφερε πρόσφατα ο επικεφαλής της επιχείρησης το 2018 οι λιγνίτες
προκάλεσαν ζηµιές 200 εκατ. ευρώ στην επιχείρηση ενώ για φέτος η χρονιά αναµένεται να κλείσει µε
ακόµη µεγαλύτερες λιγνιτικές ζηµιές ύψους 300 εκατ. ευρώ. 
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Για τους περίπου 5 χιλιάδες εργαζόµενους που απασχολούνται στις µονάδες και τα ορυχεία οι επιλογές θα
είναι 3: µεγάλος αριθµός εξ αυτών µέχρι το 2023 θα έχει θεµελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, ένα
µέρος µπορεί να αξιοποιηθεί σε άλλη διεύθυνση της ΔΕΗ ενώ σύµφωνα µε τα όσα είχε αναφέρει το
υπουργείο ενέργειας κατά την παρουσίαση του τελευταίου νόµου θα δίνεται η δυνατότητα ακόµη και για
µετάταξη στο δηµόσιο. 

Το business plan παρουσιάζεται σήµερα και εγκρίνεται από το ΔΣ της επιχείρησης, ενώ τη Δευτέρα η
διοίκηση της ΔΕΗ έχει προγραµµατίσει συνέντευξη τύπου όπου θα ανακοινώσει επίσηµα τα στοιχεία του.
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Προτεραιότητα στη ναυτιλία
Στις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης στον τοµέα της ναυτιλίας αναφέρθηκε χθες ο Υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης µιλώντας – ως κεντρικός οµιλητής – στο 21ο 
Ετήσιο Capital Link Forum “Invest in Greece” στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Πλακιωτάκης στην διάρκεια...
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Καλή χρονιά µε… αποκρατικοποιήσεις. Πότε ξεκινούν οι διαγωνισµοί για
ΔΕΠΑ, λιµάνια και «Ελ. Βενιζέλος»

Με την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας θα ξεκινήσει το πρόγραµµα των αποκρατικοποιήσεων για το
2020, καθώς η διαγωνιστική διαδικασία αναµένεται να ξεκινήσει στα τέλη Ιανουαρίου, ενώ µέσα στο νέο
έτος θα ξεκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, τις µαρίνες της Καλαµαριάς
(Αρετσού), της Ρόδου, τη Ζακύνθου και του Αργοστολίου.

Στο αµέσως προσεχώς διάστηµα αναµένεται ακόµα να αξιοποιηθούν, οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και
το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, ενώ µετά τις γιορτές θα ανακοινωθούν τα επενδυτικά
σχήµατα που θα προχωρήσουν στη Β’ φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του Διεθνούς
Αεροδροµίου.

Τα παραπάνω τόνισε µεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) κ. Άρης Ξενόφος, αναφερόµενος στο πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων. Μεταφέροντας,
επίσης, το κλίµα που επικράτησε στο πρόσφατο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, όπου µετείχε µε τον
διευθύνοντα σύµβουλο του Ταµείου κ. Ριχάρδο Λαµπίρη, ο κ. Ξενόφος, τόνισε ότι το µεγαλύτερο
επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους τοµείς της ενέργειας των υποδοµών και των ακινήτων.

Ειδικά για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών ο ίδιος εκτιµά, ότι θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από
στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. 
Όπως ανέφερε «Πρόκειται για ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι ρυθµιζόµενο, δίνει και µια
ασφάλεια ως προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει και µια ευχέρεια στους
επενδυτές να µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά τιµήµατα στο τέλος της
µέρας».
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Καλή χρονιά µε… αποκρατικοποιήσεις. Πότε ξεκινούν οι διαγωνισµοί για
ΔΕΠΑ, λιµάνια και "Ελ. Βενιζέλος"

Με την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας θα ξεκινήσει το πρόγραµµα των αποκρατικοποιήσεων για το
2020, καθώς η διαγωνιστική διαδικασία αναµένεται να ξεκινήσει στα τέλη Ιανουαρίου, ενώ µέσα στο νέο
έτος θα ξεκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, τις µαρίνες της Καλαµαριάς
(Αρετσού), της Ρόδου, τη Ζακύνθου και του Αργοστολίου.

Στο αµέσως προσεχώς διάστηµα αναµένεται ακόµα να αξιοποιηθούν, οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και
το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, ενώ µετά τις γιορτές θα ανακοινωθούν τα επενδυτικά
σχήµατα που θα προχωρήσουν στη Β’ φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του Διεθνούς
Αεροδροµίου.

Τα παραπάνω τόνισε µεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) κ. Άρης Ξενόφος, αναφερόµενος στο πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων. Μεταφέροντας,
επίσης, το κλίµα που επικράτησε στο πρόσφατο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, όπου µετείχε µε τον
διευθύνοντα σύµβουλο του Ταµείου κ. Ριχάρδο Λαµπίρη, ο κ. Ξενόφος, τόνισε ότι το µεγαλύτερο
επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους τοµείς της ενέργειας των υποδοµών και των ακινήτων.

Ειδικά για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών ο ίδιος εκτιµά, ότι θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από
στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. 
Όπως ανέφερε «Πρόκειται για ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι ρυθµιζόµενο, δίνει και µια
ασφάλεια ως προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει και µια ευχέρεια στους
επενδυτές να µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά τιµήµατα στο τέλος της
µέρας».
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Καλή χρονιά µε… αποκρατικοποιήσεις! Πότε ξεκινούν οι διαγωνισµοί για
ΔΕΠΑ, λιµάνια και “Ελ. Βενιζέλος”

Με την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας θα ξεκινήσει το
πρόγραµµα των αποκρατικοποιήσεων για το 2020, καθώς η
διαγωνιστική διαδικασία αναµένεται να ξεκινήσει στα τέλη
Ιανουαρίου, ενώ µέσα στο νέο έτος θα ξεκινήσουν επίσης, οι
διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, τις µαρίνες της
Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, τη Ζακύνθου και του
Αργοστολίου.

Στο αµέσως προσεχώς διάστηµα αναµένεται ακόµα να αξιοποιηθούν, οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και
το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, ενώ µετά τις γιορτές θα ανακοινωθούν τα επενδυτικά
σχήµατα που θα προχωρήσουν στη Β’ φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του Διεθνούς
Αεροδροµίου.

Τα παραπάνω τόνισε µεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) κ. Άρης Ξενόφος, αναφερόµενος στο πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων. Μεταφέροντας,
επίσης, το κλίµα που επικράτησε στο πρόσφατο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, όπου µετείχε µε τον
διευθύνοντα σύµβουλο του Ταµείου κ. Ριχάρδο Λαµπίρη, ο κ. Ξενόφος, τόνισε ότι το µεγαλύτερο
επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους τοµείς της ενέργειας των υποδοµών και των ακινήτων.

Ειδικά για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών ο ίδιος εκτιµά, ότι θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από
στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. 
Όπως ανέφερε «Πρόκειται για ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι ρυθµιζόµενο, δίνει και µια
ασφάλεια ως προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει και µια ευχέρεια στους
επενδυτές να µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά τιµήµατα στο τέλος της
µέρας».
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Greece Casino Competition Marred by Conflict - [News.gtp.gr]

Home > Destinations news > Greece Casino Competition Marred by Conflict 0 shares The Hellinikon project. A
repeatedly delayed tender for the 30-year license to operate an integrated resort and casino on the yet-to-group
Hellinikon mega complex on the Athenian Riviera appears to have run into yet another glitch with one of the two
bidders - Hard Rock International - claiming it has been excluded from the game. According to local press reports, the
Florida-based giant's CEO Jim Allen revealed suspicions that Hard Rock may have been removed from the race to
Greek Finance Minister Christos Staikouras and Development & Investments Minister Adonis Georgiadis during the
21st Capital Link Invest in Greece forum held in New York, earlier this week. Hard Rock's proposal for the resort &
casino in Hellenikon. Photo © EUROKINISSI The company is reportedly looking into the matter. Mohegan Gaming &
Entertainment is the only other bidder to have...
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bidders - Hard Rock International - claiming it has been excluded from the game. According to local press reports, the
Florida-based giant's CEO Jim Allen revealed suspicions that Hard Rock may have been removed from the race to
Greek Finance Minister Christos Staikouras and Development & Investments Minister Adonis Georgiadis during the
21st Capital Link Invest in Greece forum held in New York, earlier this week. Hard Rock's proposal for the resort &
casino in Hellenikon. Photo © EUROKINISSI The company is reportedly looking into the matter. Mohegan Gaming &
Entertainment is the only other bidder to have...
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Η στρατηγική εξόδου της Ελλάδος στις αγορές το 2020... - [Foulscode.com]

Μπορεί ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) να έχει ανακοινώσει ήδη πως θα
δηµοσιοποιήσει στο τέλος Δεκεµβρίου την ολοκληρωµένη στρατηγική εξόδου της Ελλάδος στις αγορές για
το 2020, ωστόσο ο... επικεφαλής του Οργανισµού Δηµήτρης Τσάκωνας επικοινώνησε σε επενδυτές τους
βασικούς άξονες της στρατηγικής αυτής στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Αν και
οι ταµειακές χρηµατοδοτικές ανάγκες για το 2020 θα ανέλθουν σε µόλις 4,498 δισ. ευρώ και ο καθαρός
δανεισµός του Κρατικού Προϋπολογισµού θα διαµορφωθεί στα 1,866 δισ. ευρώ, ωστόσο ο ΟΔΔΗΧ θα
επιδιώξει τη συνεχή παρουσία της Ελλάδος στις αγορές χρέους. Ανάλογα µε τη διεθνή συγκυρία το εν
λόγω πρόγραµµα δανεισµού µπορεί να φθάσει ακόµη και 7-10 δισ. ευρώ µέσω νέων εκδόσεων και
επανέκδοσης παλιότερων. Στόχος είναι να βελτιωθεί η καµπύλη των αποδόσεων και να ενισχυθεί η
δευτερογενής αγορά οµολόγων, ενώ δεν αποκλείεται και η επαναγορά οµολόγων που δεν...
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Μπορεί ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) να έχει ανακοινώσει ήδη πως θα
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Στο σφυρί µέσα στο 2020 η µαρίνα της Αρετσούς

Μέσα στο 2020 θα εκκινήσουν, οι διαγωνισµοί του ΤΑΙΠΕΔ για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως
αυτές της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου.

Σύµφωνα µε τον εκτελεστικό πρόεδρο του Ταµείου Άρη Ξενόφο ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,
ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 989 ο κ. Ξενόφος σηµείωσε πως το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι
«τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι – µε την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα
θετικό τόνο –
Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital
Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ταµείου κ. Ριχάρδο Λαµπίρη, µε
κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο
κεφάλαιο.

Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι
συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
εµπόδια.
«Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να
κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό
αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη
διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα µας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωµα και
την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για την
σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας. 

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών.
 «Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως προς το
προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει και µια ευχέρεια στους επενδυτές να µπορούν
να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.
Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχηµάτων
για τη Β φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας.
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IN BRIEF

Interest rate of 1-year
T-bills close to zero
The Public Debt Management Agency
yesterday auctioned 52-week treasury
bills worth a total of 812.5 million euros
at the considerably reduced interest rate
of 0.07 percent from 0.29 percent three
months earlier The original 625-million
euro issue was oversubscribed 1.81
times up from 1.59 times on September
11 the PDMAsaid

Ross hails Greece's
economic turnaround
US Secretary of Commerce Wilbur Ross
referred to the Greek economy's return to
a path of growth during a speech at an
event held in the context of the 21st Annual

Capital Link Invest in Greece Forum in
New York on Tuesday Speaking at a dinner

held to present the 2019 Capital Link

Hellenic Leadership Award to prominent
investor John Paulson the US secretary of
commerce praised the government of
Prime Minister Kyriakos Mitsotakis arguing

that its pro-investment policy has
significantly

contributed to this success
None of these positive results is a coincidence

Everything reflects the Mitsotakis
government's entrepreneurial policies
Ross said He noted that he was looking
forward to welcoming the Greek premier
to Washington where Mitsotakis is scheduled

to meet US President Donald Trump
on January 7 at the White House Ross described

Greece's recovery through a series
of economic indicators At the same time
he was optimistic about the outlook for
the Greek economy but stressed that
Athens must remain committed to reforms

Referring to the lending rate Ross
said Who would imagine that Greece's
sovereign debt would be trading at a lower

rate than that of the Netherlands

Settling area A new legal clause relieves property owners from having to make
retroactive payments concerning all property taxation for any additional areas they
may have not declared to local authorities as long as they declare it before March 31

2020 Owners federation POMIDA said this is a unique chance to settle such cases

Even more surprising he added was that
Greece was now borrowing at a cheaper
rate than the US He referred to Greece's

upgrading by international ratings agencies

while predicting that the country's
credit profile can improve even further in
the next two years if the government continues

its reform efforts Regarding GDP

growth in Greece the Ross said it was
moving at 1.8 percent noting that it was
one of the best performers in Europe

Green deal blocked European Union
states have blocked a set of new rules governing

which financial products can be called

green and sustainable EU officials said
in a major setback for the bloc's climate ambitions

The decision halted a deal struck just
last week by EU lawmakers and the Finnish

presidency of the EU which negotiators
hailed as a landmark compromise that could
establish a global standard on green bonds
and other financial products aimed at cli¬

mate-conscious investors Britain France
the Czech Republic Hungary Poland Slovakia

Romania Bulgaria and Slovenia opposed
the deal at a meeting of EU diplomats in
Brussels fearing it would prevent investments

in nuclear and coal projects from being

labeled as green Such investments were
not explicitly excluded from the EU's new
classifications known as taxonomy but under

the rules it would be very difficult to label

them as green potentially reducingfu
ture funding for those industries Reuters

Romanian prices Romania's consumer

price inflation rose slightly above
market expectations to 3.8 percent on the
year in November from October's 3.4 percent

data from the National Statistics
Board showed yesterday Meanwhile
Standard Poor's unexpectedly revised
Romania's ratings outlook to Negative
as a result of fiscal slippages and growing
twin deficits Reuters
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ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Εμβόλιμες,
χειμερινές, διακοπές

Από τη Νεά Υόρκη ο υπουργός Τουρισμού αποκάλυψε 

πρόταση - ανάσα για χειμερινό τουρισμό 
και Καλάβρυτα.	> 16
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ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΧΑΡΗ ΘΕΟΧΑΡΗ

Σχέδιο τόνωσης του τουρισμού
Μιλώντας

πρόσφατα στον
Hellas FM των ΗΠΑ ο

υπουργός Τουρισμού Χάρης
θεοχάρης που βρέθηκε στη
Νέα Υόρκη για το 21ο ετήσιο
Capital Link Forum ανακοίνωσε

ότι έχει ήδη προχωρήσει

σε προτάσεις στο
Υπουργείο Παιδείας προκειμένου

να αυξηθεί η διάρκεια

του σχολικού έτους
προκειμένου να δημιουργηθεί

χώρος για εμβόλιμες περιόδους

διακοπών Εφόσον
επιμηκυνθεί ημερολογιακά η
διάρκεια του σχολικού έτους
για παράδειγμα από 1η Σεπτεμβρίου

μέχρι τέλος Ιουνίου

θα γίνονται επιπλέον
διακοπές σε συγκεκριμένες
περιόδους της χρονιάς με
έμφαση στο χειμώνα κατά
τα πρότυπα του εξωτερικού
Το υπουργείο κάνει λόγο για
μια προσπάθεια να ενισχυθεί

ο εσωτερικός χειμερινός
τουρισμός όπως επίσης

και να αποκτήσουν ζωή
τα χωριά των Καλαβρύτων
αλλά και ευρύτερα καθώς
κατά τη διάρκεια του καλο

Οι επαγγελματίες τουρισμού από τα Καλάβρυτα είχαν ζητήσει στο

παρελθόν την καθιέρωση της λεγόμενης Λευκής Εβδομάδας
μεταξύ Χριστουγέννων και Πάσχα για τα Χιονοδρομικά

καίριου και εφόσον το χωρίο
βρίσκεται στο βουνό είναι
λιγότερο ελκυστικό σε σχέση

με την υπόλοιπη περίοδο
του χρόνου Οι επαγγελματίες

τουρισμού από τα Καλάβρυτα

είχαν ζητήσει στο
παρελθόν την καθιέρωση της
λεγόμενης Λευκής Εβδομάδας

μιας εβδομάδας διακοπών

μεταξύ ανάπαυλας Χριστουγέννων

και Πάσχα για
να δουλέψουν τα χιονοδρομικά

Τότε δεν είχε γίνει δε¬

κτό Επίσης είχαν μιλήσει
εναλλακτικά για πιθανή καθυστέρηση

έναρξης του σχολικού

έτους προκειμένου να
αξιοποιηθεί ο ομαλός κλιματολογικά

αλλά επιφορτισμένος

με σχολικές και επαγγελματικές

υποχρεώσεις Σεπτέμβριος

Εφόσον οι προτάσεις

περάσουν δεν αποκλείεται

να δούμε σημαντικές
αλλαγές στην λειτουργία

των σχολείων που θα επηρεάσουν

και άλλους τομείς
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ΑΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Το πωλητήριο και το διπλό στοίχημα

Εμβληματική
ιδιωτικοποίηση χαρακτήρισε ο υφυπουργός

Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεράσιμος
Θωμάς την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών απευθυνόμενος

σε διεθνείς επενδυτές κατά τη διάρκεια του συνεδρίου
της Capital Link στη Νέα Υόρκη

Συμπλήρωσε μάλιστα πως προσβλέπει σε σημαντικό επενδυτικό

ενδιαφέρον και σύμφωνα και με δημοσίευμα
του Euro2day.gr στις 2 Νοεμβρίου ηχηρά ευρωπαϊκά ονόματα

διαχειριστών δικτύων διανομής φυσικού αερίου

όπως η γερμανική Ε.ΟΝ και η ιταλική Italgas αναμένεται
να κάνουν την εμφάνισή τους στον διαγωνισμό του

ΤΑΙΠΕΔ Πληροφορίες του Euro2day.gr ανέφεραν και για
ενδιαφέρον από ελληνική εταιρεία όπως από τη ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ η οποία εξετάζει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει
στον διαγωνισμό είτε η ίδια είτε εταιρεία-μέλος της που
δεν σχετίζεται με τη δραστηριότητά της στην προμήθεια
φυσικού αερίου

Παρών αναμένεται να δώσουν και συνταξιοδοτικά και επενδυτικά

funds τα οποία δελεάζονται με ρυθμιζόμενες
αποδόσεις επί των απασχολούμενων κεφαλαίων του δικτύου

διανομής WACC της τάξης του 7%-8
Επιπλέον η ΔΕΠΑ Υποδομών έχει μπροστά της ένα πενταετές

επενδυτικό πρόγραμμα 400 εκατ ευρώ για την επέκταση

των δικτύων φυσικού αερίου Η διείσδυση του

καυσίμου έχει καθυστερήσει σημαντικά στην Ελλάδα με
αποτέλεσμα να είναι στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών

χωρών ενώ εξ αυτού του λόγου το πεδίο δράσης
του νέου ιδιοκτήτη της ΔΕΠΑ Υποδομών είναι μεγάλο

και προσοδοφόρο
Πέρα όμως από αυτό το στοίχημα της προσέλκυσης επενδυτών

η κυβέρνηση και η διοίκηση της ΔΕΠΑ έχει άλλο

ένα στοίχημα να κερδίσει το οποίο αποτελεί και
βαρόμετρο

για την έλευση μεγάλων εταιρειών στον διαγωνισμό
του ΤΑΙΠΕΔ Αυτό της έγκαιρης και ταχείας σύστασης

της νέας εταιρείας η οποία προκύπτει μετά τη
μερική διάσπαση της ΔΕΠΑ Με βάση τον νόμο που

ψηφίστηκε

πριν από περίπου 1 0 μέρες η δημόσια επιχείρηση
μετασχηματίζεται εταιρικώς με τη μερική διάσπαση του

κλάδου των υποδομών και την απόσχιση των συμμετοχών
της στα διεθνή έργα

Με δεδομένη τη γραφειοκρατία στην Ελλάδα ο εταιρικός

μετασχηματισμός της ΔΕΠΑ αποτελεί και το βαρόμετρο
για την έλευση υποψήφιων επενδυτών Το ΤΑΙΠΕΔ έχει

θέσει ως ημερομηνία υποβολής μη δεσμευτικών προσφορών

την 1 4η Φεβρουαρίου του 2020 αλλά η αίρεση
που υπάρχει και στο νόμο του υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας είναι πως για να διεξαχθεί η φάση των δεσμευτικών

προσφορών θα πρέπει να έχει συσταθεί η

ΔΕΠΑ Υποδομών
Στα ντεσού των όρων του διαγωνισμού της πώλησης του

μεριδίου του ΤΑΙΠΕΔ 65 και των ΕΛΠΕ 35 είναι το
γεγονός πως οι συμμετέχοντες σε αυτόν θα πρέπει να έχουν

εμπειρία σε κλάδους φυσικού αερίου ή πετρελαίου
ή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
είναι προμηθευτές ή έμποροι Υπάρχουν οι εξαιρέσεις της
νομοθεσίας που δεν επιτρέπουν τέτοιες δραστηριότητες

στα δίκτυα διανομής αερίου Αν μάλιστα υπάρχει
κοινοπραξία την τεχνική εμπειρία θα πρέπει να την έχει
τουλάχιστον ένα από τα μέλη της

Επιπλέον τα ίδια κεφάλαια μίας εταιρείας που θα
συμμετάσχει

θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ή υψηλότερα από

350 εκατ ευρώ κατά μέσο όρο στην τελευταία τριετία
και επιπλέον πάνω από 350 εκατ ευρώ το τελευταίο έτος
των προαναφερόμενων χρήσεων Αν πρόκειται για fund
θα πρέπει να έχει μη επενδεδυμένο και δεσμευμένο κεφάλαιο

τουλάχιστον 350 εκατ ευρώ
Σε περίπτωση κοινοπραξίας οι οικονομικές απαιτήσεις

πρέπει να ικανοποιούνται από το σύνολο της κοινοπραξίας
που σταθμίζεται με τη συμμετοχή καθενός από τα μέλη της

Ακόμη ένας όρος του διαγωνισμού είναι πως στις περιπτώσεις

της κοινοπραξίας το κάθε μέλος θα πρέπει να έχει

συμμετοχή τουλάχιστον 1 0 και ο επικεφαλής 34 ΤΙ
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• ΟΔΔΗΧ Τους στόχους του ΟΔ
ΔΗΧ για το 2020 παρουσίασε ο γενικός

διευθυντής του Οργανισμού
Δημήτρης Τσάκωνας σε πάνελ για τις
επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν

τα ελληνικά ομόλογα στο
πλαίσιο του συνεδρίου της Capital
Link στη Νέα Υόρκη Σελ 24
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Τους στόχους του 2020
παρουσίασε ο ΟΔΔΗΧ
σε επενδυτές στη Ν Υόρκη
Τους στόχους του ΟΔΔΗΧ για το 2020
ανέλυσε ο γενικός διευθυντής του
Οργανισμού Δημήτρης Τσακωνας
σε πάνελ για τις επενδυτικές ευκαιρίες

που παρουσιάζουν τα ελληνικά
ομόλογα στο πλαίσιο του συνεδρίου

της Capital Link στη Νέα Υόρκη
Οπως σημείωσε το 2019 το ελληνικό

Δημόσιο εφάρμοσε ένα επιτυχημένο

δανειακό πρόγραμμα συνολικού

ύψους 9 δισ ευρώ δηλαδή
2,5 δισ ευρώ περισσότερα από το
πιο αισιόδοξο επίσημα δημοσιευμένο

σενάριο Η εφαρμογή αυτού
του προγράμματος έδωσε την ευκαιρία

στο Δημόσιο όχι μόνο να καλύψει

τις χρηματοδοτικές ανάγκες
του για το έτος 2019 αλλά και να
προπληρώσει το πιο ακριβό μέρος
των δανείων του ΔΝΤ καθώς και να
μειώσει το ύψος των εντόκων γραμματίων

σε μια προσπάθεια μείωσης
του κινδύνου αναχρηματοδότησης
του χαρτοφυλακίου ελληνικού χρέους

επιτυγχάνοντας παράλληλα περαιτέρω

βελτίωση της ρευστότητας
στη δευτερογενή αγορά ομολόγων
και διατηρώντας τα ταμειακά διαθέσιμα

στο ίδιο επίπεδο με αυτό του
τέλους του 2018

Λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα

ταμειακά αποθέματα καθώς
και ότι οι μεικτές χρηματοδοτικές
ανάγκες της Ελλάδας για το επόμενο

έτος είναι σχεδόν μηδενικές o κ
Τσάκωνας τόνισε πως οι πολιτικές
δανεισμού ταμειακής διαχείρισης
και διαχείρισης χαρτοφυλακίου χρέους

για το 2020 θα επικεντρωθούν
μεταξύ άλλων στους ακόλουθους
στόχους Τη μείωση του κινδύνου
αναχρηματοδότησης τη δημιουργία

χώρου για εκδοτική δραστηριότητα
την έκδοση κρατικών ομολόγων

με ικανό ποσό έκδοσης ώστε
να θεωρούνται εκδόσεις αναφοράς
τη διατήρηση της συνεχούς και μό¬

νιμης παρουσίας του ελληνικού Δημοσίου

στις διεθνείς κεφαλαιαγορές
τη βελτίωση της ρευστότητας στη
δευτερογενή αγορά τη διατήρηση
του συνεχούς διαλόγου με την επενδυτική

κοινότητα την περαιτέρω
επέκταση της επενδυτικής βάσης
την ολοκληρωμένη διαχείριση των
ταμειακών διαθεσίμων καθώς και
την περαιτέρω μείωση των περιθωρίων

πιστωτικού κινδύνου των
ελληνικών ομολόγων

Αξίζει να σημειώσουμε πως στο
πάνελ συμμετείχαν κορυφαία στελέχη

των BNP Paribas Goldman Sachs

Βασική επιδίωξη η συνεχής

και μόνιμη παρουσία

του ελληνικού
Δημοσίου στις διεθνείς
κεφαλαιαγορές
ΕΛΠΕ Εθνικής Τράπεζας Milbank
και Nomura Ο Αρνοντ Τοσιέν γενικός

διευθυντής επενδυτικής τραπεζικής

στην Ελλάδα και στην Κεντρική

και Ανατολική Ευρώπη της
BNP Paribas μεταξύ άλλων ανέφερε
ότι το 2019 ήταν ένα έτος ισχυρών
επιδόσεων για τις ελληνικές αγορές

μετοχών και χρεογράφων Οι
διεθνείς επενδυτές χαιρέτισαν τη
συνεχή οικονομική βελτίωση της
χώρας και την αναμενόμενη πολιτική

μεταρρυθμίσεων που είχε εξαγγείλει

n νέα κυβέρνηση Βλέπουμε
ένα θετικό μομέντουμ καθώς η επιτυχημένη

έκδοση ομολόγων προ
σείλκυσε φέτος επενδυτές υψηλής
ποιότητας μια εξέλιξη που θα οδηγήσει

περισσότερους επενδυτές να
στραφούν προς την Ελλάδα είπε
χαρακτηριστικά
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Ελκυστικός επενδυτικός
προορισμός η Ελλάδα

Την αισιοδοξία του για την πορεία

των ελληνικών περιουσιακών
στοιχείων το 2020 μετά

και τις εντυπωσιακές τους
επιδόσεις το 2019 εξέφρασε
ο Πιοτρ Μιετκόβσκι φωτ
επικεφαλής επενδυτικής τραπεζικής

σε Ελλάδα Τουρκία
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

της BNP Paribas στο
πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα
Υόρκη Υπάρχει μια εξέλιξη στο σκηνικό των
επενδύσεων σε δύο βασικά σημεία σύμφωνα
με τον ίδιο Πρώτον οι οικονομικές προοπτικές
έχουν αλλάξει και δεύτερον μπορούμε να αντιληφθούμε

ότι οι πραγματικοί επενδυτές ενδιαφέρονται

για μακροπρόθεσμες επενδύσεις Αυτό
ακριβώς είναι που χρειάζεται η Ελλάδα αυτή τη
στιγμή και ο ίδιος διαισθάνεται μία θετική αύρα

η οποία θα οδηγήσει σε ευκαιρίες το 2020
Δεδομένου του ότι ο τραπεζικός τομέας είναι
περισσότερο υποστηρικτικός σε επενδυτές και
το ευρύτερο περιβάλλον έχει σαφώς βελτιωθεί
τώρα είναι η σωστή στιγμή για τους επενδυτές
με μεγάλα στρατηγικά σχέδια να επενδύσουν
μακροπρόθεσμα όπως τόνισε Η Ελλάδα παραμένει

ο πιο ελκυστικός επενδυτικός προορισμός
στην Ευρώπη σημείωσε χαρακτηριστικό
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Γυρίζει σελίδα
η Εφορία
Στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας
περνάνε το 2020 το χάρτινα τιμολόγια

και τα παραδοσιακά βιβλία
που τηρούν χειρόγραφα οι επιχειρήσεις

και οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Τέλος το χαρτί από το νέο
έτος Ολα γίνονται ηλεκτρονικά
ενώ παράλληλα η ΑΑΑΕ προωθεί
την on ine σύνδεση των ταμειακών
μηχανών με το ηλεκτρονικό σύστημα

Taxisnet Μπορεί να ακούγεται

ως σενάριο επιστημονικής
φαντασίας ωστόσο στην ΑΑΑΕ
ήδη τρέχουν να υλοποιήσουν τα
νέα σχέδια Την ηλεκτρονική Εφορία

του 2020 που θα περιορίζει
τη γραφειοκρατία παρουσίασε
ο επικεφαλής της ΑΑΑΕ Γιώργος
Πιτσιλής στους εκπρόσωπους
επενδυτικών τραπεζών funds και
επιχειρήσεων στη Νέα Υόρκη μιλώντας

στο συνέδριο της Capital

Link Στην Αθήνα ήδη πάντως γίνονται

οι πρώτες ημερίδες και συνέδρια

για τα ηλεκτρονικά βιβλία
προκειμένου οι λογιστές να ενημερωθούν

για τα νέα δεδομένα
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CAPITAL LINK

Ακίνητα και ΑΕΠ στο ραντάρ των ξένων

Οι πρωτοβουλίες ενίσχυσης της ανάπτυξης σε ένα περιβάλλον

χαμηλών πτήσεων κυρίως στην ευρωζωνη οι άμεσες

ξένες επενδύσεις αλλά και η δυναμική του real estate

βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ξένων θεσμικών

και των fund managers στο Συνέδριο της Capital Link

στη Νέα Υόρκη το οποίο ολοκληρώθηκε στις 1 1 I Ζ
Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη που μετείχαν στο συνέδριο

η συμμετοχή των επενδυτών και των εκπροσώπων των funds

ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και το ενδιαφέρον για επενδύσεις

στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα θερμό

επενδυτών
Η επίτευξη ικανοποιητικού ρυθμού ανάπτυξης το 2020 αλλά

και μέχρι το 2022 βρέθηκε στην κορυφή των θεμάτων με
τα οποία ασχολήθηκαν εκτενώς οι ξένοι επενδυτές στα

ραντεβού

που είχαν τόσο με τους τραπεζίτες όσο και στα πάνελ

με επιχειρηματίες και μέλη της κυβέρνησης Ειδικότερα αναλύθηκαν

τα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε να ενισχυθεί το
ΑΕΠ της Ελλάδας με αιχμή την περαιτέρω μείωση των

φορολογικών

συντελεστών αλλά και την επίτευξη του στόχου

μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων αρχής γενομένης από

το 202 1 Στο μέτωπο των επενδύσεων υπήρξε σύμφωνα

με πηγές έντονο ενδιαφέρον για τον κλάδο της ενέργειας του

τουρισμού και των logistics Οι επενδυτές ρωτούσαν για τα επενδυτικά

σχέδια που βρίσκονται σε εξέλιξη αρχής γενομένης

από το Ελληνικό αλλά και για περαιτέρω επενδύσεις στο

νευραλγικό κομμάτι της ενέργειας
Την παράσταση πάντως έκλεψαν οι επενδύσεις στα ακίνητα

καθώς πληθώρα επενδυτών ενδιαφέρθηκαν να μάθουν

για την ελληνική αγορά ακινήτων και για τα σχέδια πώλησης πακέτων

με ακίνητα που ετοιμάζουν οι ελληνικές τράπεζες μέσω

της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων Ά
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Οι προσδοκίες από το συνέδριο στη Ν Υόρκη
Greece is back Η Ελλάδα επιστρέ s ff μετείχαν Σταϊκούρας Γεωργιάδης

φει Το επενδυτικό συνέδριο που πραγ ÊÊÊk Πλακιωτάκης κ ά πέρασε αλλά

ματοποιήθηκε στη Ν Υόρκη σε συ 2«ϋ KS το θέμα φυσικά είναι για άλλη μια φο

νεργασία με το εκεί Χρηματιστήριο και F RK^AN"*Hlf iXFNI»Bw PÖ oi προσδοκίες να επαληθευτούν
διεθνείς επενδυτικές τράπεζες επιβε „ C^ClK Πέρα από τις τράπεζες συμμετείχαν
βαίωσε το ενδιαφέρον των επενδυτών VA.*n μεταξύ άλλων οι ελληνικές εταιρίες
για τη χώρα μας οχ'ήστό mÊk Aegean Air nes AVIS Eldorado Gold

Πάνω από 1.000 συμμετέχοντες με Σταίκούρας μ1Η£Η ΕΛΠΕ Ε/ΔΑΠ Μι,-Ληνοίο ΤΕΜΕΣ

τα funds να παίζουν πρωταγαη οτικό mK^m ΟΠΑΠ ΔΕΗ Prodea TITAN ενώ τα

ρόλο στις κατ ιδίαν επαφές που είχαν με funds που έδειξαν μεγαύτερο ενδιαφέ
τα στελέχη των ελληνικών εταιριών που συμμετείχαν στο ρον στις συναντγήσεις στο περιθώριο του Capital Link

συνέδριο Πάνω από 100 ήταν οι κατ ιδίαν συναντήσεις Invest in Greece Forum ήταν τα BlackRock Athonor

εταιριών με επενδυτές οι οποίοι ζητούσαν να μάθουν για Capital Bienville Cap Goldman Sachs Asset Management
τις εξελίξεις στη χώρα μας τις μεταρρυθμίσεις το καθε Pimco Morgan Stanley Nomurg Nomura Monarch

στώς φορολόγησης την παροχή κινήτρων το εθνικό Centerbridge
αναπτυξιακό σχέδιο Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή στο συνέδριο

Το μήνυμα είναι η ώρα να επενδύσετε στην Ελλά και ελληνικών funds οπως αυτά της DEÇA Investment
δα που μετέφεραν οι υπουργοί της κυβέρνησης που συμ EOS Capital Partners Elikonos
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AEH
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ΔΕΗ

Νωρίτερα το λουκέτο
Otis XiYviTiKés μονάδε
0 npôeôpos και διευθύνων συμβούλου ms ônpôoias επιχείρησα
Γιώργου Eiaoons ανήγγειλε ou θα επιταχύνει και την απόσυρση
των εγκατεστημένων λιγνιπκών μονάδων éoas το 2023

Η απολιγνιτοποίηση θα είναι κι évas από tous κεντρικούβ πυλώνεβ
του επιχειρησιακού σχεδίου τηβ ΔΕΗ ανήγγειλε από τη Νέα Υόρκη
ο πρόεδροβ και διεθύνων σύμβουλοβ Tns εταιρείαβ Γιώργοβ Στάσσηβ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΛΩΝΑ

Λουκέτο
σε όλες τις εγκατεστημένες

λιγνιτικές μονάδες
ηλεκτροπαραγωγής πέντε

χρόνια νωρίτερα από το 2028 που
έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης ανήγγειλε ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος

της ΔΕΗ
Ο Γιώργος Στάσσης συμμετέχοντας

σε πάνελ του φετινού συνεδρί
ου της Capital Link στη Νέα Υόρκη

έκανε γνωστό ότι η δημόσια
εταιρεία δεσμεύεται πως μέχρι το
2028 δεν θα καίει λιγνίτη ενώ θα
επιταχύνει και την απόσυρση των
εγκατεστημένων λιγνιτικών μονάδων

έως το 2023
Η απολιγνιτοποίηση θα είναι κι

ένας από τους κεντρικούς πυλώνες
του επιχειρησιακού σχεδίου της

ΔΕΗ το οποίο επρόκειτο να παρουσιάσει

σήμερα αργά το μεσημέρι στο
διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας

ο Στάσσης Θα ζητηθεί η έγκρι
σή του και τη Δευτέρα 1 6 Δεκεμβρίου

το business plan με τίτλο Οι
μεσοπρόθεσμες

στρατηγικές προτεραιότητες

της ΔΕΗ και οι οικονομικές

προοπτικές για το 2020 θα
m παρουσιαστούν στη διάρκεια συνέντευξης

Τύπου

ΠΟΙΟΙ ΚΛΕΙΝΟΥΝ Με βάση τα όσα
είπε ο διοικητής της δημόσιας εταιρείας

ο μόνος λιγνιτικός σταθμός
που δεν θα κλείσει είναι ο υπό κατασκευή

Πτολεμαΐδα 5 Οι υπόλοιποι

Καρδιά Αμύνταιο Μελίτη Αγιος
Δημήτριος και Μεγαλόπολη θα αποσυρθούν

σε τρία χρόνια από σήμερα
Στις μονάδες και στα ορυχεία των

προαναφερόμενων σταθμών της Δυτικής

Μακεδονίας και της Αρκαδίας
απασχολούνται περί τους 4.600

εργαζόμενους

ως μόνιμο προσωπικό
της ΔΕΗ Σύμφωνα με πληροφορίες

για τη συντριπτική πλειοψηφία
δεν αποκλείεται να μη χρειαστεί η
χορήγηση κινήτρων εθελουσίας εξόδου

καθώς έως το 2023 θα έχουν θεμελιώσει

συνταξιοδοτικό δικαίωμα
δηλαδή θα αποχωρήσουν με φυσικό

τρόπο
Αξίζει να σημειωθεί σύμφωνα με

τα όσα δήλωσε ο Στάσσης στο συνέδριο

της Νέας Υόρκης πως το business

plan στηρίζεται σε άλλους δύο
πυλώνες Ο ένας είναι η αντικατάσταση

της παραγόμενης ηλεκτρικής
ενέργειας από τον λιγνίτη με έργα

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Θα
αναπτυχθεί δηλαδή μια στρατηγική
για τη διείσδυση της ΔΕΗ σε ΑΠΕ

Ο έτερος πυλώνας αφορά την ψηφιοποίηση

του δικτύου διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας Πρόκειται να

γίνουν επενδύσεις για την εγκατάσταση

έξυπνων μετρητών κατανάλωσης

αυτοματοποιημένου ελέγχου
του δικτύου και δυνατότητα επέμβασης

από απόσταση με τη χρήση της
τεχνολογίας για την αποκατάσταση

προβλημάτων ηλεκτροδότησης

ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Επίσης ο πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος της

εταιρείας έδωσε μεγάλη έμφαση και
στη νέα εμπορική και τιμολογιακή

της πολιτική η οποία ουσιαστικά
θα προσαρμοστεί στα δεδομένα

των ανταγωνιστών της με στοχευ
μένα προϊόντα ρεύματος και φυσικού

αερίου καθώς και την παροχή
κι άλλων ενεργειακών-υπηρεσιών

Στο μεταξύ χθες το υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας έδωσε

σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο

για τη μακροχρόνια στρατηγική
στην ενέργεια και στο κλίμα με ορίζοντα

το 2050 Σύμφωνα με τις κύριες
προβλέψεις του το 88 με 90

της ηλεκτρικής ενέργειας θα παράγεται

από ΑΠΕ ενώ τη θέση των
συμβατικών υγρών καυσίμων θα πάρουν

τα συνθετικάκαι ουδέτερα περιβαλλοντικά

καύσιμα όπως το συνθετικό

μεθάνιο το υδρογόνο αλλά
και το βιοαέριο
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ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ζητούνται
επενδύσεις
1,2 δια το 2020

Η αποστολή λίστας των σχεδίων έργων
στους θεσμούς για να διασφαλιστεί η

επιτυχία της διαπραγμάτευσης Σελ 22
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θέμαΌθβΛ
ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020 ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ζητούνται επενδύσεις 1,2 δισ.
Για να διασφαλιστεί η επιτυχία της διαπραγμάτευσης. Αποστολή λίστας στους θεσμούς

Προσκλητήριο» 
για

έργα τα οποία θα
προσελκύσουν

όσο το δυνατό πιο πολλά ιδιωτικά 

κεφάλαια ή θα προκαλέσουν 
τη μεγαλύτερη δυνατή

«μόχλευση» έχει απευθύνει το
οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης 

εντός και εκτός συνόρων.

Πρόκειται για το μεγάλο στοίχημα 

προκειμένου να διασφαλισθεί 
η επιτυχία της διαπραγμάτευσης 

για πρόσθετα κονδύλια
έως 1,2 δισ. ευρώ ετησίως μέσα
από τα κέρδη ομολόγων που τώρα 

οδεύουν στη χρηματοδότηση
του χρέους.

Η λίστα πρέπει να συμπληρωθεί 
από τη κυβέρνηση μέσα στις

επόμενες εβδομάδες, προκειμένου 
να τεθεί προς έγκριση από

τους δανειστές. Δηλαδή από τον
ESM και την Κομισιόν σε πρώτη
φάση και εν συνεχεία από το
Eurogroup (με πιο πιθανό σενάριο 

αυτή τη στιγμή τη Σύνοδο της
16ης Μαρτίου).

Τα εν λόγω έργα θα πρέπει μέσω 

ενός μηχανισμού να χρηματοδοτηθούν 

άμεσα. Χωρίς δηλαδή, 
το ποσό να φανεί ότι έχει πρώτα 

εισρεύσει ως έσοδο στα κρατικά 
ταμεία (για να μην φανεί ότι

μειώνονται εμμέσως τα πλεονάσματα), 

και ο εν λόγω μηχανισμός
που δεν έχει ξανά χρησιμοποιηθεί 

επίσης αναζητείται από τους
ίδιους τους θεσμούς.

Η ΛΙΣΤΑ
Οι προτάσεις είναι πολλές για

έργα ένταξης στη λίστα. Ωστόσο,
τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί
καθώς υπάρχει ακόμη χρόνος για
«εμβληματικές» επενδύσεις που
αναζητούνται.

Στην πρώτη γραμμή των επιλογών 

της κυβέρνησης είναι μεγάλες 

ιδιωτικές επενδύσεις στο
πιο καλό σενάριο με τη συμμετοχή 

ξένων κεφαλαίων. Και αυτό
γιατί θα δίνουν το «μήνυμα» στήριξης 

των προοπτικών της οικονομίας.

Το μήνυμα μεταφέρθηκε από
τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο 

Σταϊκούρα, τον υπουργό Ανάπτυξης 

Άδωνι Γεωργιάδη και το
υπόλοιπο επιτελείο της κυβέρνησης 

στις επαφές που είχαν με
επενδυτές στη Νέα Υόρκη.

Παράλληλα, συνεχείς είναι οι
ζυμώσεις που γίνονται επί ελληνικού 

εδάφους με ξένες αντιπροσωπείες.

Ο αναπτυξιακός,
οι προτάσεις που
θα αποσταλούν,
οι «νύφες» και

η αισιοδοξία

ΟΙ «ΝΥΦΕΣ»
ΚΑΙ Ο ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ

Αναζητούνται έργα, τα οποία
να συγκεντρώνουν πολλά χαρακτηριστικά. 

Πρέπει να είναι «ώριμα» 

για να παράγουν δαπάνες
εντός του 2020 σε πεδία τα οποία
έχουν μεγάλη υπεραξία. Έμφαση
δίνεται στις νέες τεχνολογίες,
στην ενέργεια, αλλά και σε κλάδους 

όπως η φαρμακοβιομηχανία. 
Βεβαίως ο τουρισμός, αλλά

και οι μεταφορές και η «παραδοσιακή» 

βιομηχανία παραμένουν
στο «κάδρο».

Είναι χαρακτηριστική η από το
βήμα της ΔΕΘ αναφορά του πρωθυπουργού 

στην πολυεθνική εταιρία 

Pfizer που αποφάσισε να προχωρήσει 

στη δημιουργία επένδυσης 

περίπου μισού δισ. ευρώ στη
Θεσσαλονίκη για κέντρο ψηφιακής 

τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης 

και ανάλυσης μεγάλων
δεδομένων.

Ένα μέρος από τα κονδύλια τα
οποία επιχειρείται να καταστούν
διαθέσιμα συνδέεται και με επενδύσεις 

του λεγόμενου «Επενδυτικού» 

ή «Αναπτυξιακού» Νόμου.
Οι εν λόγω επενδύσεις που δεν
χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ
είχαν βρεθεί σε οικονομική δυσχέρεια 

τα προηγούμενα χρόνια
λόγω της μείωσης του εθνικού

σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων, το οποίο τα
χρηματοδοτούσε.

Αρμόδια στελέχη εξηγούν ότι
όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, 

μία επιλογή είναι να υπαχθούν 

εκ των υστέρων. Αλλά αν
τελικά εγκριθεί το ποσό της εν εν
λόγω επιπλέον κοινοτικής συνδρομής 

δεν μπορούν να λύσουν
όλο το «πρόβλημα». Μία άλλη
επιλογή είναι τα ΣΔΙΤ, ενώ οι προτάσεις 

συνεχίζουν να «πέφτουν»
στο τραπέζι περιλαμβάνοντας και
εθνικά έργα.

ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ
Ο υπουργός Ανάπτυξης και

Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης
στο 21ο Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο 

της Capital Link στη Νέα
Υόρκη κάλεσε τους Αμερικανούς
επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν 

την αναπτυξιακή δυναμική, 

αλλά και τις ευκαιρίες που
εμφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής 

πολιτικής της χώρας.
Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην
αγορά ακινήτων, στον τουρισμό,
στην ενέργεια, στα συστήματα τεχνολογία 

της πληροφορίας, στη
φαρμακοβιομηχανία και στη βιοτεχνολογία. 

Τα κυβερνητικά στελέχη 

είχαν μπαράζ επαφών με επικεφαλής 

funds, διεθνών τραπεζών 
και επιχειρήσεων.

«Το επενδυτικό τοπίο στην
Ελλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες
αναδύονται διαρκώς» τόνισε ο
υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Γιάννης Τσακίρης στο
ίδιο Συνέδριο. Περιέγραψε και το
νέο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια 

και το κλίμα, το οποίο εγκρίθηκε 

πρόσφατα από το υπουργικό 
συμβούλιο. Όπως μάλιστα εξήγησε, 

το συγκεκριμένο σχέδιο
προβλέπει επενδύσεις ύψους 44
δισ. ευρώ μέχρι το 2030, σε ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, δίκτυα
μεταφοράς και διανομής φυσικού
αερίου και σε υποδομές για ηλεκτρικά 

οχήματα.

ο πολλαπλασιαστής του αεπ

Ποιο είναι το «κλειδί» για τη βαθμολόγησή τους
Αυτό που επιχειρείται να υπολογιστεί είναι 

η υπεραξία που θα φέρει κάθε επενδυτικό 

έργο το οποίο θα υπαχθεί στη λίστα.
Δηλαδή, ποιος είναι ο πολλαπλασιαστής
του ΑΕΠ με τον οποίο συνδέεται.

Όσα έργα έχουν μεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό 

αποτέλεσμα σε όρους προσέλκυσης 

εισοδήματος, επενδύσεων και
κεφαλαίων (και άρα ανάπτυξης) θα προκριθούν. 

Βασική προϋπόθεση είναι βεβαίως, 
να πληρούν τις προδιαγραφές που θέτει 

η κοινοτική νομοθεσία αναφορικά με τις
κρατικές ενισχύσεις.

Ακόμη και εδώ οι απόψεις είναι διαφορετικές. 

Το σίγουρο είναι πως η ποιότητα

των έργων θα βοηθήσει σε ένα καλύτερο
αποτέλεσμα.

Για παράδειγμα ο πολλαπλασιαστής δημοσίων 

επενδύσεων σε συνθήκες ύφεσης
έχει εκτιμηθεί από Γερμανούς ερευνητές
περίπου στο 1,9. Δηλαδή, για κάθε ευρώ
που το κράτος επενδύει, το ΑΕΠ αυξάνεται
κατά 1,9 ευρώ. Για την ελληνική οικονομία 

σε μελέτη της Eurobank υπολογίζεται
ότι μια αύξηση των δημοσίων επενδύσεων
κατά 1 ευρώ αυξάνει το ΑΕΠ από 2,9 ευρώ
μέχρι 4 ευρώ. Αντιθέτως, παλαιότερη μελέτη 

για τα έργα του ελληνικού ΕΣΠΑ (προ
κρίσης) ανέφερε ότι ο πολλαπλασιαστής είναι 

«αρνητικός» δηλαδή 0,9 (για κάθε ένα

ευρώ που δίδεται απομένουν 90 λεπτά κυρίως 

λόγω του εξοπλισμού που αγοράζεται 
από το εξωτερικό και της «κακής» επιλογής 

των έργων).
Το ζητούμενο πλέον, είναι όχι μόνο να

διασφαλιστεί ρυθμός ανάπτυξης 2,8% το
2020 (ο οποίος αυτή τη στιγμή αμφισβητείται 

από τους θεσμούς με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να βλέπει ρυθμό ανόδου του

ΑΕΠ κατά 2,3%), αλλά και να επιταχυνθεί.
Μία άνοδος του ΑΕΠ πάνω από το 3% τα
επόμενα χρόνια συνδέεται και με το θέμα
των κερδών των ομολόγων, αλλά και με τη
μεγάλη διαπραγμάτευση περί χαμηλότερων 

πλεονασμάτων.
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ΕΦΗΜΕΡΑ

Καλά
ξεμπερδέματα
Ο A6(ovis Γεωργιάδηε δεν ήιαν auiôs που

έλεγε προεκλογικά όχι σε μια δύο εβδομάδε
αννικούσε η Ν Δ oris εκλογέε θα έμπαιναν

μπουλντόζε οτο Ελληνικό Auiôs δεν ήιαν που
διαλαλούσε όχι η επένδυση θα προχωρήσει

πάραυτα μειη Ν Δ κυβέρνηση

Και έγινε η Ν.Δ κυβέρνηση και ο κ Άδ Γε

oopYiaöns unoupyôs Και χι unoupyos Ανάπτυξα

και Επενδύσεων Μεγαλεία Και μειά Το

ζήιημα ins εν λόγω επένδυσα είναι πολυσύν
θειο δήλωνε 1 0.7.29 Και αφού ταχέα έδωσε

flûcKisC σιο πολυσύνθετο ζήιημα ο iöios
ανακοίνωσε μεγαλόπρεπα στη Βουλή Το ΕγΙ

ληνικό θα ξεκινήσει Και θα ξεκινήσει péios
22.7.19 Διαβεβαίωση υπουργού πλέον και

οι αμφισβητούντα δεμένοι γλυκά που θα

λεγε και ο Bopföns

Και πάμε παρακάτω Πιστεύω ο διαγωνι
σμό να έχει ολοκληρωθεί σε 6-7 εβδομάδε
Κάπου εκεί θα ξέρουμε noios είναι vimms ίου
διαγωνισμού 7.10.19 Και ακριβήε ο

unoupYôs Τι επιτελικό Kpàios έχουμε να μην
έχουμε και ακριβέε χρονοδιάγραμμα ανακοίνω
ons ίου νικητή του διαγωνισμού

Πέρασαν και οι επτά εβδομάδε Ztis apxés
Δεκεμβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί ο πλειοδότη

του διαγωνισμού για το καζίνο Apxés
του 2020 να προχωρήσει το έργο
27.1 1.19 Πέρασαν και οι apxés Δεκεμβρίου
Και για να μην αδικούμε τον κ υπουργό για tis

μπουλντόζεε που θα έμπαιναν σε μια δυο
εβδομάδε μετά τη νίκη ins Ν Δ oris 6.8 1 9 είχε

διατυπώσει άλλη εκδοχή μιαε και η επένδυση

ήταν ζήτημα πολυσύνθετο Οι μπουλ
vrâ^s θα μπουν σε μερικούε μήνΒ

Όλα τέλεια Και ήρθε το προχθεσινό καταγγελία

του ενό5 έκτων υποψηφίων στον διαγωνισμό

για το καζίνο στο Ελληνικό Υποστηρίζει ότι

υπάρχουν νομικοί σύμβουλοι με διττό ρόλο
που επηρεάζουν την αρμόδια επιτροπή υπέρ
ενό5 εκ των δύο διεκδικητών του έργου Και τώρα

Καλά ξεμπερδέματα

Ο υπουργόε Ανάπτυξη και Επενδύσεων
πάντα δήλωσε αναμφισβήτητα με το γνωστό
του σοβαρό ùcpos cos κεντριά ομιλητή στο
21ο ετήσιο φόρουμ ins Capital Link στη Νέα

Υόρκη 10.12.19 για us ιδιωτικοποιήσει

Η μόνη ερώτηση που έχουμε από raus
ψηφοφόροι as είναι γιατί δεν το κάνουμε πιο

γρήγορα γιατί αργήσαμε τόσο πολύ γιατί δεν
πουλάμε πιο πολύ γιατί δεν ιδιωτικοποιούμε τα
πάντα Και πρέπει να oas καθησυχάσω ότι η

όρεξή as είναι τόσο τεράστια Κάθε μήνα που

περνάει γίνεται μεγαλύτερη

θαυμάστε τον ΤηλεπωλητήΒ άριστα απο

cpoimoas από το Τηλεάστυ του Γ Καρατζαφέ
ρη

ΕΥΩΝΥΜΟΣ
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Κύριος οικονομικός
πυλώνας η ναυτιλία
για τη στήριξη νέων
επενδύσεων
ΟΠΩΣ ΕΠΕΣΗΜΑΝΕ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η ναυτιλιακή και η
λιμενική βιομηχανία της Ελλάδας παρουσίασε χθες ο υπουργός

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτά
κης σε Αμερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας που πραγματοποίησε στο 21ο
Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link ο κ Πλακιωτά
κης αναφέρθηκε στη δυναμική και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει

η ελληνική ναυτιλία τονίζοντας την πολυεπίπεδη
προσφορά της στο παγκόσμιο εμπόριο και στη παγκόσμια
οικονομία

Παρά τις δυσκολίες τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσμιο
οικονομικό περιβάλλον η ελληνική ναυτιλία κατάφερε να διατηρήσει

τη διεθνή της θέση τόνισε χαρακτηριστικά
Ταυτόχρονα ο κ Πλακιωτάκης κατέγραψε τις βασικές αρχές

που διέπουν τη λειτουργία της ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο

δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσμιων

λύσεων σε μια σειρά από κρίσιμα θέματα όπως η
κλιματική αλλαγή η κυβερνοασφάλεια η προστασία της ανθρώπινης

ζωής στη θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος

Η ελληνική Ναυτιλία ως πυλώνας ανάπτυξης και
επενδύσεων

Αναφερόμενος στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραματίσει
η ελληνική ναυτιλία ως οικονομικός πυλώνας για την

ανάπτυξη ο κ Πλακιωτάκης επισήμανε ότι σήμερα το οικονομικό

προφίλ της Ελλάδας μεταβάλλεται σταθερά και αποτελεί

μια γερή βάση για την ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας

που θα μας επιτρέψει να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις
που με τη σειρά τους θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και την ευημερία

Από αυτή την άποψη η ναυτιλιακή μας βιομηχανία είναι

παραδοσιακά όπως άλλωστε υπήρξε για αιώνες στη ναυτική

μας ιστορία ο κύριος οικονομικός πυλώνας για τη στήριξη
νέων επενδύσεων της ανάπτυξης και της εξέλιξης

Οι προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής
πολιτικής

Όσον αφορά τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων της
ναυτιλιακής πολιτικής ο υπουργός σημείωσε ότι η μεγαλύτερη

έμφαση δίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
καθώς και στην αξιοποίηση των νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται

από την ψηφιοποίηση και τον αυτοματισμό Επιπλέον

τόνισε την ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική τεχνογνωσία
μέσω της συνεχούς αναβάθμισης της ναυτικής εκπαίδευσης

Τέλος ο κ Πλακιωτάκης εστίασε στην ενεργειακή οικονομία
και στη γεωπολιτική στις διασυνδέσεις λιμένων και ενδοχώρας

στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας στην
ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου καθώς

και στη διαμόρφωση ενός φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος
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ΔΕΗ Πορεία προς το άγνωστο
χωρίς πς 5 λιγνιτικέςμονάδες

ι Νέο στρατηγικό σχέδιο και στο βαθος
ιδιώτες ηου ενδιαφέρονται να

επενδύσουν στις Ανανεώσιμες Πηγές

Από
πού θα βρει π

ΔΕΗ τα κεφάλαια
για να χρηματοδοτήσει

τις επενδύσεις
σε νέες μονάδες ΑΠΕ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ή φυσικού αερίου προσπαθούν

να καταλάβουν στην αγορά

ενέργειας εν μέσω των πανηγυρικών

ανακοινώσεων για
κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων

μέχρι το 2023
Ολοι περιμένουν το στρατηγικό

σχέδιο που είχε προγραμματιστεί

να συζητηθεί στη χθεσινή

συνεδρίαση του διοικητικού

συμβουλίου της ΔΕΗ καθώς

και τις ανακοινώσεις που
αναμένεται να κάνει τη Δευτέρα

ο επικεφαλής της επιχείρησης
Γ Στάσσης

0 τελευταίος υποστήριξε στο
πρόσφατο συνέδριο της Capital
Link στη Νέα Υόρκη ότι η ΔΕΗ
θα απαλλαγεί από τις πέντε λι
γνιτικές μονάδες γιατί η έκτη
η υπό κατασκευή Πτολεμαΐδα V
θα λειτουργεί ως το 2023 και
όχι ως το 2028 όπως είχε ανακοινώσει

ο πρωθυπουργός Κ

Μητσοτάκης
Ωστόσο για να συνεχίζει

να λειτουργεί η ΔΕΗ ως προμηθευτής

ηλεκτρικής ενέργει¬

ας θα χρειαστεί να επενδύσει
σε νέες μονάδες αφού στο τέλος

του 2023 με βάση το σχέδιο

της διοίκησης θα έχει μείνει

μόνο με την Πτολεμαΐδα V
και την υδροηλεκτρική παραγωγή

η οποία καλύπτει πολύ
μικρό ποσοστό 10 των αναγκών

της χώρας Και επειδή η
ΔΕΗ κεφάλαια προς επένδυση
δεν διαθέτει αρκετοί στοιχηματίζουν

ότι οι νέες επενδύσεις θα
γίνουν σε συνεργασία με ιδιώτες

όπως η γερμανική RWE και
η ιταλική ENEL που έχουν εκδηλώσει

ή αναμένεται να εκδηλώσουν

ενδιαφέρον

Τα αιολικά πάρκα
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναρωτιούνται

πώς ακριβώς θα είναι

η ΔΕΗ μετά τις λιγνιτικές
μονάδες θα έχει προλάβει μέσα

σε τέσσερα χρόνια να αναπτύξει

τόσο μεγάλη βάση αιολικών

πάρκων όταν απαιτούνται
περί το 1.000.000 ευρώ για κάθε
μεγαβάτ MW αιολικού

Ολοι γνωρίζουν πόσο αργή
είναι η αδειοδοτική διαδικασία
και πως η αγορά αιολικών πάρκων

είναι πλέον αρκετά ώριμη
με την εξαίρεση των υπεράκτι
ων πάρκων που έχουν παγώ¬

σει εδώ και χρόνια ΓΓ αυτό και
όλοι περιμένουν τις ανακοινώσεις

του κ Στάσση ώστε να καταλάβουν

πώς θα είναι η ΔΕΗ
του 2023

Μετά την ολοκλήρωση της
Συνόδου Κορυφής της Ε Ε ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

δήλωσε ότι οι λιγνι
τικές μονάδες στη βόρεια Ελλάδα

πρέπει να κλείσουν είναι
ξεπερασμένες και κοστοβόρες
Το κόστος της μετάβασης στην
πράσινη οικονομία έχει πολλαπλές

αναγνώσεις Οι λιγνιτι
κές μονάδες στη Β Ελλάδα πρέπει

να κλείσουν αφού είναι
ξεπερασμένες

και κοστοβόρες τόνισε

ο πρωθυπουργός
Οπως εξήγησε δεν είναι

μόνο το διοξείδιο του άνθρακα

που επιβάλλει το κλείσιμο των
λιγνιτικών στη δυτική Μακεδονία

Είναι όλη η ποιότητα ζωής
στην περιοχή Το στοίχημά μας
είναι να προστατευτεί ο πληθυσμός

Σύμφωνα με τον Ελληνα
πρωθυπουργό εντός των επόμενων

εβδομάδων θα συσταθεί

διυπουργική που θα αναλάβει
τη μετάβαση από τον λιγνίτη
Εντός του α τριμήνου του

2020 θα παρουσιαστεί το σχέδιο

μετάβασης και ανάπτυξης
νέων μορφών ενέργειας Στόχος

μας είναι να κάνουμε τη
δυτική Μακεδονία πρότυπο
στη μετάβαση από τον λιγνίτη

σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον

πηγές ενέργειας διαμήνυσε

ο κ Μητσοτάκης



2. ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΠΛΟ

Μέσο: . . . . . . . . .ΧΡΗΜΑ WEEK
Ημ. Έκδοσης: . . .10/12/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .14/12/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 8

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΠΛΟ
Αυξημένο volatility στη Wall Street λόγω
των αλλεπάλληλων tweets Τραμπ αλλά
και του ΔΣ της FeD την Τετάρτη 1 1

Δεκεμβρίου

Μία μέρα αργότερα την Πέμπτη εκλογές

στο Ηνωμένο Βασίλειο και πρώτη
συνεδρίαση της ECB με την Κριστίν
Λαγκάρντ στο τιμόνι της Κεντρικής
Τράπεζας

Μέχρι την Παρασκευή 1 3 Δεκεμβρίου
θα έχει περάσατο σχέδιο Ηρακλής
Ανάσα για το εγχώριο banking πιθανό
front running στα τραπεζικά χαρτιά

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναπροσπαθήσουν

για το placement της ElvalHalcor
μέσα στις επόμενες συνεδριάσεις Περισσότερα

στο αναλυτικό θέμα του Χρήμα
Week Κυρίως στο θέμα της τιμολόγησης

σκόνταψε η πρώτη Θέμα discount

Εκτός FTSE25 η Cenergy από την
Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου εντός η
ΕΥΔΑΠ Εξ ου οι ασροές στη μετοχή της
δεύτερης

Χθες Δευτέρα ήταν η τελευταία μέρα
διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στην
ΑΜΚ της BriQ την Πέμπτη τελειώνει η
άσκηση

Συνομιλίες Julius Baer με την EFG
International

Βιβλίο για την εξεύρεση στρατηγικού
επενδυτή της Praxia άνοιξε η UBS
Εξελίξεις στο εγχώριο banking με πιθανή

είσοδο και νέων παικτών

Αλμυρό πολύ αλμυρό το επιτόκιο
του ομολόγου της Ελλάκτωρ Εξ ου οι
πωλήσεις και η υποχώρηση της μετοχής
και τις 5 συνεδριάσεις της προηγούμενης

εβδομάδας

Ξένα βραχυπρόθεσμα funds τοποθετούνται

στη μετοχή της ΔΕΗ Με την προσοχή
στην παρουσίαση του business plan

τη Δευτέρα 16 του μηνός Προβλέπεται
συνωστισμός στη Χαλκοκονδύλη

Πωλητής ο Τάκης Κανελλόπουλος για 37 χιλιάδες
μετοχές της TITAN προς 680 χιλ ευρώ Πωλητής ο

Θεόδωρος Φέσσας για 1 50 χιλ μετοχές της Quest
αλλά και δικαιωμάτων για την ΑΜΚ της BriQ

Κινητικότητα στα μεσαία-μικρά Μαθιός Alumil
AsCo ΒΙΟΤΕΡ Ικτίνος κ.ά Από τα 0,881 στις 1 0

Οκτωβρίου η μετοχή της Ικτίνος βγάζει αντίδραση
προς το 1 1 0 ευρώ Ενδεχόμενη υπέρβαση του

1,15 άνοιγα τον δρόμο για το 1 30 ευρώ

Αγορές μετοχών της Aegean από Ευτύχη και

Γιώργο Βασιλάκη Έμπρακτη στήριξη στη μετοχή
με την εταιρεία να περιμένει ένα καλό τέταρτο
τρίμηνο Με προσυμφωνημένη συναλλαγή/πακέτο
για 230 χιλιάδες μετοχές στα 8 ευρώ από εταιρεία
συμφερόντων της πλευράς Βασιλάκη

Στην Ευρωπαϊκή Πίστη εκτός από αγορές ιδίων μετοχών

ο Χρήστος Γεωργακόπουλος αγόρασε επιπλέον
80 χιλιάδες στη τιμή των 4,77 ευρώ Ο ιδρυτής της
υγιούς ασφαλιστικής εταιρίας στηρίζει εμπράκτως το
χαρτί Στο 41 45 η απόδοση για φέτος

Κύριο θέμα των επαφών των Ελλήνων τραπεζιτών
με εκπροσώπους ξένων funds τα μη εξυπηρετούμενα

δάνεια

Αυτή την εβδομάδα σε εκδήλωση της Capital Link
θα παρευρεθούν οι Χρ Μεγάλου Βασ Ψάλτης Π

Μυλωνάς και Γ Ζανιάς

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

ΕΘΝΙΚΗ από τράπεζες αν δοθεί το ok της
DG Comp στο σχέδιο Ηρακλής

LAMDA στην τελική ευθεία η ΑΜΚ Παίζει το
δικαίωμα

AEGEAN αν υπερβεί πειστικά τα 8,40 ευρώ

BRIQ με το που ολοκληρωθεί η ΑΜΚ

ΚΡΙ ΚΡΙ προς τα ιστορικά υψηλά 5,78
ευρώ το αγριοκάτσικο

ΙΚΤΙΝΟΣ προς το 1 20 η ανοδική διόρθωση

PERFORMANCE ακολούθα και νέα παράσταση



3. ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Οι δυνατότητες των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Στο θέμα των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα, τις
προοπτικές των εγχώριων επενδυτών και τις δυνατότητες
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναφέρθηκε ο Chairman
της Grant Thornton στην Ελλάδα, δρ Νικόλαος Καραμούζης,
μιλώντας στο 21ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link. «Σήμερα, η

0 CHAIRMAN ΤΗΣ GRANT THORNTON ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΔΡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ.

Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει
μια ιδιαίτερα ελκυστική αγορά για ιδιωτικές
και ξένες επενδύσεις, μέσα από την εφαρμογή 

ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων», είπε,
μεσοβδόμαδα, ο κ. Καραμούζης, επισημαίνοντας 

τα ισχυρά σημεία της ελληνικής Οικονομίας, 

τα οποία μπορούν να βοηθήσουν
στην προσέλκυση νέων επενδύσεων.



4. ΕΡΧΕΤΑΙ Η E-ΕΦΟΡΙΑ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
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Σελίδα: . . . . . . . . 25

Έρχεται η e-Εφορία
σε τρία επίπεδα

Στην Ψηφιακή Εφορία προχωρά η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων εσόδων όηου
ηΛεκτρονικά θα τηρούνται τα φοροΛογικά
ΒιΒΛία θα νηάρχει διασύνδεση των

ταμειακών μηχανών με τηνAMC και ο
στόχος είναι το 2020 να τεθεί οε εφαρμογή

Μπορεί να ακούγεται ως σενάριο
επιστημονικής φαντασίας ωστόσο στην
ΑΜΕ ήδη τρέχουν και παρότι πέρασαν
στα ψιΛά γράμματα της επικαιρότητας
στο φοροΛογικό νομοσχέδιο μεταξύ των

εΛαφρύνσεων και των φοροαναπτυξιακών
κινήτρων μπήκαν τα θεμέΛια νια τη
μετάβαση στην Εφορία τον επόμενου
αιώνα

Το πΛάνο τηό ψηφιοποίησης
αναπτύσσεται σε τρία μέρη
ΗΛεκτρονική Λογιστική myData
Είναι μια πΛατφόρμα που Λαμβάνει όΛες

τις σχετικές ακαθάριστες πΛηροφορίες
εσόδων και εξόδων από όΛες τι
επιχειρήσει και αποτεΛεί το Λογιστικό και
φοροΛογικό αρχείο τους

θα οδηγήσει στην προπΛηρωμή των
επιστροφών φόρου και στον υποΛογισμό
των φοροΛογικών υποχρεώσεων

ΗΛεκτρονική τιμολόγηση
θα καταστεί το κύριο κανάΛι των

φοροΛογικών πΛηροφοριών που
αποστέΛΛονται στο myDATA
JOnline ταμειακέ μηχανές

Το άΛΛο σημαντικότερο κανάΛι
πΛηροφοριών για τη Λογιστική Σύμφωνα
με την αρχή της μετάδοσης πΛηροφοριών
σε μια συναΛΛανή από μια Βάση
συναΛΛαγών θα συνδεθούν όΛες οι on Une

ταμειακές μηχανές με το myDATA
Ο διοικητής της AMC Γιώργος ΠιτσιΛής

στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη
αναφέρθηκε και στο άΛΛο αγκάθι για
φοροΛογούμενους και επενδυτές την
ασφάΛεια Δικαίου Πέρα από τις οδηγίες
στη Διεύθυνση επίΛυοης Διαφορών
για την ορθή εφαρμογή Αποφάσεων
εγκυκΛίων και την αποκατάσταση αδικιών
σε Βάρος φοροΛογουμένων κατά το
στάδιο του εΛέγχου επιχειρείται η άμεση
επίΛυση προΒΛημάτων στο πΛαίσιο του
υφιστάμενου νομικού πΛαισίου



5. ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ
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«Πράσινη» πορεία
Απολιγνιτοποίηση, ψηφιοποίηση των δικτύων,

πολιτική πελατών τα θέματα που ανέπτυξε στο
«Greece is Back» του συνεδρίου Capital Link Invest 

in Greece Forum ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στασσης, στο πλαίσιο 

των προτεραιοτήτων της στρατηγικής της επιχείρησης 

ηλεκτρισμού, για μια «πράσινη» πορεία.
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yΡΗΜΑ
J4

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 U ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201 9

I Το παρασκήνιο του 21ου Φόρουμ ins Capital Link και οι eriflnviKés npooôoKies

Τι ζήτησαν από
Άδωνη Σταϊκούρα
τα αμερικανικά funds
Η

Ι εξυγίανση του ελληνικού τραπεζικού
συστήματος και η διατηρησιμότητα

I υψηλών ρυθμών ανάπτυξης μέσω της
ολοκλήρωσης των προαπαιτούμενων της με
ταμνημονιακής εποπτείας αποτελούν τα
κλειδιά για την προσέλκυση αμερικανικών

κεφαλαίων στην Ελλάδα

ha του Λουκά
Γεωργιάδη
loukas 1 972@gmail.com

Στις επαφές που είχαν οι υπουργοί Οικονομικών
και Ανάπτυξης-Εηενδύσεων Χρήστος Σταϊ

κούρας και Άδωνις Γεωργιάδης αντίστοιχα εκδηλώθηκε

επίσημα το έντονο ενδιαφέρον αμερικανικών

funds και εταιρειών για τοποθετήσεις
στην Ελλάδα υπό την προϋπόθεση ότι η

χώρα μας θα ενταχθεί και πάλι σε βαθμίδα
επενδύσιμης χώρας Από τις επαφές των Ελλήνων

υπουργών προκύπτει ότι το κλίμα στη
Νέα Υόρκη ήταν πρωτόγνωρα ενθουσιώδες
και θετικό για τη χώρα μας σε αντιδιαστολή με
τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια όπου θύμιζε

κηδεία
Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκού

ρας συναντήθηκε με στελέχη των PIMCO
Goldman Sachs Citibank Black Rock Blue
Crest Morgan Stanley Helm Nomura Third
Point και με άλλους οι οποίοι υποσχέθηκαν
πιο ενεργή στήριξη στην αγορά ελληνικού χρέους

αφού όμως εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις

της Ελλάδας στο μέτωπο των μεταρρυθμίσεων
Στο επίκεντρο των συζητήσεων τέθηκε

το σχέδιο Ηρακλής για την εξαφάνιση μέρους

των κόκκινων δανείων και την ενίσχυση
της ρευστότητας στην οικονομία Στις επαφές
που είχε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Άδωνις Γεωργιάδης με εκπροσώπους αμερικανικών

εταιρειών αλλά και της ομογένειας
εκφράστηκε το ζωηρό ενδιαφέρον σχετικά με
την πορεία υλοποίησης της επένδυσης στο Ελληνικό

ενώ τέθηκαν κρίσιμα ερωτήματα για το
πλαίσιο προσέλκυσης επενδύσεων και για ειδικότερα

ζητήματα όπως οι ιδιωτικοποιήσεις το
χωροταξικό η απονομή της δικαιοσύνης και
άλλα

Επενδύστε τώρα

Προσκλητήριο επενδύσεων σε όλους τους
τομείς της ελληνικής οικονομίας απηύθυνε με

βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ ενθαρρυντικά

ήταν τα αποτελέσματα από τις επαφές των
υπουργών με εκπροσώπους της οικονομικής
και επιχειρηματικής ελίτ του πλανήτη

Η επιτυχία του Φόρουμ φαίνεται από τις 100
και πλέον επαφές που είχαν οι υπουργοί Οικονομικών

Ανάπτυξης-Επενδύσεων Τουρισμού
και Εμπορικής Ναυτιλίας Το κοινό μήνυμα των
Ελλήνων αξιωματούχων ήταν ότι η Ελλάδα ξαναμπήκε

στον επιχειρηματικό χάρτη του πλανήτη

και τώρα είναι η πιο κατάλληλη ώρα για
επενδύσεις Αμερικανικά funds τράπεζες και
εταιρείες ξεκαθάρισαν ότι εφόσον ολοκληρωθούν

στο σύνολο τους οι διαρθρωτικές αλλαγές

που έχουν συμφωνήσει οι ελληνικές Αρχές
με τους δανειστές τότε θα υπάρξει αυξημένη
ροή κεφαλαίων για την αγορά ομολόγων χαρτοφυλακίων

ενυπόθηκων δανείων ξενοδοχείων
και τοποθετήσεις στους κλάδους του τουρισμού

της ναυτιλίας των logistics και της υψηλής

τεχνολογίας
Οι Έλληνες επιχειρηματίες που συμμετείχαν

στο 21ο Φόρουμ της Capital Link έκαναν
αθροιστικά δεκάδες επαφές με εκπροσώπους

των μεγαλύτερων αμερικανικών funds τραπεζών

αλλά και επιχειρήσεων της πραγματικής οικονομίας

Πρέπει να σημειωθεί ότι το Φόρουμ
καλύφθηκε από τα περισσότερα αμερικανικά
Μέσα και το σύνολο των ομογενειακών MME
ενώ ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ
κούρας παρείχε όλες τις διαβεβαιώσεις για την
εξασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας

στην Ελλάδα Ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι
η Ελλάδα θα γίνει το νέο hot spot των επενδυτών

ενώ την τιμητική του είχε ο υφυπουργός
Οικονομικών Γ ΖαΒΒός ο οποίος ήταν

περιζήτητος αφού οι συμμετέχοντες ζητούσαν

περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο
Ηρακλής Τέλος ο υπουργός Τουρισμού Χ

θεοχάρης έκανε λόγο για μεγάλες επενδυτικές
ευκαιρίες στο ελληνικό τουριστικό προϊόν ενώ
ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης
επεσήμανε τις μεγάλες ευκαιρίες στον τομέα
της εμπορικής ναυτιλίας Πάντως κοινή ήταν η

πεποίθηση όλων ότι είναι θέμα χρόνου η ανάληψη

συγκεκριμένων επενδυτικών πρωτοβουλιών
από τους μεγάλους παίκτες της αμερικανικής

αγοράς

Τελευταία ευκαιρία για χιλιάδε5 οφειλέτε5
τραπεζών και Δημοσίου πριν το σφυρί

Χρονικό
διάστημα 18-22 εβδομάδων έχουν μπροστά τους χιλιάδες

κόκκινοι οφειλέτες των τραπεζών της Εφορίας και των ασφαλιστικών

ταμείων προκειμένου να ρυθμίσουν τις υποθέσεις τους καθώς
σε διαφορετική περίπτωση απειλούνται με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς

κινητής και ακίνητης περιουσίας
Τα υπουργεία Οικονομικών Ανάπτυξης-Επενδύσεων και Εργασίας

έχουν ήδη διαμορφώσει τον οδικό χάρτη για τη ρύθμιση χρεών μέσα
στο 2020 και έχει καταστεί σαφές σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται

να υπάρξει άλλη ευκαιρία Έτσι παρατείνεται

το πλαίσιο προστασίας της aae κατοικίας

κατά 4 μήνες δηλαδή εως τις 30 Απριλίου
2020 ενώ παρατείνεται για πέντε μήνες

έως την 31η Μαΐου 2020 η καταληκτική ημερομηνία

υποβολής της αίτησης για την οριστική
υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών προς τον

Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΦΚΑ
σε 120 δόσεις και αφορά όσους έχουν υποβάλει

αίτηση έως τις 7 Οκτωβρίου χωρίς αυτή
να έχει οριστικοποιηθεί Επιπλέον δίνεται δεύ¬

τερη ευκαιρία στους οφειλέτες εκείνους που εντάχθηκαν στη ρύθμιση
των 120 δόσεων αλλά την έχασαν ώστε να ενταχθούν και πάλι έως
τις 31/5/2020 Η διάταξη του υπουργείου Εργασίας αφορά συνολικά
πάνω από 80.000 οφειλέτες καθώς 31.000 είναι αυτοί που έχασαν
τη ρύθμιση και περίπου 50.000 είναι εκείνοι που δεν έχουν οριστικοποιήσει

την αίτησή τους Πρέπει να σημειωθεί ότι όσοι επαγγελματίες
δεν ανταποκριθούν τότε όχι μόνο θα χάσουν τη διαγραφή Βασικού
χρέους και προσαυξήσεων αλλά θα αναβιώσει και το παλαιό χρέος

Σε κάθε περίπτωση περίπου 3.000.000
οφειλέτες της Εφορίας 100.000 κόκκινοι
δανειολήπτες αλλά και 700.000 κόκκινοι
οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων από το
καλοκαίρι και μετά δεν θα έχουν κανένα σύμμαχο

στην προσπάθειά τους να διασώσουν τα
περιουσιακά τους στοιχεία ενώ Δημόσιο και
τράπεζες ετοιμάζονται για χιλιάδες κατασχέσεις

χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς

αλλά και πλειστηριασμούς ακινήτων μέσα

στην επόμενη τριετία
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Πρόσκληση
στους Αμερικανούς
για να μας σώσουν
με επενδύσεις

• I4

ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ διαχειριστές
και μερικούς από τους πλουσιότερους
ανθρώπους του πλανήτη είδαν ο Χρήστος

Σταϊκούρας και ο Λδωνις Γεωργιά
δης στις Ηνωμένες Πολιτείες Από το
βήμα του 2ΐου Ετήσιου Επενδυτικού
Forum της Capital Link που πραγματοποιήθηκε

στη Νέα Υόρκη προσκάλεσαν
αμερικανικά κεφάλαια να επενδύσουν
τώρα στην Ελλάδα Βέβαια καλές είναι
οιπροσκλήσεις αλλά οι ξένοι επενδυτές

περνάνε από το μικροσκόπιο
μια χώρα πριν μεταφέρουν
τα κεφάλαιά τους Για
παράδειγμα το γεγονός
ότι η Ελλάδα λόγω της
τρύπας που άφησε ο

ΣΥΡΙΖΑ στο τραπεζικό
σύστημα δεν μπορεί να
προβιβαστεί σε επενδυτική

βαθμίδα Αυτό είναι ένα
βασικό πρόβλημα το οποίο επισήμαναν

πολλοί υποψήφιοι επενδυτές
τόσο προς τον υπουργό Οικονομικών όσο

και τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Είναι άξιο μνείας το γεγονός ότιτο φετινό

φόρουμ δεν είχε καμία σχέση με τα
προηγούμενα τέσσερα επί διακυβέρνη

Ενδιαφέρον
από διαχειριστέβ

κεφαλαίων και την
eftft ois διεθνουβ

επενδυτικήδ
Koivôtntas

σης ΣΥΡΙΖΑ Για πρώτη φορά μετά από

πάρα πολλά χρόνια διαχειριστές επενδυτικών

κεφαλαίων και η ελίτ της διεθνούς

επενδυτικής κοινότητας ζητούσαν

συνεχώς στοιχεία για την πορεία της
οικονομίας επιδεικνύοντας εντυπωσιακά

ισχυρό ενδιαφέρον

Κάτι που φυσικά δεν συνέβαινε τα
προηγούμενα χρόνια καθώς τα σχετικά
φόρουμ ήταν από απογοητευτικά έως

εντελώς ανιαρά
Στην αποστολή συμμετείχαν

και οι υπουργοί Τουρισμού

και Ναυτιλίας Χάρης
Θεοχάρης και Γιάννης
Πλακιωτάκης αντίστοιχα
οι οποίοι είχαν επαφές εξαιρετικά

υψηλού ενδιαφέροντος

Άλλωστε είναι δεδομένο το
ενδιαφέρον αμερικανικών

εταιρειών για επενδύσεις στοντουρισμό
αλλά και στην ελληνική ναυτιλία μέσω
καιτουΣίτιτου Λονδίνου Στην κυβέρνηση

είναι εξαιρετικά αισιόδοξοι ότι μέσα
στο 2θ2θ θα έχουμε δυνατές ανακοινώσεις

σχετικά με τη δραστηριοποίηση αμερικανικών

κεφαλαίων στην Ελλάδα
Για να δούμε
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Ποήήά θα εξαρτηθούναπό
τηνεπιτυχία του Ηρακήή

Μια και η παροχή εγγύησης από το
Δημόσιο στα δάνεια των τιτλοποιήσε
ωντόυ σχεδίου Ηρακλής υποτίθεται

ότι δεν θα επιβαρύνει τον Έλληνα
φορολογούμενο ήτοι δεν θα έχει δη
μοσιονομικό αντίκτυπο ούτε επίδρα
ση στο χρέος ή το έλλειμμα ούτε θα
αγγίζει το buffer κάτι όμως που δεν
είναι σίγουρο καθώς θα εξαρτηθεί
από την ικανότητα ανάκτησης των
ενεχύρων Κύριοι του υπουργείου Οικονομικών

με ποιον τρόπο διασφαλίζεται η επιτυχία του έργου
των ανεξάρτητων διαχειριστών που θα αναλάβουν να τρέξουν

τις διαδικασίες προκειμένου να πληρώνεται το SPV από
τις παραγόμενες ροές και με τη σειρά του να καταΒάλει τις προμήθειες

στο Δημόσιο έτσι ώστε να μην καταπέσουν οι εγγυή¬

σεις Μη μας πείτε μέσω του συστήματος

κινήτρων και κυρώσεων γιατί
Και αυτά τα ωραία συμβαίνουν

ενώ σύμφωνα με τη Moody's η διατήρηση

της αξιολόγησης της Ελλάδας

σε χαμηλά επίπεδα και μακριά
από την επενδυτική Βαθμίδα οφείλεται

κυρίως στις αδύναμες πιστωτικές
συνθήκες οι οποίες χαρακτηρίζονται
από το υψηλό επίπεδο προβληματικών

δανείων Εκ του αποτελέσματος
θα φανεί κατά πόσο η εν λόγω συστημική λύση θα συμβάλει
στη μείωση των κόκκινων προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος
για τη χορήγηση ρευστότητας στην αγορά και την πραγματική
οικονομία έτσι ώστε η χώρα να πετύχει υψηλότερους ρυθμούς
ανάπτυξης

Η Ενωση Ελληνικών Τραπεζών θε
W ωρεί πως όσα μέλη της διαθέτουν
δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις
χαμηλότερο του 100 οφείλουν
να κινηθούν προς την επιβολή χρεώσεων

σε καταθετικούς λογαριασμούς
ή όχι καθώς έτσι είτε θα επηρεάζονταν

η επιστροφή χρημάτων από την
αλλοδαπή είτε θα στρέφονταν μερικώς

σε επενδυτικά προϊόντα

I Αληθεύει ότι η διοίκηση της Attica
• Bank φοβάται τυχόν πρόσθετες
εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις
λόγω της εφαρμογής του Διεθνούς
Πρότυπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

9 και του προληπτικού μηχανισμού

ασφαλείας Είναι γεγονός ότι
αναζητά νέα πλατφόρμα που να καλύπτει

τις ανάγκες για τον υπολογισμό
των προβλέψεων απαιτήσεων για τον
πιστωτικό λειτουργικό και κίνδυνο
αγοράς καθώς και τη διαχείριση
ενεργητικού-ηαθητικού και κινδύνου
ρευστότητας επιτοκίου

▼Μετά την αίτηση του Ελληνικού
Δημοσίου για αναίρεση της απόφασης

υπέρ της εταιρείας Κέκροψ
αναφορικά με τη διεκδικούμενη
έκταση περίπου 300 στρεμμάτων
οτην περιοχή του Παλαιού Ψυχικού
αναρωτιόμαστε με ποιον τρόπο η διοίκηση

της θα εγγράψει στον ισολογισμό
της το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο
θα επιλέξει να επηρεάσει πλήρως τα
επιμέρους οικονομικά της κονδύλια ή
όχι προκειμένου να μη χρειαστούν σημαντικές

αναπροσαρμογές που θα διαφοροποιήσουν

πλήρως την εικόνα των
λογιστικών της καταστάσεων

Τιμητική
αποστρατεία

Τιμητική αποστρατεία ως αναγνώριση
της προσφοράς του ή διατήρηση μέρους

των προνομίων του για να παραμείνει

εχέμυθος Δεν έκανε για επιτελικός

διευθυντής Χρηματοοικονομικών
Υπηρεσιών του Ομίλου ΕΧΑΕ ο κ Βασίλειος

ΓκόΒαρης κάνει όμως για να ενισχύσει

με την πολύχρονη εμπειρία και
τη σφαιρική του γνώση τον συντονισμό
των αμυντικών λειτουργιών της

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συμφωνεί με τις τράπεζες που ανHi και ως πιστώτριες-βασικσί μέτοχοι είχαν υπογράψει δεσμευτική συμφωνία SPA

με την Andromeda Seafood για την αγορά του 74,34 της Νηρεύς υποθέτουμε με τις
συνήθεις ρήτρες αθέτησης αστικού και ποινικού περιεχομένου εντούτοις αποδέχθηκαν
τροποποιήσεις που εμπεριείχαν εξάλειψη τιμήματος ύψους πολλών εκατ ευρώ

Μέχρι να αποδώσει τα αναμενόμενα τι γίνεται
Με αφορμή τις αλλαγές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με την κατάργηση των δημοπρασιών

τύπου ΝΟΜΕ τη λειτουργία του target model τον Μεταβατικό Μηχανισμό
Αποζημίωσης Ευελιξίας τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης κ.λπ θα θέλαμε να
ρωτήσουμε τη Volton που απέκτησε το χαρτοφυλάκιο της KEN ποιο είναι το break
even point της Από ποιο ποσοστό δηλαδή των πωλήσεών της και πάνω καλύπτει το σύνολο

των εξόδων της χωρίς να εγγράφει ζημιές Και αυτό γιατί οι επιθετικές κινήσεις
χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση του μεριδίου αγοράς και προσέλκυση πολλών συνδέσεων
δύναται να δημιουργήσουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα μέχρι να αποδώσουν τα
αναμενόμενα

Πόσα από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που συμπεριλαμβάνονται στο χαρτοφυ
Ρλάκιο Aeolus του ειδικού διαχειριστή PQH ήταν από εκείνα που πήγαν και
ήρθαν πολλές φορές βαπτιζόμενα ενίοτε ως good ή bad μεταξύ αυτού PQH και
των συστημικών τραπεζών οι οποίες απέκτησαν τα καλά τμήματα των υπό εκκαθάριση

πιστωτικών ιδρυμάτων Αγροτική Τράπεζα Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κ.λπ
Έχει τη σημασία του αν αναλογιστεί κανείς πως ως προτιμητέος επενδυτής του
Aeolus ανακηρύχθηκε η Intrum Hellas που αφενός διατηρεί στενές σχέσεις με

μια εκ των αγοραστριών των καλών και αφετέρου έχει προσλάβει στελέχη των
κακών

Για να μπ δίνει π διοίκηση τροφή oris KOKés γήωσσεΒ
Με δεδομένο ότι αγοραστής του ακινήτου που πουλά η εταιρεία Πετρόπουλος εμφανίζεται

το συνδεδεμένο με αυτή μέρος επιχείρηση Ντέλπα με μοναδικό της μέτοχο ομόρρυθμη

εταιρεία της οποίας insider είναι ο κ Ιωάννης Πετρόπουλος μήπως η αξία του θα
έπρεπε να αποτιμηθεί από περισσότερους του ενός ανεξάρτητους εξωτερικούς πιστοποιημένους

εκτιμητές

Υποβαθμίζεται ή μας φαίνεται ο ρόλος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
από τον υφυπουργό αρμόδιο για θέματα Δημοσιονομικής Πολιτικής κ Θόδωρο
Σκυλακάκη

Υπό προϋποθέσει
Υπό προϋποθέσεις δύναται να παραπέμπει

ακόμα και σε παραπληροφόρηση κυρίες και
κύριοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αν
και έχουν περάσει χρόνια από τις αρχικές
προφορικές διαπραγματεύσεις και μήνες
από το γραπτό μνημόνιο συνεργασίας που

υπέγραψαν οι εταιρείες Σίδμα Μπήτρος με
τις πιστώτριες τράπεζες εντούτοις οι όροι
παραμένουν ακόμα άγνωστοι Το ότι προχώρησε

ο νομικός οικονομικός έλεγχος δεν
αναιρεί το γεγονός πως είτε κάποιοι επενδυτές

τοποθετήθηκαν επί της συμφωνίας είτε

ορισμένοι μέτοχοι διατήρησαν τη θέση
τους για τον ίδιο λόγο

Hl Κατά τα άλλα η Ελλάδα έχει γίνει ο
Ρ ιδανικός προορισμός για τους απανταχού

της γης επενδυτές Δεν φθάνει που
το αλλοδαπό private equity fund KKR θα
προχωρήσει σε πώληση του ντόπιου
φαρμακευτικού τμήματος του ομίλου
Famar λίγους μόλις μήνες μετά από την
απόκτηση του μέχρι και τα κεφάλαια που
του δάνεισε η θυγατρική του KAG Ελλάδας

κατευθύνθηκαν ήδη στις μονάδες της
Γαλλίας προκειμένου να εξασφαλίσουν
τη συνέχεια των εκεί δραστηριοτήτων

Έχει γίνει érlcyxos
Έχει γίνει έλεγχος στα δομημένα προϊόντα

των πιστωτικών ιδρυμάτων που συνδέουν την
αποπληρωμή κεφαλαίου με την απόδοση υποκείμενου

δείκτη προκειμένου να διερευνήσει
κατά πόσο ενημερώνουν εμπεριστατωμένα
τους επενδυτές για τον πιστωτικό κίνδυνο του
εκδότη και της αγοράς και να διαπιστώσει αν σι

δυνητικές τους απώλειες είναι ανάλογες του
αναλαμβανόμενου ρίσκου Πόσο περισσότερο
σήμερα που η υπερβάλλουσα ρευστότητα αναμένεται

να οδηγήσει σε επιδείνωση των
όρων στα προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου με
την ενδεχόμενη προκύπτουσα ζημία να μην
υπερβαίνει προκαθορισμένο όριο

Γιάννηε κερνάει
fiàwns πίνει

CAPITAL

Κατ επιλογή κατά τη διακριτική ευχέρεια και
κατά την ορθή κρίση του ΒεΒαίως-ΒεΒαίως το
διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας CNL Capital

θα αποφασίσει να διαθέσει στα μέλη του ως
ΑμοιΒή Απόδοσης τις ίδιες μετοχές που θα αποκτήσει

στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος

Πόσα τουλάχιστον
τα MOU

Για να πάψουν να λένε κυρίες και κύριοι της
ΕΥΔΑΠ πως στο φετινό συνέδριο tou Capital
Link κάνατε τουρισμό θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε

αν έχετε πρόχειρο να μας πείτε πόσες

κατ ιδίαν και ομαδικές συναντήσεις σας με
εκπροσώπους εταιρειών κατέληξαν αν όχι σε
επίσημες συμφωνίες τουλάχιστον σε memo
ranâum of understanding
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ΛΑΛΕ

Ολοταχώβ για
την e-Εφορία
Αλμα των εφοριών στον επόμενο
αιώνα θέλει να κάνει ο διοικητής της
ΑΑΔΕ μετατρέποντας τις ΔΟΥ από

τόπους μαρτυρίου των φορολογουμένων

σε μονάδες υψηλής τεχνολογίας

Αν κρίνει μάλιστα κανείς από τα
όσα είπε ο Γ Πιτσιλής ενώπιον των
επενδυτών που άκουγαν με προσοχή

στο συνέδριο της Capital Link
για τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία

τα πράγματα θα τρέξουν άμεσα

Εχουμε και λέμε
Ηλεκτρονική λογιστική myData

Είναι μια πλατφόρμα που λαμβάνει
όλες τις σχετικές ακαθάριστες πληροφορίες

εσόδων και εξόδων από

όλες τις επιχειρήσεις και αποτελεί
το λογιστικό και φορολογικό αρχείο

τους
Ηλεκτρονική τιμολόγηση Το κύριο

κανάλι των φορολογικών πληροφοριών

που αποστέλλονται στο

myDATA
Online ταμειακές μηχανές Σύμφωνα

με την αρχή της μετάδοσης
πληροφοριών σε μια συναλλαγή
από μια Βάση συναλλαγών θα συνδεθούν

όλες οι online ταμειακές μηχανές

με το myDATA
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Κάλεσμα ΠΑακιωιάκη σε
Αμερικανού5 επενδυτέε

Τις επενδυτικές ευκαιρίες στη ναυτιλιακή και λιμενική
βιομηχανία της Ελλάδας είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει 

ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Γιάννης Πλακιωτάκης στο 21ο Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο 

της Capital Link της Νέας Υόρκης. Μιλώντας σε
Αμερικανούς επενδυτές, ο υπουργός αναφέρθηκε στη
δυναμική και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική 

ναυτιλία, τονίζοντας την πολυεπίπεδη προσφορά
της στο παγκόσμιο εμπόριο και στην παγκόσμια οικονομία. 

Ταυτόχρονα, κατέγραψε τις Βασικές αρχές της ναυτιλίας, 

δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ύπαρξης 

παγκόσμιων λύσεων σε κρίσιμα θέματα, όπως η κλιματική 

αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος.
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ΣΤΑΣΣΗΣ ΓΚΑΖΙ ΣΤΗΝ
ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ ΤΟ 2023

Πέντε χρόνια νωρίτερα από το στόχο της κυβέρνησης

να αλλάξει η χώρα σελίδα και να
αφήσει πίσω το λιγνίτη αποφάσισε η ΔΕΗ Οπως
έκανε γνωστό ο CEO της Επιχείρησης Γιώργος
Στάσσης από το συνέδριο τπς Capital Link στη
Ν Υόρκη η Ελλάδα πρόκειται να επιταχύνει τη
διαδικασία για στροφή στην πράσινη ενέργεια
κλείνοντας το 2023 αντί για το 2028 τις λιγνιτικές
μονάδες Η ΔΕΗ δεσμεύεται ότι μέχρι το 2028
δεν θα καίει λιγνίτη και η Ελλάδα θα βρεθεί
πρώτη στην Ε Ε στο θέμα της απολιγνιτοποίη
σης σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ Στάσσης
τονίζοντας ότι θα επιταχύνουμε τπν απόσυρση
κλείνοντας όλες τις υπάρχουσες μονάδες έως το

2023 Επικαλούμενος τπν ανάγκη δράσης για
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Πρέπει

να κινηθούμε γρηγορότερα Σύμφωνα με τον
ίδιο η ΔΕΗ σκοπεύει να κλείσει σε τρία χρόνια
τις εγκατεστημένες μονάδες των σταθμών της
Καρδυάς του Αμυνταίου της Μελίτης του Αγίου
Δημητρίου και της Μεγαλόπολης Αναφορικά με
τους εργαζόμενους που σήμερα απασχολούνται
στις μονάδες λιγνίτη είναι περίπου 5.000 μαζί
με τους εργαζόμενους στα ορυχεία Σύμφωνα
με τα υπάρχοντα δεδομένα ένας μεγάλος αριθμός

εξ αυτών μέχρι το 2023 θα έχει θεμελιώσει
συνταξιοδοτικά δικαιώματα ενώ με βάση τις
προβλέψεις του πρόσφατου ενεργειακού νόμου

αλλά και με βάση δηλώσεις του υπουργού Περιβάλλοντος

και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη θα
υπάρχει μια γκάμα επιλογών από την εθελούσια
μέχρι τη μετάταξη εντός ΔΕΗ ή τη μετάταξη στον
δημόσιο τομέα Ο κ Στάσσης θα παραχωρήσει τη
Δευτέρα συνέντευξη Τύπου για τπν πιο αναλυτική
παρουσίαση των βασικών πυλώνων του business
plan για το μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό
της Επιχείρησης Μ.Ξ
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Jk ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΑ ΑΛΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑ
ΤΟΥΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Η πιο μεγάλη
ώρα είναι τώρα
για επενδύσεις
στην Ελλάδα

Συνάντηση κορυφής για
την ελληνική οικονομία
και τις επενδύσεις δεδομένου

ότι σε αυτήν συμμετείχαν

μεγάλοι επενδυτές

εκπρόσωποι επιχειρήσεων

και διεθνών
χρηματοπιστωτικών οργανισμών

αλλά και 7 υπουργοί

και υφυπουργοί
της ελληνικής κυβέρνησης

ήταν αυτή που
πραγματοποιήθηκε την
περασμένη Δευτέρα
9/1 2 στη Ν Υόρκη στο

πλαίσιο του Ετήσιου Ελληνικού

Επενδυτικού
Συνεδρίου Capital Link
Invest in Greece Forum

Επιμέλεια Νίκος Τσαγκατάκης

Εχοντας

ως κεντρική
θεματική την επανατοποθέτηση

της Ελλάδας

στον διεθνή επενδυτικό

χάρτη με
το μότο GREECE IS BACK το
φόρουμ Capital Link άνοιξε
για 21η συνεχόμενη χρονιά τις
πύλες του ακριβώς σε αυτή την
κομβική χρονική συγκυρία Τη
στιγμή δηλαδή που η χώρα μας
έχει τεθεί σε τροχιά ουσιαστικής
ανάπτυξης για τη βιωσιμότητα
της οποίας και την επανεκκίνηση

της εθνικής οικονομίας οι επενδύσεις

αποτελούν τον βασικό
συντελεστή επιτυχίας του

εγχειρήματος

Το Συνέδριο στη
Νέα Υόρκη παρουσίασε στο διεθνές

κοινό τα συγκριτικά πλεονεκτήματα

της Ελλάδας και λειτούργησε

ξανά ως αρωγός στην
προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας

Αυτό είπε με άλλα λόγια

και ο υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Αδωνις Γε
ωργιάδης ο οποίος μιλώντας
στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο

έκανε μεταξύ άλλων λόγο
για την αρχή μιας νέας εποχής
για την Ελλάδα Όπως περιέγραψε

ειδικότερα ο κ Γεωργιάδης
η Ελλάδα ήταν μεταξύ των χωρών

που επλήγησαν σε μεγαλύτερο

βαθμό από άλλες από την
οικονομική κρίση ωστόσο κατάφερε

να μεταμορφωθεί σε μια
από τις πιο φιλικές προς την ε¬

πιχειρηματικότητα οικονομίες
Με βατήρα αυτή την ευχάριστη

μετάλλαξη ο Έλληνας υπουργός

Ανάπτυξης έστειλε το
μήνυμα ότι τώρα είναι η κατάλληλη

στιγμή για να επενδύσει
κάποιος στην Ελλάδα καλώντας
τους Αμερικανούς επενδυτές να
σπεύσουν να αξιοποιήσουν την
αναπτυξιακή δυναμική αλλά και
τις ευκαιρίες που εμφανίζονται
λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής

της χώρας
Το μήνυμά μου λοιπόν προς

τους Αμερικανούς επενδυτές είναι το

εξήç τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν

στην Ελλάδα Αυτοί που δεν
έχουν σταματήσει να επενδύουν στη

χώρα μας ακόμη και εν μέσω της
χειρότερης οικονομικής μας κρίσης
τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους
καρπούς τους Και αυτοί που δεν έχουν

επενδύσει τώρα είναι η ώρα
να επωφεληθούν των μοναδικών ευκαιριών

που παρουσιάζονται στην
χώρα μας σημείωσε χαρακτηριστικά

ο κ Γεωργιάδης

Γιατί το ρίσκο
ΔΕΝ είναι ρίσκο
Για όσους πιστεύουν ότι το να επενδύσει

κάποιος στη σημερινή
Ελλάδα αποτελεί μία κίνηση

υψηλής επικινδυνότητας η επιγραμματική

αναφορά στα συγκριτικά

πλεονεκτήματα της ελληνικής

οικονομίας ήταν αρκετή
για να καταδειχθεί η ελκυστικότητα

της χώρας μας ως επεν¬

δυτικός προορισμός Όπως σημείωσε

ο υπουργός η Ελλάδα
►W Αποτελεί μέλος της ευρω

ζώνης με τα δημόσια οικονομικά
της να παρουσιάζουν πλέον

υγιή εικόνα
►*Έχει υιοθετήσει μια φιλόδοξη

ατζέντα μεταρρυθμίσεων
προσαρμοσμένη στις ειδικές ανάγκες

των επενδυτών έτσι ώστε

να ξεπεραστούν γραφειο¬

κρατικά εμπόδια να μειωθεί η
φορολογία να υποστηριχθεί η
τεχνολογία και η καινοτομία να
βελτιωθούν οι υποδομές και

γενικότερα

να δημιουργηθεί ένα
περιβάλλον φιλικό προς το επι
χειρειν

►W Διαθέτει εργατικό δυναμικό
το οποίο συνδυάζει με μοναδικό

τρόπο την υψηλή ποιότητα

τη μεγάλη διαθεσιμότητα
και την αποδοτικότητα

►W Έχει επιτόκιο δανεισμού
που κινείται σε ιστορικά χαμηλά

επίπεδα
►Μ Παρουσιάζει μηδενικό επενδυτικό

κίνδυνο καθώς διαθέτει

την πιο δυνατή πολιτική
σταθερότητα της τελευταίας δεκαετίας

Αναφερόμενος τέλος στους
πολλά υποσχόμενους τομείς της
ελληνικής οικονομίας ο Αδω
νις Γεωργιάδης περιέγραψε
ως τέτοιους την αγορά ακινήτων

τον τουρισμό την ενέργεια
τα συστήματα τεχνολογίας

της πληροφορίας τη φαρμακοβιομηχανία

και τη βιοτεχνολογία

Μπαράζ επαφών
Το δεύτερο αμερικανικό 24ωρο
του Αδωνι Γεωργιάδη περιείχε

αρκετές συναντήσεις με επικεφαλής

funds διεθνών τραπεζών
και επιχειρήσεων με τους

οποίους ο Έλληνας υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων συζήτησε

και για το σχέδιο Ηρακλής

που η Αθήνα εκτιμά ότι
μετά την ψηφισή του από την
ελληνική Βουλή την Πέμπτη και
την ενεργοποιησή του από την
αρχή του 2020 θα δημιουργήσει

τις συνθήκες για πολύ μεγάλες

επενδύσεις στην εκκαθάριση
των κόκκινων δανείων

Σημαντικές παρεμβάσεις c
Δεν μίλησα γι αυτά που θα κάνουμε Κυρίως γιατί πιστεύω ότι

καλύτερα πείθει τον άλλο αυτό που γίνεται παρά αυτό που του
υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις τόσα χρόνια Αρα η κυβέρνηση μας
αυτούς τους πέντε μήνες έχει ήδη να παρουσιάσει έργο και αυτό
το θετικό κλίμα που είδατε είναι το αποτέλεσμα αυτού του έργου

Με αυτά τα λόγια ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ä
δωνις Γεωργιάδης προλόγισε από το βήμα του επενδυτικού
συνεδρίου Capital Link Invest in Greece Forum τις μεταρρυθμιστικές

επιδόσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας

μόλις 5 μήνες
απαριθμώντας τα εξής πεπραγμένα

• Δρομολόγηση της ανάπλασης της παραλιακής περιοχής
του πρώην αεροδρομίου της Αθήνας στο Ελληνικό επενδυτικό
πρότζεκτ αξίας 8 δισεκατομμυρίων ευρώ

• Υποβολή προσφορών από δύο μεγάλες αμερικανικές εταιρείες

που διεκδικούν την άδεια του καζίνο
• Ψήφιση του αναπτυξιακού νόμου Επενδύστε στην Ελλάδα

ο οποίος βελτιώνει το επιχειρηματικό τοπίο μειώνει τη
γραφειοκρατία και ενσωματώνει στρατηγικές επενδύσεις άνω
των 1 5 εκατομμυρίων ευρώ
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Επιθετικόχερο
όχι τηςΔΕΗ

στονλιγνίτη
Εκυός παραγωγής ως το 2023

Τημαζική πράσινη στροφή της ΔΕΗ στιςΑΠΕ περιλαμβάνει

το νέο business plan της επιχείρησης
που ενέκρινε χθες τοΔΣ καθώς θέτει ως στόχο την
αύξηση εντός της επόμενης 5ετίας πάνω από έξι
φορά της εγκςπκπιιιιένης ισχύοςσεΑΠΕ Παράλληλα
το business plan που θα παρουσιασθεί επίσημα τη
Δευτέρα περιλαμβάνει ένα επιθετικό πρόγραμμα
απολιγνιτοποίησης με τη σταδιακή απόσυρση έως
το 2023 όλων των μονάδων που λειτουργούνσήμερα
ώστε με το σβήσιμο και της Πτολεμαΐδαν μέχρι
το 2028 να μηδενισθεί η συμμετοχή του καυσίμου
στο ενεργειακό μίγμα σελ 12
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Πράσινη στρσφήτηςΔΕΗ
με εκτίναξη ισχύοςτωνΑΠΕ
Εγκρίθηκε από το Δ.Σ το business plan της επιχείρησης

Το νέο business plan της ΔΕΗ που προβλέπει εμπροσθοβαρές
σχέδιο απολιγνιτοποίησης παρουσιάζεται επίσημα τη Δευτέρα

Του Κώστα Δεληγιάννη
kdet@naftemporiki.gr

Τη
μαζική πράσινη στροφή

της ΔΕΗ στις Ανανεώσιμες

Πηγές Ενέργειας
ΑΠΕ περιλαμβάνει το νέο business

plan της επιχείρησης που

ενέκρινε χθες το Δ.Σ καθώς
συμφωνά με πληροφορίες θέτει

ως στόχο την αύξηση εντός
της επόμενης 5ετίας πάνω από
έξι φορές της εγκατεστημένης
ισχύος σε ΑΠΕ Παράλληλα το
business plan το οποίο εκπονήθηκε

από τη McKinsey και
θα παρουσιασθεί επίσημα τη
Δευτέρα σε συνέντευξη Τύπου
περιλαμβάνει ένα επιθετικό
πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης
με τη σταδιακή απόσυρση έως
το 2023 όλων των μονάδων που
λειτουργούν σήμερα ώστε με
το σβήσιμο και της Πτολε
μαΐδα V μέχρι το 2028 να

μηδενισθεί

η συμμετοχή του καυσίμου

στο ενεργειακό μίγμα
Στην κατακόρυφη ενίσχυση

της πράσινης ηλεκτροπαραγωγής

ως βασικό άξονα του καινούριου

επιχειρηματικού σχεδίου

είχε αναφερθεί την πρα
ηγούμενη εβδομάδα ο πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος της
ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης από το
βήμα της εκδήλωσης Invest in
Greece της Capital Link Μάλιστα

είχε επισημάνει χαρακτηριστικά

πως στόχος είναι η
μετεξέλιξη

της από ουραγό σε
πρωταγωνιστή

στην παραγωγή ηλεκτρισμού

από ΑΠΕ
Σε αυτό το πλαίσιο στο business

plan φέρεται να τίθεται ο
στόχος αύξησης των μονάδων
ΑΠΕ της επιχείρησης στα επίπεδα

του 1 GW σε μία πενταετία
Ένα νούμερο που με δεδομένο

ότι η πράσινη εγκατεστημένη

ισχύς της κινείται
αυτήν τη στιγμή στα l50 MW
σημαίνει πως n ΔΕΗ θα μεγεθύνει

πάνω από έξι φορές το
πράσινο χαρτοφυλάκιο της

Έσοδα μέσω ΔΕΔΔΗΕ
Όσον αφορά τα απαιτούμενα
κεφάλαια n ΔΕΗ αναμένεται να
αξιοποιήσει ένα μέρος των εσόδων

που εκτιμάται ότι θα αποκτήσει

από τη μερική ιδιωτικοποίηση

του Διαχειριστή Ελληνικού

Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Ενέργειας ΔΕΔΔΗΕ n
οποία θα τρέξει ενιός του 2020
όπως έχει δηλώσει η πολιτική
ηγεσία του υπουργείου Περι¬

βάλλοντος και Ενέργειας Προς
αυτή την προοπτική αναμένεται

να συμβάλουν επίσης και
συμπράξεις με ξένους ενεργειακούς

ομίλους καθώς μεγάλοι
Ευρωπαίοι παίκτες όπως η
RWE αλλά και κινεζικές εταιρείες

έχουν ήδη εκφράσει το
ενδιαφέρον τους να συνεργαστούν

με τη ΔΕΗ
Κίνητρα για τους δυνητικούς

εταίρους της επιχείρησης είναι
κατ αρχάς το brand name της
εταιρείας το οποίο μπορεί να
παίξει σημαντικό ρόλο στην
αποδοχή των έργων από τις τσ
πικές κοινωνίες Επίσης δέλεαρ

αποτελεί n npœirnm εκ των
προτέρων διασφάλισης της διάθεσης

της πράσινης ηλεκτροπαραγωγής

μέσω συμβάσεων

αγοραπωλησίας ενέργειας
ΡΡΑ με τη ΔΕΗ ώστε αυτή να
καλύψει μέρος των αναγκών της
ως προμηθευτή ρεύματος

Την ίδια στιγμή το εμπροσθοβαρές

σχέδιο απολιγνιτσ
ποίησης του business plan θα
προβλέπει την απόσυρση έως το
2023 όλων των λιγνιτικών σταθμών

που λειτουργούν ήδη Στους
σταθμούς αυτούς και τα λιγνιτωρυχεία

εκτιμάται ότι απασχολούνται

περίπου 4.600 υπάλληλοι

της επιχείρησης πολλοί
πάντως από τους οποίους έχουν
θεμελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα

Οι υπόλοιποι θα αποτελέσουν

την πρώτη δεξαμενή
για τα προγράμματα εθελούσιας

εξόδου καθώς και με¬

τακινήσεων σε θυγατρικές του
ομίλου ή στο Δημόσιο που πρόκειται

να υλοποιήσει n επιχείρηση

Όσον αφορά την υπό κατασκευή

μονάδα Πτολεμαΐδα V
ισχύος 660 MW αυτή φοίνεται
πως θα ξεκινήσει να λειτουργεί
με λιγνίτη διατηρώντας τον

συγκεκριμένο

τρόπο λειτουργίας
έως το 2028 έτος κατά το οποίο
όπως έχει εξαγγείλει o πρωθυπουργός

Κυριάκος Μητσοτάκης
θα διακοπεί πλήρως n λι

γνιτική ηλεκτροπαραγωγή στη
χώρα μας Στη λειτουργία του
σταθμού σε πρώτη φάση με το
ορυκτό καύσιμο σηνηγορεί και
το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια

και το Κλίμα ΕΣΕΚ σύμφωνα

με το οποίο η εγκατεστημένη

λιγνιτική ισχύς στη χώρα
μας θα έχει περιοριστεί το 2025
στα 700 MW παραμένοντας σε
αυτό τσ ύψος έως το 2027 ώστε
να μηδενισθεί στη συνέχεια μέχρι

το 2030

Ψηφιοποίηση δικτύων
Σύμφωνα με την τοποθέτηση
του κ Στάσση στο Invest in Greece

στο business plan θα υπάρχει
επίσης ένας οδικός χάρτης

για την ψηφιοποίηση των δικτύων

καθώς και στρατηγικές
αναμόρφωσης της εμπορικής
πολιτικής με την προσφορά
προϊόντων ρεύματος και φυσικού

αερίου σε εξατομικευμένη
βάση

SID.U227363I

Χρονοδιάγραμμα
απολιγνττοποίησης
Αναφορά στην πλήρη
απολιγνηοποίηοτι έως το 2028
έκανε ο υφυπουργός Ενέργειας
Γεράσιμος Θωμάς κατά τη χθεσινή

παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου

για την Ενέργεια και το Κλίμα
ΕΣΕΚ στις αρμόδιες Επιτροπές της

Βουλής Ο κ Θωμάς τόνισε ότι το
χρονοδιάγραμμα θα παρουσιαστεί
τη Δευτέρα στο πλαίσιο της
παρουσίασης του business plan της
ΔΕΗ προσθέτοντας ότι έχει ληφθεί
μέριμνα ώστε η Μελέτη Επάρκειας
Ισχύος του Ανεξάρτητου
Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας ΑΔΜΗΕ να

ενσωματώνει τις βασικές
παραδοχές για την αξιολόγηση της
επάρκειας του ηλεκτρικού
συστήματος Επίσης υπογράμμισε
ότι το masterplan για τη Δίκαιη

Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών
που θα Γίορουσιοοτεί εντός του
2020 δεν θα είναι έκθεση ιδεών
αλλά σχέδιο υλοποιήσιμο
Σύμφωνα με τον υφυπουργό οι
στόχοι που θέτει το ΕΣΕΚ και οι

πολιτικές που υιοθετεί συμβαδίζουν
απόλυτα με το Green Deal της
Κομισιόν Ο κ Θωμάς αναφέρθηκε
ακόμα στην ανάγκη ανάπτυξης των
υποδομών ηλεκτρισμού και

φυσικού αερίου τόσο των

διασυνοριακών όσο και των
εγχώριων ενώ απαντώντας σε
επισημάνσεις βουλευτών για τον
ρόλο του φυσικού αερίου ο κ

Θωμάς επεσήμανε ότι πρόκειται για
το καύσιμο που θα εξασφαλίσει την

ομαλή μετάβαση σε ένα σύστημα
όπου οι ΑΠΕ θα διαδραματίζουν
πρωταγωνιστικό ρόλο με ποσοστό
που θα προσεγγίζει το 65 στην
ηλεκτροπαραγωγή το 2030
Όσον αφορά τις πρωτοβουλίες για
την εξοικονόμηση ενέργειας ο κ

Θωμάς είπε ότι κατά τους πρώτους
μήνες του 2020 θα προκηρυχθεί το
πρόγραμμα Ηλέκτρα για
ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων
ιαηρίων το οποίο ανασχεδιάζεται
ώστε οι παρεμβάσεις να

χρηματοδοτούνται από τους ίδιους
τους φορείς αλλά και από Εταιρείες
Ενεργειακών Υπηρεσιών ESPO's

προκειμένου να κινητοπαηθούν και
ιδιωτικοί πόροι Την ίδΊα στιγμή
σχεδιάζονται καινούργια
προγράμματα για κατοικίες και

βιομηχανίες στο πλαίσιο του
Πολυετούς Δημοσιονομικού
Πλαισίου 2021-2027
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Αντίστροφα

μετρά για την ΔΕΗ η ανακοίνωση του στρατηγικού

της σχεδιασμού πάνω στον οποίο θα χαραχθεί
η πορεία της επόμενπς μέρας που θα θέσει ισχυρά θεμέλια

ώστε η επιχείρηση να γυρίσει οριστικά σελίδα και
να βγει από το βαθύ τούνελ των ζημιών Αναμένεται να
εγκριθεί από το διοικπτικό συμβούλιο της ΔΕΗ το
business plan της επιχείρησης που κατήρτισε η

McKinsey το οποίο θα αποκαλυφθεί επισήμως από τον πρόεδρο και
διευθύνοντα σύμβουλο κ Γιώργο Στάσοη την επόμενη Δευτέρα Θα
ακολουθήσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων προκειμένου να
εγκρίνει τις μεγάλες αλλαγές στον τομέα των προσλήψεων και της στελέχωσης

της εταιρείας που έφερε πρόσφατα σ νόμος που ψηφίοτπκε από
τη Βουλή Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε πρώτη φάση o επικεφαλής
της ΔΕΗ έχει επιλέξει να παρουσιάσει τις στρατηγικές προτεραιότητες
της εταιρίας καθώς το σχέδιο θα αναλυθεί με κάθε λεπτομέρεια στους
αναλυτές περί τα τέλη Ιανουαρίου Για την περίοδο αυτή προγραμματίζεται

ένα Investor day το οποίο θα αποτελέσει ένα πρώτο βήμα προετοιμασίας

για την προσέλκυση ξένων επενδυτών αλλά και για τη μεγάλη

έξοδο στις αγορές που προετοιμάζεται για αργότερα με την έκδοση
ομολογιακού δανείου Στόχος της νέας διοίκησης είναι να πείσει τους
επενδυτές για τις μεγάλες αλλαγές στη λειτουργία της εταιρίας αλλά και
να άρει τις αβεβαιότητες που κρατούσαν μακριά από την επιχείρηση και
την μετοχή της τα μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια αποκτώντας όλα
εκείνα τα εργαλεία που θα την βοηθήσουν να αναπτυχθεί με έναν υγιή
τρόπο και να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις τους ιδιώτες προμηθευτές
Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link στη Ν Υόρκη ο κ Στάσσης
επεσήμανε ότι η ΔΕΗ έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει

σύντομα και το οποίο έχει τέσσερεις βασικούς άξονες
Την απολιγνιτοποίηση της εταιρίας η οποία θα κινηθεί στις κυβερνητικές

εξαγγελίες για οριστική απεξάρτηση από το λιγνίτη έως το 2028

αλλά θα περιλαμβάνει αναλυτικό και πλήρες χρονοδιάγραμμα απόσυρσης
των 14 μονάδων της ΔΕΗ

Την μετεξέλιξή της επιχείρησης από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σχέδιο το οποίο η ΔΕΗ θα
υπηρετήσει μέσα από την ανάπτυξη νέων πρότζεκτ αλλά και με στρατηγικές

συμμαχίες με έλληνες και διεθνείς παίκτες
Τπν ψπφιοποίηση του δικτύου διανομής το οποίο θα υλοποιηθεί με

την πώληση εκτός απρόοπτου πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του
ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την άντληση σημαντικών εσόδων για την ΔΕΗ

Την αντεπίθεση της εταιρίας στην αγορά ενέργειας με νέα εμπορική
πολιτική που θα έχει ως βάση της τον πελάτη και θα δίνει επιλογές με
βάση την κατανάλωση στα πρότυπα των προγραμμάτων της κινητής
τηλεφωνίας
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ΑΓΟΡΕΣ

ΠΡΠΤΟΦΑΝΕΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Πάνω από 100 συναντήσεις μεταξύ

μεγάλων παικτών της διεθνούς αγοράς
και εκπροσώπων ελληνικών εταιριών στο

Φόρουμ της Capital Link π ι
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ι
—

I επέρασε κάθε προσδοκία το
ενδιαφέρον που εισέπραξαν
από διεθνείς επενδυτές στη
Νέα Υόρκη το οικονομικό επιτελείο

της κυβέρνησης και κο
ι ρυφαία στελέχη ελληνικώνLmh-J τραπεζών και επιχειρήσεων στο

πλαίσιο του 21ου Ετήσιου Φόρουμ Invest in
Greece του Capital Link Περισσότερες από
100 κατ ιδίαν συναντήσεις one-to-one
meetings πραγματοποιήθηκαν στο
Metropolitan Club μεταξύ μεγάλων παικτών
της αμερικανικής και διεθνούς αγοράς κεφαλαίου

και εκπροσώπων ισχυρών ελληνικών
εταιριών ενώ οι υπουργοί Οικονομικών Χρήστος

Σταϊκουρας και Ανάπτυξης Άδωνις Γεωρ
γιάδης είχαν δύο ομαδικές συναντήσεις group
sessions με επενδυτές Αντίστοιχες κατ ιδίαν
ενημερώσεις για θέματα της αρμοδιότητάς
τους έκαναν και τα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής

κυβερνητικής αποστολής οι υπουργοί
Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης και Ναυτιλίας
Γιάννης Πλακιωτάκης και οι υφυπουργοί Οικονομικών

Γιώργος Ζαββός Ανάπτυξης Γιάννης

Τσακίρης και Περιβάλλοντος Γεράσιμος
Θωμάς Η μακριά λίστα των στελεχών της αγοράς

που έλαβαν μέρος στις συναντήσεις
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους ακόλουθους
επενδυτικούς οίκους και τράπεζες με παγκόσμια

εμβέλεια Athanor Capital Bienville
Capital Black Rock Blue Crest Capital
Brookfield Asset management Consilience
Capital Eaton Vance Fir Tree Partners
Goldman Sachs Asset Management Helm
Morgan Stanley MSK Capital Partners
Nomura Third Point Pimco Evermore Psaros
KPS Monarch Knighthead Stonehill Olympus
Peak Citi Aberdeen Helm East Rock
Centerbridge Beachpoint Weterwheel

To μήνυμα Μητσοτάκη
To συνέδριο του Capital Link ξεκίνησε με μαγνητοσκοπημένο

μήνυμα του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος κάλεσε την
επιχειρηματική κοινότητα να εντάξει τη χώρα
μας στα επενδυτικά σχέδιά της επισημαίνοντας
ότι το σημερινό επιχειρηματικό κλίμα στην
Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μια συντριπτική
υποστήριξη για τις ξένες επενδύσεις και ότι
σε αντίθεση με αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας

στην Ελλάδα η σημερινή κυβέρνηση
ήρθε στην εξουσία χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις

για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό

Σώμα Αντίθετα εστίασε στο να παρουσιάσει

μία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

που θα μεταμόρφωναν την ελληνική
οικονομία προς το καλύτερο

Χρ Σταϊκουρας Προσήλωση
στις μεταρρυθμίσεις
Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει
τις μεταρρυθμίσεις με στόχο τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας
και την κάλυψη του παραγωγικού κενού έδω

Πρωτοφανές ίο επενδυτικό
ενδιαφέρον στη Νέα Υόρκη
• Πάνω από 100 κατ ιδίαν συναντήσεις μεταξύ μεγάλων παικτών της
διεθνούς αγοράς κεφαλαίου και εκπροσώπων ελληνικών εταιριών στο
Φόρουμ της Capital Link

σε στην ομιλία του ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας Αναφέρθηκε επίσης στα
επιτεύγματα της 5μηνης διακυβέρνησης της
χώρας από τη Ν.Δ και επανέλαβε τις προβλέψεις

για ανάπτυξη 2,8 το 2020 και επίτευξη
του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5
του ΑΕΠ τόσο φέτος όσο και το ερχόμενο έτος

Α Γεωργιάδης Hot spot
για επενδυτές η Ελλάδα
Για μεταμόρφωση της Ελλάδας σε νέο hot spot

για τους επενδυτές και μία από τις πιο φιλικές
προς την επιχειρηματικότητα οικονομίες παγκοσμίως

έκανε λόγο ο υπουργός Ανάπτυξης
Άδωνις Γεωργιάδης που χαρακτήρισε ως πολλά

υποσχόμενους τομείς της ελληνικής οικονομίας

την αγορά ακινήτων τον τουρισμό την
ενέργεια τα logistics τις υποδομές τη βιοτεχνολογία

τη φαρμακοβιομηχανία την πληροφορική

και τις τηλεπικοινωνίες την έρευνα και
ανάπτυξη τα τρόφιμα αλλά και τη βαριά βιομηχανία

Οι προβολείς στις τράπεζες
Ι ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ έντονο ήταν το ενδιαφέρον της

αμερικανικής και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας
νια τον ελληνικό τραπεζικό τομέα εν όψει της κατάθεσης

στη Βουλή του νομοσχεδίου νια τη μείωση των
κόκκινων δανείων με βάση το σχέδιο Ηρακλής

Οι εκπρόσωποι των ξένων επενδυτικών τραπεζών
οίκων και funds άδραξαν την ευκαιρία νια να μάθουν
λεπτομέρειες από τον αρμόδιο υφυπουργό Οικονομικών

Γιώργο Ζαββό τους επικεφαλής των τεσσάρων
συστημικών τραπεζών που βρέθηκαν για το συνέδριο
στη Νέα Υόρκη και τον επικεφαλής των τεχνοκρατών
τπς ΕΚΤ για την Ελλάδα Φραντσέσκο Ντρούντι Αυτή

είναι η ιδανική στιγμή για επενδύσεις στην Ελλάδα
η οποία γίνεται το νέο παιδί θαύμα της Ευρωζώνης
ανέφερε ο κ Ζαββός και τόνισε ότι στόχος του σχεδίου
Ηρακλής είναι να μειωθεί ο όγκος των κόκκινων

δανείων στις ελληνικές τράπεζες κατά 40 να αυξηθεί
η κεφαλαιακή βάση τους και να βελτιωθεί η κερδοφορία

τους Ο Ηρακλής προσφέρει ένα ελκυστικό

ομόλογο υψηλών αποδόσεων σε ένα περιβάλλον
αρνητικών επιτοκίων και αποδόσεων υπογράμμισε
ο υφυπουργός Οικονομικών και πρόσθεσε Η αποφασιστικότητα

της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει
σε διαρθρωτικές και φορολογικές μεταρρυθμίσεις

και στην επανεκκίνηση του ελληνικού τραπεζικού
συστήματος και του χρηματιστηρίου σηματοδοτεί μια
νέα εποχή ανάπτυξης προσφέροντας νέες ευκαιρίες
τους επενδυτές
Η συμμετοχή στο φετινό συνέδριο ήταν μεγαλύτερα
από κάθε άλλπ φορά πάνω από 1.000 άτομα και
επιπλέον το ελληνοαμερικανικό κομμάτι του κοινού
που έδινε το Χρώμα τις τελευταίες χρονιές φέτος ήταν
μειοψηφία Σε αυτό αναμφίβολα συνέβαλε και η παρουσία

του Αμερικανού μεγαλοεπενδυτή Τζον Πόλσον
ο οποίος στο δείπνο του συνεδρίου τιμήθηκε με το
2019 Capital Link Hellenic Leadership Award νια

την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα Ακόμα ένα
ισχυρό σήμα του ενδιαφέροντος των ΗΠΑ για επεν¬

δύσεις στη χώρα μας ήταν ότι τον κ Πόλσον προλόγισε
ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου Ουίλμπουρ

Ρος Μεταξύ των ελλπνικών επιχειρήσεων που είχαν
παρουσία στο φετινό συνέδριο του Capital Link περιλαμβάνονται

οι Aegean Airlines ΕΥΔΑΠ Avis Ελλάς
Eldorado Gold ΕΥ Grant Thornton ΕΛΠΕ Lamda
Development McKinsey Company Όμιλος Μυτιληναίος

NN Hellas ΟΠΑΠ Prodea Investments ΔΕΗ
Reed Smith Shaner Hotel Group ΤΕΜΕΣ The Wall
Street Journal TITAN Värde Global Real Estate Zeus
Group Diana Shipping Eurodry Euroseas Tsakos
Energy Navigation Performance Shipping
Η ελληνική κυβερνητική αποστολή και στελέχη των
εταιριών ελληνικών συμφερόντων οι οποίες είναι
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης χτύπησε

και το καμπανάκι της λήξης των εργασιών της
συνεδρίασης στο πλαίσιο της Ημέρας της Ελλάδας
στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης Greek Day at
NYSE
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If

Η επενδυτική δίψα για την Ελλάδα συνεχίζεται
Ανοίγεται δρόμος για νέες σημαντικές υπεραποδόσεις

σε Χρηματιστήριο και ομόλογα Τα μηνύματα των funds
των μεγαλοεπενδυτών και των οίκων αξιολόγησης

• ΣΕΛ 24-25



16. ΣΤΑ ΙΣΧΥΡΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 2020 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ημ. Έκδοσης: . . .14/12/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .14/12/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 24

Επενδύσεις Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019

Η επενδυτική «δίψα» γιο την ΕΜάδα συνεχίζεται

Στα ισχυρά «στοιχήματα» το
ΑΝΟΙΓΕΤΑΙ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΑ - ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
ι ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΤΑΛΗ elefthena.kourtali@capital.gr

ι επιδόσεις
των ελληνικών 

ομολόγων 

και του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών αυτό το έτος όχι

απλώς εντυπωσίασαν, αλλά
και «αιφνιδίασαν» πολλούς
οι οποίοι δεν είχαν... διαβάσει 

σωστά τσ ελληνικά
story και, έτοι, έχασαν σημαντικό 

μέρος των υπερα-
ποδόοεων. To γεγονός, ωστόσο, 

ότι οι προοπτικές της Ελλάδας, 

των ελληνικών εταιρειών
και των ελληνικών συστημικών
τραπεζών αναμένεται να βελτιωθούν 

περαιτέρω και ακόμα 

πιο έντονα το προσεχές διάστημα 

οδηγεί τους διεθνείς
επενδυτικούς οίκους να θελήσουν 

να προλάβουν να επιβιβαστούν 

στο «τρένο» των
αποδόσεων του 2020, έτσι
ώστε να μη χάσουν το μεγάλο 

αυτό «στοίχημα» των
αγορών.

Η προοπτική για ταχύτατη
αναβάθμιση της πιστοληπτικής 

αξιολόγησης της Ελλάδας
προς το κλαμπ της επενδυτικής

βαθμίδας και για αναβάθμιση
του Ελληνικού Χρηματιστηρίου 

σε ανεπτυγμένη αγορά από
την κατηγορία των αναδυόμενων, 

που έχει «κολλήσει» τα τελευταία 

χρόνια, και ειδικά την
τετραετία ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργεί 

έναν δρόμο για σημαντικές 

υπεραποδόσεις στα ελληνικά 

assets, τα οποία αυτήν 

τη στιγμή παρουσιάζονται
ως ένα από τα καλύτερα trades
διεθνώς, ακριβώς καθώς αποτιμώνται 

σημαντικές εξελίξεις,
οι οποίες και σταδιακά θα ενισχύονται.

Η φωτεινή εξαίρεση
Η επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων, 

οι μεταρρυθμίσεις
που συνεχίζονται, η ενεργοποίηση 

του «Ηρακλή» για τις τράπεζες, 

που θα καθαρίσει χους

ισολογισμούς τους από σημαντικό 

μέρος προβληματικών
δανείων, και η ενίσχυση της οικονομικής 

ανάπτυξης, η οποία
θα κάνει την ελληνική οικονομία 

να ξεχωρίσει ίο νέο έτος σε
ένα περιβάλλον διεθνούς επιβράδυνσης, 

οδηγούν οίκους
και επενδυτές στο να διατηρήσουν 

τη «δίψα» τους για
τα ελληνικά assets και το
2020, ποντάροντας σε επανάληψη 

των εντυπωσιακών
επιδόσεων.

Αν και ο στόχος του 2,8%
που έχει Θέσει η κυβέρνηση
Θεωρείται φιλόδοξος, ωστό-

ι ι Η πορεία ίου Γενικού Δείκτη

2019    Μάρτ. Μάιος Ιούπ. Σεπτ. Νοέμ.

Η πορεία της απόδοσης του
επΏηνικού 1 θετούς ομολόγου

2019    Μάρτ.   Μάιος    Ιούιϊ.     Σεπτ. Νοέμ.

Ηπροοπτική
για ταχύτατη
αναβάθμιση της
πιστοληπτικής
αξιολόγησης
της Ελλάδας
προςτοκλαμπ
της επενδυτικής
βαθμίδας και
για αναβάθμιση
τον Ελληνικού
Χρηματιστηρίου
σε αναπτυγμένη
αγορά στρέφει
όλα τα ραντάρ στα
ελληνικά assets

σο οι αναλυτές Θεωρούν
ότι η Ελλάδα Θα αποτελέσει 

το «αστέρι» της ανάπτυξης 

το 2020. Όπως σημειώνει 
η Barclays, η Ελλάδα Θα

αποτελέσει τη μεγάλη εξαίρεση 

στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά
την ανάπτυξη, καθώς θα είναι
η μόνη οικονομία που αναμένεται 

να δει σημαντική ενίσχυση 

του ΑΕΠ της, τη στιγμή που
η επιβράδυνση θα είναι το χαρακτηριστικό 

για όλες τις υπόλοιπες 

οικονομίες.

υγκεκριμένα, η βρετανική 

τράπεζα εκτιμά πως
η ανάπτυξη στην Ευρω-

ζώνη θα επιβαρυνθεί στο 1 %
από 1 ,2% φέτος, ενώ η Γερμανία, 

η Γαλλία και η Ιταλία θα
σημειώσουν ανάπτυξη της τάξης 

του 0,6%, 1,3% και 0,2%
αντίστοιχα. Μικρή επιβράδυνση 

αναμένει και σε Ισπανία,
Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο 

και Λουξεμβούργο. Πα tnv
Ελλάδα εκτιμά πως η ανάπτυξη 

θα κινηθεί στο 2, 1 % ίο 2020
και στο 2,4% το 2021.

Η Moody's, από την πλευρά 

της, σημειώνει πως η
ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας θα κινηθεί στο

2,5% το 2020-2021, τονίζοντας 

πως θα μπορούσε να
είναι ισχυρότερη, κάτι που
θα εξαρτηθεί από την ανάκαμψη 

στις επενδύσεις. Σε
αυτό θα λειτουργήσουν υπο-

στηρικτικά οι κινήσεις στις
οποίες έχει προχωρήσει η
κυβέρνηση τους πέντε μήνες 

που βρίσκεται στην εξουσία, 

όπως οι μειώσεις φόρων,
η μείωση γραφειοκρατίας και
εμποδίων στις επενδύσεις.

Το πιθανότερο είναι, όπως

σημειώνουν παράγοντες της
αγοράς, πως, αν η κυβέρνηση 

διατηρήσει τους ρυθμούς 

της στο μέτωπο της
ενίσχυσης των επενδύσεων
και της ανάπτυξης, το στοίχημα 

των ελληνικών assets
θα αποδειχθεί κερδοφόρο,
εκτός εάν βέβαια υπάρξει
κάποιο διεθνές σοκ. Μπορεί 

το Χ.Α. και τα ομόλογα να

παραμένουν ευάλωτα στις διεθνείς 

εξελίξεις, ωστόσο η τρέχουσα 

χρονιά, που φτάνει στο
τέλος της, απέδειξε πως έχουν
αϊ «καύσιμα», τα «όπλα» και τις
δυνάμεις να αυτονομηθούν.

Το γεγονός ότι η Ελλάδα
έφτασε να δανείζεται με αρνητικά 

επιτόκια αποτελεί μία

μόνο απόδειξη όλου αυτού του
θετικού momentum που έχει
χτιστεί και το οποίο έχει κορυφωθεί 

μετά τις εκλογές.

«Η Ελλάδα
επέστρεψε»

Το έντονο ενδιαφέρον της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας 

για την Ελλάδα αποτυπώθηκε 

ξεκάθαρα και στο συνέδριο 

της Capital Link στη
Νέα Υόρκη την περασμένη
εβδομάδα, όπου το «παρών»
έδωσαν οι διοικήσεις κορυφαίων 

αμερικανικών εταιρειών 

με ενεργό ενδιαφέρον στην
Ελλάδα, θεσμικοί επενδυτές
ελληνικών μετοχών και ομολόγων, 

διαχειριστές κεφαλαίων 
και αναλυτές, καθώς και

υψηλόβαθμα διεθνή τραπεζικά 
στελέχη.

Η ζήτηση για ραντεβού με
Έλληνες υπουργούς και τον
υπουργό Οικονομικών, κ.
Χρήστο Σταϊκούρα, και τον
υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

κ. Αδωνι Γεωργιάδη,
καθώς και τις διοικήσεις των
ελληνικών εταιρειών, ήταν ιδιαίτερα 

ισχυρή, γεγονός που
αποδεικνύει ότι η χώρα μας
είναι πλέον στο ραντάρ των

διεθνών «παικτών». Όπως
χαρακτηριστά δήλωσε ο ο
John Paulson, πρόεδρος της
Paulson & Co. Inc. και μέτοχος 

των Alpha Bank, Τράπεζας 

Πειραιώς και ΕΥΔΑΠ, «η

Ελλάδα επέστρεψε!», εκφράζοντας 

την αισιοδοξία του για
τις επενδυτικές προοπτικές
στη χώρα και υπογραμμίζοντας 

πως ο συνδυασμός των
πολύ χαμηλών ή αρνητικών
επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων 

και του γεγονότος ότι η
Ελλάδα βρίσκεται στον δρόμο 

της ανάκαμψης σηματοδοτεί 

την κατάλληλη στιγμή 

για οποιοδήποτε είδος
επένδυσης σε μετοχές και
ακίνητη περιουσία.

κεί βρέθηκαν, μεταξύ
άλλων, ο Jan Hatzius.
επικεφαλής οικονομολόγος 

της Goldman Sachs,
ο Giulio Baratta, επικεφαλής 

χρηματοοικονομικών και
αγορών ομολόγων για την περιοχή 

της Ευρώπης, της Μέσης 

Ανατολής και της Αφρικής 

της BNP Paribas. ο Piotr
Mietkowski, επικεφαλής επενδυτικής 

τραπεζικής της BNP
Paribas, ο Morven Jones,
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Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2019 Επενδύσεις

ν 2020 η ελληνική αγοράUVB
ΤΩΝ FUNDS ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

επικεφαλής αγοράς ομολόγων

της Nomura o Antonios
Tiplalexis γενικός διευθυντής

της Nomura o Alejandro
Hernandez-Puertolas
Founding Partner CEO
της HIP Investment Partners
Blackstone Group ο Eric

Clause εκτελεστικός αντιπρόεδρος

της PIMCO καθώς και
στελέχη της Citigroup

Παράλληλα μεταξύ των επενδυτικών

οίκων και funds που

συμμετείχαν στο συνέδριο μέσω
εκπροσώπων τους ήταν και τα
Athanor Capital Bienville
Capital BlackRock Blue Crest

Capital Brookfield Consilience

Capital Eaton Vance Fir
Tree Partners Helm Morgan
Stanley MSK Capital Partners
Third Point Evermore Psaros
KPS Monarch Knighthead
Stonehill Olympus Peak
Aberdeen Helm East Rock
Centerbridge Beachpoint και
Weterwheel

Πιο κοντά στην
επενδυτική βαθμίδα

Ισχυρή ώθηση και καύσιμα

για νέα υψηλά στα ελληνικά

assets θα δώσουν και οι
οίκοι αξιολόγησης Μετά τις

Οι διεθνει'ς επενδυτικοί οίκοι
τρέχουν va προλάβουν το
τρένο των αποδήσεων του

2020 έτσι ώστε να μη χάσουν
το μεγάλο ελληνικό trade

εκλογές εμφανίστηκαν αρκετά

φειδωλοί σε ό,τι αφορά τις

αξιολογήσεις τους για την Ελλάδα

παρά τη σημαντική βελτίωση

των προοπτικών της χώρας

μια αδικία που εντόπισε

η αγορά και έτσι επιβράβευσε

τα ελληνικά ομόλογα με
ιστορικά χαμηλές αποδόσεις

Η S&P ήταν n μόνη που
αναβάθμισε το rating της
Ελλάδας με τις Moody's και
Fitch να παραμένουν σε στάση

αναμονής και την DBRS να

αναβαθμίζει μόνο το outlook
σε Θετικό Οι οίκοι περίμεναν
πρώτα να δουν χειροπιαστά
αποτελέσματα της πολιτικής της
νέας κυβέρνησης σε ό,τι αφορά

την ανάπτυξη και τις επενδύσεις

καθώς και τη διαχείριση
του χρέους και έτσι επέλεξαν

να περιμένουν

οτόσο αυτό το σκη
ί νικό της αναμονής

ώ θα αλλάξει το νέο
έτος και ειδικά στο α τρίμηνο

όταν οι οίκοι αξιολόγησης
δώσουν τα νέα reviews τους
για την Ελλάδα Τότε θα έχουν
και τα απτά αποτελέσματα της
πολιτικής της κυβέρνησης με
την επίτευξη των δημοσιονο¬

μικών στόχων την εφαρμογή
του σχεδίου Ηρακλής

και άλλες δράσεις στο μέτωπο
των επενδύσεων και της

ανάπτυξης

uro άλλωστε προβλέπει

και η Citigroup
Â k επισημαίνοντας πως
η κατάκτηση της επενδυτικής

βαθμίδας είναι ένα πιθανό

στοίχημα ακόμα και το
επόμενο έτος

Όπως σημείωσε οι οίκοι θα

προχωρήσουν σε αναβαθμίσεις
της Ελλάδας το επόμενο

έτος δεδομένων των ισχυρών
θεμελιωδών μεγεθών Και αν
το κάνουν κατά τρεις ή τέσσερις

βαθμίδες η Ελλάδα
μπορεί να επωφεληθεί σε
όρους ρευστότητας από την
ένταξη των ομολόγων στους
δείκτες επενδυτικής βαθμίδας

καθώς και στο QE
Όλα αυτά υποδηλώνουν

ότι είναι πολύ πιθανό να σημειώσει

απότομη και μεγάλη

συρρίκνωση των ελληνικών

spreads τόνισε η Cili η
οποία και συστήνει στους
πελάτες της την αγορά ελληνικών

ομολόγων Συγκεκριμένα

η Citi προτείνει την
αγορά ελληνικών 1 θετών ομολόγων

λήξης Μαρτίου 2029
έναντι των γερμανικών κρατικών

τίτλων με στόχο το spread
των 100-150 μονάδων βάσης
κατατάσσοντας αυτό το trade
στα 1 2 κορυφαία για το 2020

Αμερικανός υπουργός

Εμπορίου
Wilbur Ross σε

ομιλία του στο πλαίσιο του συνεδρίου

της Capital Link στη
Νέα Υόρκη προέβλεψε ότι το
πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας

ενδέχεται να βελτιωθεί
ακόμα περισσότερο μέσα στα

επόμενα δύο χρόνια εάν η κυβέρνηση

συνεχίσει τη μεταρρυθμιστική

της προσπάθεια
Όπως είπε στις αρχές Οκτωβρίου

η S&P αναβάθμισε το
ελληνικό δημόσιο χρέος κατά
μία βαθμίδα από το Β στο
ΒΒ με θετική προοπτική

Εάν η κυβέρνηση συνεχίσει
τις πολιτικές της για την απελευθέρωση

της αγοράς τις ιδιωτικοποιήσεις

τη μείωση της

γραφειοκρατίας των διαδικασιών

αδειοδότησης τη μείωση
των φόρων και την εφαρμογή

της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης

αυτό θα μπορούσε
να επηρεάσει τον επενδυτικό

βαθμό της χώρας μέσα στα

επόμενα δυο χρόνια

ΣτεΑέχητης Fitch
τον Ιανουάριο οτην Αθήνα

Πιο
ξεκάθαρη εικόνα για το ηώς θα κινηθεί η βαθμολογία της Ελλάδας το

αμέσως επόμενο διάστημα θα δοθεί τον Ιανουάριο και κατά την έλευση στελεχών

και κορυφαίων αναλυτών του οίκου αξιολόγησης Fitch Ratings
στην Αθήνα στο πλαίσιο της εκδήλωσης που θα διοργανώσει σε κεντρικό ξενοδοχείο

της Αθήνας με τίτλο Credit Outlook 2020 Στο μονοήμερο συνέδριο της
28ης Ιανουαρίου θα παρουσιαστούν μεταξύ άλλων οι μακροοικονομικές προοπτικές
της διεθνούς οικονομίας και της Ελλάδας ειδικότερα οι σοβαρότεροι κίνδυνοι για τις
πιστωτικές αγορές καθώς και οι εκτιμήσεις για τον τραπεζικό κλάδο και τις υπεύθυνες

επενδύσεις ESG

Αξίζει να σημειώσουμε πως η Fitch διατηρεί από τον Αύγουστο του 20 1 8 την αξιολόγηση

της Ελλάδας στο ΒΒ με σταθερές προοπτικές τρία σκαλοπάτια κάτω από
την επενδυτική βαθμίδα και η επόμενη αξιολόγησή της αναμένεται στις αρχές του α

τριμήνου του 2020
Την προηγούμενη πάντως εβδομάδα ο οίκος έδωσε το πρώτο στίγμα για τις διαθέσεις

του σε έκθεση του για τις ελληνικές τράπεζες Όπως τόνισε οι προοπτικές τους
το 2020 είναι θετικές καθώς αναμένεται να συνεχιστεί η βελτίωση της ποιότητας

του ενεργητικού Η θετική της άποψη όπως εξηγεί αντανακλά την προσδοκία της
ότι οι πιστωτικοί κίνδυνοι αν και εξακολουθούν να είναι υπαρκτοί θα μειωθούν περαιτέρω

το 2020 καθώς συνεχίζεται η μείωση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων

ανοιγμάτων ΝΡΕς
Για τον Ηρακλή επανέλαβε ότι θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την επιτάχυνση

του καθαρισμού της ποιότητας του ενεργητικού ενώ παράλληλα αναμένει
ότι οι συστημικές τράπεζες θα προχωρήσουν σε εκδόσεις τίτλων Tier II εάν οι συνθήκες

της αγοράς είναι ευνοϊκές όπως κάποιες έκαναν το 20 1 9
Όπως εκτιμά η θέση ρευστότητας των τραπεζών θα συνεχίσει να βελτιώνεται χάρη

στις εισροές καταθέσεων και τη βελτιωμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση από τις αγορές

ενώ αναμένει ότι οι τράπεζες θα δημιουργήσουν επιπλέον αποθέματα ρευστότητας
Σε ό,τι αφορά την κερδοφορία του 2020 ο οίκος αναμένει ελαφρά βελτίωση η οποία
θα προέλθει κυρίως από την αύξηση των εσόδων από προμήθειες τον νέο δανεισμό

ειδικά στον εταιρικό τομέα και τα μέτρα περιορισμού του κόστους
Ωστόσο η μείωση του ρίσκου στους ισολογισμούς των τραπεζών και η μείωση των

περιθωρίων κέρδους εκτιμά πως θα συνεχίσουν να ασκούν πίεση στην κερδοφορία
το 2020

Μήνυμα
για τους παράγοντες οι οποίοι θα καθορίσουν τη δική της αξιολόγηση

απέναντι στην Ελλάδα έδωσε η Moody's επίσης την περασμένη εβδομάδα
Σύμφωνα με τον οίκο η αχίλλειος πτέρνα της Ελλάδας είναι οι προκλήσεις

που αντιμετωπίζει στο μέτωπο της βιωσιμότητας της ανάπτυξης καθώς και στον
τραπεζικό της κλάδο Αν και εκτιμά ότι οι προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας θα
βελτιωθούν τα επόμενα δύο χρόνια ωστόσο παραμένουν σημαντικά εμπόδια στη
βιωσιμότητα της όπως τα χαμηλά επίπεδα αποταμίευσης και οι χαμηλοί ρυθμοί
επενδύσεων Όπως πάντως τονίζει η Moody's μετά τις εκλογές του Ιουλίου η Ελλάδα
έχει ένα πιο σταθερό πολιτικό περιβάλλον καθώς για πρώτη φορά από το 2009 κατάφερε

ένα κόμμα να αποκτήσει αυτοδυναμία
Ωστόσο το μακροοικονομικό προφίλ της Ελλάδας παραμένει αδύναμο καθώς αντανακλά

τη βελτίωση της εμπιστοσύνης των καταθετών μετά τον μηδενισμό του ELA
και την πλήρη άρση των capital controls όμως αντανακλά επίσης τις πολύ αδύναμες

πιστωτικές συνθήκες που συνεχίζουν να υπάρχουν στην οικονομία και οι
οποίες χαρακτηρίζονται από το ακόμη υψηλό επίπεδο των προβληματικών δανείων

των τραπεζών τα οποία και εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση

για τον κλάδο
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Σε ρυθμούς
Ηρακλή πλέον

οι τράπεζες για
μείωση 30 δισ
κόκκινων

δανείων ΙΕ
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Κεφαλαίο

Οικονομία Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019

Τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο Ηρακλής

Έρχεται40 μείωση των
κόκκινων δανείων

ΤΑ ΕΥΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ Η ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΙΤΧΗ

να σημαντικό
βάρος από τις
πλάτες της

οικονομίας υπόσχεται να
βγάλει ο τραπεζικός Ηρακλής

Me βάση τους υπολογισμούς

που έχουν γίνει εκτιμάται
ότι μέσα στους επόμενους

1 8 μήνες οι ισολογισμοί των
τραπεζών θα ελαφρύνουν
κατά 40 από το βάρος
των κόκκινων δανείων
και κατ επέκταση η πραγματική

οικονομία θα πάρει ανάσα

αφού τα πιστωτικά ιδρύματα
θα μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν

αναπτυξιακές πρωτοβουλίες

Ο τραπεζικός Ηρακλής
ο οποίος ψηφίστηκε πριν
από λίγες ώρες από τη Βουλή

υπόσχεται σημαντική μείωση

των κόκκινων δανείων

κατά 30 δισ ευρώ δηλαδή

πάνω από το 40 που είναι

σήμερα τα μη εξυπηρετούμενα

ανοίγματα Αν επιτευχθεί

αυτός ο στόχος τότε
η μείωση των κόκκινων
δανείων θα είναι μεγαλύτερη

της συνολικής μείωσης
την τελευταία 4ετία Δηλαδή

θα ξεκλειδώσει την επανεκκίνηση

της πιστωτικής
επέκτασης θα ενισχύσει τις
νέες επενδύσεις την προσέλκυση

ξένων επενδυτών και την
αξιοποίηση αδρανών πόρων

ώς θα γίνει αυτό
Μέσω της παροχής
εγγύησης στις ομολογίες

υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας Μέσω αυτού
θα υπάρξει η ενθάρρυνση
και το κίνητρο στις μεταβιβάζουσες

τράπεζες να επιδιώξουν

τη δραστική και συστηματική

μείωση των μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

που υπάρχουν αυτήν
τη στιγμή στους ισολογισμούς
τους Η εγγύηση που θα δώσει

το Δημόσιο έναντι προμήθειας

σε τιτλοποιήσεις μη
εξυπηρετούμενων δανείων
προκειμένου να αντιμετωπίσει

με συστημικό σχέδιο
τα κόκκινα δάνεια και να
δώσει ανάσα στην οικονομία

ανέρχεται στα 12 δισεκατομμύρια

ευρώ ποσό το
οποίο να αυξηθεί με υπουργική

απόφαση
Αντίστοιχο πρόγραμμα

εφαρμόζεται από το 2016

Οι τράπεζες θα απομειώσουν γρήγπρο τους ισολογισμαυς τους από τα κόκκινα δονεια και θα μπορέσουν να ξαναπρσοφέσουν
φθηνή χρηματοδοτηση που είναι το ζητούμενο για τις επιχειρήσεις

Ημείωση των
κόκκινων

δανε ίωνμε
τον τραπεζικό
Ηρακλή θα είναι

μεγαλύτερη της
βελτίωσηςπου
κατέστη εφικτή
την τελευταία 4£τία

στην Ιταλία και έχει συμβάλει
στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων

δανείων κατά 60
δισ ευρώ περίπου

τα μέτρα διασφάλισης
ιου Δημοσίου

είναι η υποχρέωση
πώλησης τουλάχιστον ιου
50+1 των ομολογιών μειωμένης

ή ενδιάμεσης εξασφάλισης

οχ επενδυτές αλλά
και η απαγόρευση αγοράς από

δημόσιους φορείς τίτλων μειωμένης

ή ενδιάμεσης διαβάθμισης

Σε ό,τι αφορά την ποιότητα

των δανείων που θα ενταχθούν

στην πτλοποίηση προβλέπεται

ότι οι ομολογίες
υψηλής διαβάθμισης των
οποίων την αποπληρωμή
θα εγγυάται το Δημόσιο και
θα πληρώνονται πρώτες θα

πρέπει να έχουν αξιολογηθεί
από εξωτερικό οργανισμό και
να φέρουν κατηγορία αξιολόγησης

ΒΒ Ba3 BBL ή

υψηλότερη

Τι σημαίνει
για την οικονομία

Σύμφωνα με τα στοιχεία του

τρίτου τριμήνου του 2019 το
ύψος των μη εξυπηρετούμενων

ανοιγμάτων των ελληνικών

τραπεζών ανέρχεται
σε 75 δια ευρώ και αποτελεί

το υψηλότερο ποσό στην

Ευρωζώνη
Στην πράξη αυτό σημαίνει

πως οι τράπεζες εκτός των
εποπτικών στόχων για τη
μείωση τους δεν μπορούν
να προσφέρουν νέα χρηματοδότηση

στην οικονομία
Στόχος λοιπόν του σχεδίου
Ηρακλής είναι η υιοθέτηση

μιας συστημικής λύσης για
την αντιμετώπιση των κόκκινων

δανείων Οι συνέπειες

αναμένεται να είναι θετικές

και να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά

σε πολλά επίπεδα

Και αυτό γιατί οι τράπεζες

θα απομειώσουν γρήγορα
τους ισολογισμούς τους από τα

• κόκκινα δάνεια και θα μπορέσουν

να ξαναπροσφέρουν
φθηνή χρηματοδότηση που
είναι το ζητούμενο για τις επιχειρήσεις

Οπως είπε και ο υπουργός
Οικονομικών κ Χρήστος Στα
ικούρας από το βήμα της Βου¬

λής επιδίωξη είναι οι τράπεζες

να αποτελέσουν ξανά μοχλό

ανάπτυξης
Η αναγκαία και ταχεία μείωση

των κόκκινων δανείων

αποτελεί για την κυβέρνηση
και συνολικά για την οικονομία

ίσως τη μεγαλύτερη
πρόκληση ανέφερε θα

ξεκλειδώσει

την επανεκκίνηση
της πιστωτικής επέκτασης

θα ενισχύσει τις νέες
επενδύσεις την προσέλκυση

ξένων επενδυτών και την
αξιοποίηση αδρανών πόρων

αϊ προσέθεσε θα
υπάρξουν σημαντικές

ευκαιρίες για
τους επενδυτές τόσο σε τιτ
λοποιήσεις όσο και σε πωλήσεις

NPLs λόγω του μεγάλου
ύψους συναλλαγών Παράλληλα

θα προκύψουν ευκαιρίες
επενδύσεων από private

equity funds αλλά και κλασικής

χρηματοδότησης
προς μικρομεσαίες και μεγάλες

επιχειρήσεις οι οποίες

έχουν αναδιαρθρωθεί και
πλέον χρειάζονται κεφάλαια
για την ανάπτυξη

ξένοι το σχέδιο
ΗρακΑήο

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική

Τράπεζα
αποδέχθηκε

θετικά το σχέδιο Ηρακλής

για την τιτλοποίη
ση κόκκινων δανείων
με εγγύηση του Δημοσίου

Αλλά δεν είναι μόνο η

ΕΚΤ η οποία εκτιμά πως
το σχέδιο Ηρακλής θα
αποτελέσει την ικανή και

αναγκαία συνθήκη για τη

μείωση των κόκκινων
δανείων

Ο Αμερικανός υπουργός

Εμπορίου Γουίλ
μπουρ Pos ανέφερε
πως έρχεται μια καλή
μέρα για τις ελληνικές
τράπεζες λόγω του σχεδίου

Ηρακλής που
στοχεύει στην αποτελεσματική

διαχείριση του
μεγάλου όγκου των μην
εξυπηρετούμενων δανείων

0 Αμερικανός υπουργός

εκτίμησε ότι ο νόμος
θα δώσει τη δυνατότητα

στις τράπεζες να
απελευθερωθούν από
το βάρος αυτό και έτσι
θα μπορέσουν να ενεργοποιηθούν

προσφέροντας

ρευστότητα στην ελληνική

οικονομία
Από την πλευρά του ο

John Paulson President
Portfolio Manager

Paulson Co Inc δήλωσε

ότι αισθάνεται εξαιρετικά

υπερήφανος που

σχετίζεται επιχειρηματικά
με μια χώρα όπως η

Ελλάδα

Ο neos οι περισσότεροι

ομιλη
τέ5του Capital

Link Forum που πραγματοποιήθηκε

στις αρχές

της εβδομάδας στη
Νέα Υόρκη έτσι και ο
iôios σχολίασε τον τίτλο

του φετινού φόρουμ
Η Ελλάδα επέστρεψε

ως τον πιο κατάλληλο
και εξέφρασε τα συγχαρητήρια

του προς τη
νέα ελληνική κυβέρνηση

και ιδιαίτερα npos τον
πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη

Με την αλλαγή στην
κυβερνητική οικονομική
πολιτική με το βλέμμα
στραμμένο στην ανάπτυξη

τη δημιουργία θέσεων
εργασίας tous χαμηλότε
pous cpôpous τις άμεσε5
ξένες επενδύσεις χάρη
στην εξαιρετικά αποτελεσματική

νέα κυβέρνηση
ο John Paulson πιστεύει

ακράδαντα ότι είμαστε

στην αρχή μιας μακροπρόθεσμης

περιόδου
ανάκαμψης και ευημερίας
για την Ελλάδα
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TO
ΠΑΡΑ
ΠΟΛΙ
ΤΙ KO
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΣΕΙΡΑ ΕΠΑΦΩΝ με
αεροπορικές εταιρείες
είχε ο υπουργός Τουρισμού

Χάρπς Θεοχάρης
οτπ Νέα Υόρκπ και τη Βο
στώνη στο πλαίσιο της
προσπάθειας επίτευξης
συμφωνίας για απευθείας
διασύνδεση ΗΠΑ Ελλάδας

καθ όλη τη διάρκεια
του xpôvou Ο ίδιος διαπίστωσε

ότι υπάρχουν εταιρείες

που αν όχι μέσα στο
2020 σίγουρα το 2021
θα έχουν τη δυνατότητα
να δρομολογήσουν αυτές
τις πτήσεις Υπήρξαν επίσης

συναντήσεις με τους
εκπροσώπους του Αεροδρομίου

της Βοστώ
νης οι οποίοι με τη σειρά

τους υποσχέθηκαν να
συνεχίσουν τις δικές τους
επαφές και την υποστή
ριξή τους ηρος την προσπάθεια

αυτή Είναι χαρακτηριστικό

ότι από τη
στιγμή που θα δημιουργηθεί

απευθείας σύνδεση
μεταξύ των δύο προορισμών

θα υπάρξει αύξηση

της επιβατικής κίνησης

τουλάχιστον κατά
40 Το ζήτημα είχε θέσει

ο κ Θεοχάρης στον
υπουργό Εμπορίου των
ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον
τον προηγούμενο μήνα
και το επανέλαβε τώρα
στη Νέα Υόρκη με την
ευκαιρία του επενδυτικού

Capital Link Forum
στο οποίο ο υπουργός
Εμπορίου των ΗΠΑ Γου

ίλμπουρ Ρος συμμετείχε
Ο κ Ρος υποσχέθηκε να
υποστηρίξει το αίτημα και

με δικές του προσπάθειες
στις αμερικανικές αεροπορικές

εταιρείες
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mi a
Ημερα Ελλάδος Αμερικής

στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Στο
πλαίσιο του 21ου 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 Αμερικής

στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης Συγκεκριμένα την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου

2019 το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσημη δεξίωση προς
τιμήν της Ελληνικής αποστολής των ναυτιλιακών εταιρειών Ελληνικών συμφερόντων

που είναι εισηγμένες στο New York Stock Exchange 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 Ημερα Ελλάδος Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης πραγματοποιήθηκε

με την παρουσία Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών εισηγ
μένων στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης καθώς και εταιριών που συμμετείχαν στο 21ο
Annual Capital Link Invest in Greece Forum που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία

την προηγούμενη ημέρα Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης NYSE υποδέχθηκε

την Ελληνική Αντιπροσωπεία και τις εισηγμένες εταιρίες στην Ημέρα Ελλάδος
στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Ο Υπουργός Οικονομικών κος Χρήστος Στάίκούρας και ο Δρ Νίκος Τσάκος Πρόεδρος

CEO Tsakos Energy Navigation NYSE TNP Chairman INTERTANKO
2014-2018 χτύπησαν το Closing Bell το καμπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης

10 Δεκεμβρίου 2019 του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωμένοι από
τους κκ Άδωνι Γεωργιάδη Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ Χάρη Θεοχά
ρη Υπουργό Τουρισμού κ Ιωάννη Πλακιωτάκη Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι και στελέχη εταιριών και φορέων που

συμμετείχαν στο 21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum
Ο Chris Taylor VP of Listings NYSE The New York Stock Exchange καλωσόρισε

την Ελληνική Αντιπροσωπεία και τις εισηγμένες εταιρείες και τόνισε τη μακροχρόνια
σχέση μεταξύ του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και των Ελληνο-Αμερικανικών
κοινοτήτων

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
ΗΠΑ καθώς αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο

και την παρακολουθούν 150 εκατομμύρια τηλεθεατές
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Υπ Εμπορίου ΗΠΑ Επαναφορά της ελληνικής
οικονομίας στον δρόμο της ανάπτυξης

• Εκπληκτικό που η Ελλάδα δανείζεται πλέον φθηνότερα από τις ΗΠΑ

Για
εντυπωσιακή επαναφορά της ελληνικής οικονομίας
στον δρόμο της ανάπτυξης έκανε λόγο ο υπουργός

Εμπορίου των ΗΠΑ Γουίλμπορ Ρος κατά τη διάρκεια

της ομιλίας του στο 21ο Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της
Capital Link στη Νέα Υόρκη

Μιλώντας στο δείπνο της βράβευσης του επενδυτή John
Paulson ο Αμερικανός υπουργός απέδωσε εύσημα στην κυβέρνηση

Μητσοτάκη υποστηρίζοντας ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική
που έχει υιοθετήσει συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής
της επιτυχίας

Κανένα από αυτά τα θετικά αποτελέσματα δεν είναι τυχαίο
Όλα αντικατοπτρίζουν τις φιλικές προς την επιχειρηματικότητα
πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη ανέφερε χαρακτηριστικά

Συνεχίζοντας ο Γουίλμπορ Ρος επισήμανε ότι ανυπομονεί να
καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην Ουάσιγκτον όπου
θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις 7 Ιανουαρίου
στον Λευκό Οίκο

Ο Τζον Πόλσον πρόεδρος και portfolio manager της Paulson
Co ολοκλήρωσε την ομιλία του λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι

πολύ τυχερή που έχειτον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό
εκφράζοντας παράλληλα τον ενθουσιασμό του για ένα λαμπρό
μέλλον στις ελληνικές επενδύσεις Είμαι αισιόδοξος για το
μέλλον της Ελλάδας και για τις επενδυτικές προοπτικές στην
Ελλάδα Η Ελλάδα επέστρεψε

Η ΕΜάδα διέψευσε τα προγνωστικά

Υπενθυμίζοντας ότι μόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα
μπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την επαναφορά της
ελληνικής οικονομίας ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε

βήμα προς βήμα την ανάκαμψη της χώρας μας μέσα από

μια σειρά από οικονομικούς δείκτες Παράλληλα εμφανίστηκε
αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονομίας τονίζοντας όμως
ότι η Αθήνα πρέπει να παραμείνει προσηλωμένη στη μεταρρυθμιστική

προσπάθεια
Σχετικά με το επιτόκιο δανεισμού ο κ Ρος διερωτήθηκε ποιος

θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της Ελλάδας θα εμπορευόταν

με χαμηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας Ακόμη πιο

εκπληκτικό είναι ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα με φθηνότερο
επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ

Στο σημείο αυτό στάθηκε στις αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής
ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης ενώ

δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας

ενδέχεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο μέσα στα επόμενα

δύο χρόνια εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη μεταρρυθμιστική
της προσπάθεια

Λέγοντας ότι έρχεται μια καλή μέρα για τις ελληνικές τράπεζες

λόγω της επικείμενης ψήφισης του σχεδίου Ηρακλής που

στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση του μεγάλου όγκου των
μην εξυπηρετούμενων δανείων ο Αμερικάνος υπουργός εκτίμησε
ότι ο νόμος θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να απελευθερωθούν

από το βάρος αυτό και έτσι θα μπορέσουν να ενεργοποιηθούν

προσφέροντας ρευστότητα στην ελληνική οικονομία

Το γεωπολιτικά κατευθυνόμενο χριίμα
Ο Αμερικανός υπουργός αναφερόμενος στη συνεργασία

Ελλάδας-Κίνας υποστήριξε ότι υπάρχουν κίνδυνοι που συνοδεύουν

το γεωπολιτικά κατευθυνόμενο χρήμα το παρομοίωσε
με έναν Δούρειο Ίππο ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι μερικές
φορές ελλοχεύει η τάση να μετατρέπονται τα λιμάνια σε κάτι αντίστοιχο

μιας ναυτικής βάσης
Παρόλα αυτά όμως αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει

καμία αμφιβολία για τον γεωπολιτικό προσανατολισμό της Ελλάδας

και για την προσήλωσή της στη δυτική συμμαχία καθώς οι
σχέσεις των δύο χωρών δεν στηρίζονται απλώς στην οικονομική
ωφέλεια αλλά έχουν θεμελιωθεί στη βάση των κοινών αξιών και
των σχέσεων μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών

Τέλος επισήμανε ότι η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα
μέλη του NATO που εκπληρώνουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους
Αυτό είναι ένα παράδειγμα που άλλα πιο ευημερούντα κράτη της
EE δεν το έχουν ακολουθήσει
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«Χτίζεται»
η ηλεκτρονική εφορία	ν	

Μπορεί να ακούγεται ως σενάριο
επιστημονικής φαντασίας, ωστόσο
στην ΑΑΔΕ ήδη «τρέχουν» και παρ' ότι
πέρασαν στα ψιλά γράμματα της επικαιρότητας, 

στο φορολογικό νομοσχέδιο 
μεταξύ των ελαφρύνσεων και των

φοροαναπτυξιακών κινήτρων, μπήκαν τα
θεμέλια για τη μετάβαση στην εφορία
του επόμενου αιώνα.
Ο Γ. Πιτσιλής ξεδίπλωσε τους άξονες
αυτού του σχεδίου όχι σε ένα τυχαίο
ακροατήριο. Μπροστά του βρίσκονταν
εκπρόσωποι επενδυτικών τραπεζών,
funds και επιχειρήσεων στην αντίπερα 

όχθη του Ατλαντικού, οι οποίοι
φτιάχνουν... βαλίτσες για επενδύσεις
στην Ελλάδα, αλλά έχουν κάθε λόγο
να παραμένουν επιφυλακτικοί λόγω
της ανίκητης ελληνικής γραφειοκρατίας. 

Δεκάδες είναι τα παραδείγματα
Αμερικανών ή Ελληνοαμερικανών, που

θέλησαν να ρίξουν χρήμα στην ελληνική
οικονομία, αλλά αντιμετωπίστηκαν λίγο
ως πολύ ως... καταπατητές ή αποικιοκράτες. 

Το πρόσφατο παράδειγμα της
Αφάντου είναι χαρακτηριστικό.
Μιλώντας στο συνέδριο της Capital
Link, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επιχείρησε
να καθησυχάσει αυτές τις ανησυχίες,
τουλάχιστον όσον αφορά στις δοσοληψίες 

με τη Φορολογική Διοίκηση.
Το ενδιαφέρον είναι ότι την ώρα που

ξετυλίγονταν στη Νέα Υόρκη οι βασικές
πτυχές της ψηφιοποίησης των λογιστικών 

και φορολογικών υποχρεώσεων,
στην Αθήνα οργανώνονταν οι πρώτες
ενημερωτικές ημερίδες και συνέδρια
για τα ηλεκτρονικά βιβλία, δείγμα του
ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και μη
αναστρέψιμες.
Το πλάνο της ψηφιοποίησης αναπτύσσεται 

σε τρία μέρη:
•	Ηλεκτρονική λογιστική (myData)
•	Ηλεκτρονική τιμολόγηση
•	Online ταμειακές μηχανές
Το άλλο σημαντικότερο κανάλι πληροφοριών 

για τη λογιστική. Σύμφωνα με
την αρχή της μετάδοσης πληροφοριών
σε μια συναλλαγή από μια βάση συναλλαγών, 

Θα συνδεθούν όλες οι on line
ταμειακές μηχανές με το myDATA.
Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να έχουν
ξεκινήσει και τα τρία μέσα στο 2020,
έτσι ώστε όλοι να εκπαιδευτούν στο νέο
σύστημα.
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Τουριστικός χάρτης επενδύσεων 6,2 δισ
Παρουσίαση του σχεδίου για τον τουρισμό στο 21ο Annual Capital Link Invest in Greece Forum

Επενδυτικό
οδικό χάρτη

ύψους 6,2 δισ ευρώ
άπλωσε στο τραπέζι του
21ου Annual Capital link
Invest in Greece Forum
στη Νέα Υόρκη ο υπουργός
Τουρισμού Χάρης θεοχά
ρης επισημαίνοντας ότι η

δυναμική ανάπτυξη του ελληνικού

τουρισμού καθιστά
αναγκαίες επενδύσεις δημιουργίας

αλλά κυρίως αναβάθμισης

ξενοδοχειακών
μονάδων για να καλυφθούν
οι μεγάλες ανάγκες φιλοξενίας

ξένων τουριστών που
θα παρουσιαστούν την επόμενη

5ετία σε υφιστάμενους
αλλά και νέους δημοφιλείς

τουριστικούς προορισμούς

Ο υπουργός Τουρισμού
παρουσιάζοντας με αδρές
γραμμές το επενδυτικό σχέδιο

σημείωσε ειδικότερα ότι
ο τουρισμός αποτελεί στρατηγικό

τομέα τον οποίον η

ελληνική κυβέρνηση θέλει
να ενισχύσει περαιτέρω
γιατί ο τουρισμός είναι ένας
τομέας με μεγάλη διάχυση
ωφελειών στην ελληνική οικονομία

Για κάθε ένα ευρώ που

δημιουργείται από την τουριστική

δραστηριότητα έχει
διαπιστωθεί ότι παράγεται
1,65 ευρώ πρόσθετης οικονομικής

δραστηριότητας
Δηλαδή για κάθε 1 ευρώ

τουριστικού εσόδου το ΑΕΠ

της χώρας αυξάνεται κατά
2,2 έως 2,65 ευρώ Την ίδια
στιγμή περισσότεροι από
δύο στους τρεις 69
επενδυτές πιστεύουν ότι ο

κινητήριος μοχλός ανάπτυξης

στην Ελλάδα τα επόμενα

χρόνια θα είναι ο τουρισμός

σύμφωνα με νέα
έρευνα του ελληνικού τμήματος

της Ernst Young
ΕΥ για την ελκυστικότητα

της χώρας ως προορισμό
επενδύσεων Άποψη την
οποίαν ασπάζονται η ελληνική

κυβέρνηση και το
υπουργείο Τουρισμού

Μόνο τα τελευταία δύο
χρόνια έχουν επενδυθεί συνολικά

3,8 δισ ευρώ στην
ανάπτυξη και στην ανακαίνιση

ξενοδοχείων με το
41,3 αυτών των κεφάλα
ων να έχει κατευθυνθεί σε

ξενοδοχεία 4 και 5 αστέ

Νέα εποχή
οικονομικών ευκαιριών

— Με βασικό μήνυμα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει μία νέα
εποχή οικονομικών ευκαιριών ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης κάλεσε τους Αμερικανούς επενδυτές που συμμετείχαν

οτο 21ο Annual Capital Link Invest in Greece Forum

στη Νέα Υόρκη να βάλουν στην ατζέντα τους την ελληνική

οικονομία εξετάζοντας τις ευκαιρίες που εμφανίζονται
υπό το πρίσμα της πληθώρας των μεταρρυθμίσεων που

λαμβάνουν χώρα
Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπημένου μηνύματος ο'Ελληνας

πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση ενός
προγράμματος διαβρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη
βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα Παράλληλα
στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση

για αυτό το πρόγραμμα καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται

μεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώμης απέναντι

στις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις γενικότερα
Κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης οι Έλληνες πολίτες

συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που εμποδίζουν τις
επενδύσεις και υπονομεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης
οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο

Το σημερινό επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται
από μία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες επενδύσεις

Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθμες έρευνες
που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά έγκρισης για τις πρωτοβουλίες

της κυβέρνησης που συνδέονται με τη δημιουργία
ενός φιλικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος Αυτό δεν
πρέπει να αποτελεί έκπληξη σημείωσε ο κ Μητσοτάκης Σε
αυτό το σημείο τόνισε ότι η Ελλάδα έχει μία σταθερή κυβέρνηση

με ορίζοντα τετραετίας Για τη μεταρρυθμιστική εντολή
που έχει λάβει προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές οι οποίες
επιχειρούνται διαθέτουν την απαραίτητη δημοκρατική νομιμοποίηση

Όπως μάλιστα παρατήρησε η κυβέρνηση φέρει
την ιδιοκτησία αυτών των μεταρρυθμίσεων καθώς αποτελού¬

σαν τη βάση του
εκλογικού προγράμματος

της Σε αντίθεση

με αυτό που

ήταν ο γενικός κανόνας

στην Ελλάδα η
σημερινή κυβέρνηση
ήρθε στην εξουσία
χωρίς να δώσει κενές
υποσχέσεις για παροχές

και άλλες χάρες
στο εκλογικό σώμα
Αντ αυτού επικεντρώθηκε

στο να παρουσιάσει

μία ατζέντα
βαθιών διαρθρωτικών

μεταρρυθμίσεις που θα μεταμόρφωναν την ελληνική οικονομία

προς το καλύτερο Και κάνοντας αυτό κέρδισε σχεδόν

το 40 της λαϊκής ψήφου και μία σαφή πλειοψηφία στο
Κοινοβούλιο επισήμανε ο'Ελληνας πρωθυπουργός

Σε υψηλό επίπεδο το καταναλωτικό κλίμα
Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει

στην ελληνική οικονομία παρά τις αναταράξεις που παρατηρούνται

στη παγκόσμια οικονομία Υπό αυτό το πρίσμα μίλησε
για το καταναλωτικό κλίμα αλλά και το κλίμα της αγοράς τα
οποία έχουν ανακάμψει σε προ κρίσης επίπεδα Το καταναλωτικό

κλίμα στην Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο
επίπεδο από το 2000 και συνεχίζει να παραμένει πολύ υψηλό

Το κλίμα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο

από το 2007
Τέλος ο κ Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραματίζει

το Annual Capital link Invest in Greece Forum ως μία πηγή
πληροφόρησης για την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα
Είμαι πεπεισμένος ότι το 21ο Φόρουμ θα συμβάλει στην προ

σπάθειά μας να πείσουμε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη
στιγμή για να επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα σημείωσε

ρων ενώ έως το 2022 εκτιμάται

ότι απαιτούνται επενδύσεις

ύψους 6,2 δισ ευρώ
εκ των οποίων 1 δισ ευρώ
για την κατασκευή επιπλέον
κλινών 4,8 δισ ευρώ για
την αναβάθμιση της χωρητικότητας

και 0,3 δισ ευρώ
για συντήρηση

Ήδη υπάρχουν 14 πράσινα

έργα που εκτελούνται
από τον ιδιωτικό τομέα τα
οποία στοχεύουν σε κύριους
προορισμούς Περαιτέρω 12

τουριστικά έργα έχουν
συμπεριληφθεί

στη διαδικασία
Fast-Track

Επιπλέον υπάρχουν τεράστιες

επενδυτικές ευκαιρίες

σε έργα τουριστικών
ακινήτων

Η Εταιρεία Δημόσιας Ακίνητης

Περιουσίας ανέφερε
ο κ Οεοχάρης διαχειρίζεται
ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων

το οποίο περιλαμβάνει
277 τουριστικά ακίνητα σε

όλη την Ελλάδα που χαρακτηρίζονται

τόσο από την
ιστορική και πολιτιστική

τους αξία όσο και από τη
φυσική τούς ομορφιά

Αυτό περιλαμβάνει 27 μεγάλα

οικόπεδα στην Αττική
για εμπορική χρήση 7 μαρίνες

31 εμβληματικά ξενοδοχεία

Ξενία 20 εγκαταστάσεις

ιαματικών πηγών
με τις ιαματικές πηγές Καϊάφα

στην Πελοπόννησο να
είναι μία εξ αυτών

Η αισιοδοξία
επιστρέφει στη χώρα

Από την πλευρά του ο

υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας εξήγησε

στους Αμερικανούς
επενδυτές πως η κυβέρνηση

κινείται στη βάση ενός
συνεκτικού σχεδίου που
έχει ως στόχο να αποκαταστήσει

βήμα προς βήμα την
οικονομική κανονικότητα
στη χώρα

Στο πλαίσιο αυτό από τις
7 Ιουλίου η Ελλάδα αναμφισβήτητα

έκανε μια δυναμική
επανεκκίνηση Η εμπιστοσύνη

και η αξιοπιστία

αποκαθίστανται το οικονομικό

κλίμα βελτιώνεται τόσο

η πολιτική σταθερότητα
όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία

επιστρέφουν στη χώρα

ανέφερε χαρακτηριστικά

Αέγοντας ότι η κυβέρνηση
θα εντείνει τις προσπά

θειές της για να αντιμετωπίσει
τις επερχόμενες προκλήσεις

ο Χρήστος Σταϊ
κούρας σκιαγράφησε τα
επόμενα βήματα λέγοντας
ότι αποτελούν βασικές πολιτικές

προτεραιότητες η επιτυχία

των συμφωνημένων
δημοσιονομικών στόχων η

διασφάλιση της σταθερότητας
του χρηματοπιστωτικού

συστήματος η ενίσχυση της
ρευστότητας στην πραγματική

οικονομία η προώθηση
του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών

Στοιχείων και η

εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου

για τη διαχείριση του
ιδιωτικού χρέους

Αναφερόμενος στο οικονομικό

σχέδιο της κυβέρνη¬

σης ο Χρήστος Σταϊκούρας
παρουσίασε τα πεπραγμένα
των πρώτων έξι μηνών λέγοντας

έκλεισαν τα πιθανά
δημοσιονομικά κενά επιτεύχθηκαν

οι δημοσιονομικοί
στόχοι μειώθηκε ο φόρος

ακίνητης περιουσίας
εξαλείφθηκαν τα υπολειπόμενα

Capital Controls ανατράπηκε

η αναποτελεσματική
νομοθεσία στην αγορά

εργασίας προχώρησε μια
συστηματική λύση για τη
μείωση των μη εξυπηρετούμενων

δανείων στους ισολογισμούς

των τραπεζών
επανεκκινήθηκαν εμβληματικά

έργα και ιδιωτικοποιήσεις

προπληρώθηκε το
ακριβότερο μέρος του δανείου

του ΔΝΤ ψηφίστηκε
νόμος για τη βελτίωση του
επενδυτικού περιβάλλοντος

ρυθμίστηκε η ηλεκτρονική

αγορά τυχερών παιχνιδιών

και ψηφίστηκε μια συνολική

φορολογική μεταρρύθμιση

που θα επιταχύνει
την οικονομική ανάπτυξη

Ο υπουργός Ανάπτυξης

και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης στην
ομιλία του ανέφερε μεταξύ

άλλων ότι ίο
πρώην μαύρο πρόβατο
της Ευρωζώνης η περισσότερο

πληγείσα από την
κρίση χώρα η οποία έχει
χάσει το 25 της παραγωγικότητας

της κατά
την τελευταία δεκαετία
μεταμορφώνεται τώρα
σε ένα νέο hot-spot για
τους επενδυτές και μία
από τις πιο φιλικές προς
την επιχειρηματικότητα
οικονομίες παγκοσμίως

Η αγορά ακινήτων ο

τουρισμός η ενέργεια τα
logistics οι υποδομές η

βιοτεχνολογία η φαρμακοβιομηχανία

τα IT τα
R&D τα τρόφιμα ακόμη
και η βαριά βιομηχανία
είναι πολλά υποσχόμενοι
τομείς της ελληνικής οικονομίας

Η ναυτιλιακή
βιομηχανία
Τις προοπτικές και τις

επενδυτικές δυνατότητες
που προσφέρει η

ναυτιλιακή παραναυτι
λιακή και λιμενική βιομηχανία

της Ελλάδος υπό
το πρίσμα της συνεχούς
βελτίωσης των οικονομικών

δεικτών της εθνικής
οικονομίας που έχει επιτύχει

η κυβέρνηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη
παρουσίασε από την
πλευρά του ο υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής Γιάννης
Πλακιωτάκης Ο υπουργός

έδωσε αναλυτικά
στοιχεία για το προφίλ
της cluster εταιρείες
πλοία απασχόληση καθώς

και για τη συνεισφορά
της στο Ακαθάριστο

Εθνικό Προϊόν της Ελλάδος

Ταυτόχρονα κατέγραψε

τις βασικές αρχές
που διέπουν τη λειτουργία

της σε διεθνές επίπεδο

δίνοντας ιδιαίτερη
έμφαση στην ανάγκη
ύπαρξης παγκόσμιων και
όχι περιφερειακών λύσεων

στα μείζονα ζητήματα
που την απασχολούν
όπως η κλιματική αλλαγή

η κυβερνοασφάλεια
η προστασία της ανθρώπινης

ζωής στη θάλασσα
η προστασία του θαλάσσιου

περιβάλλοντος κ.ά
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Roadshow του υπουργού Τουρισµού Χάρη Θεοχάρη σε Νέα Υόρκη-Βοστώνη
Σειρά επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες του τουριστικού
κλάδου αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχε ο υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ. 

Ο υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον
κλάδο. Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του Τουρισµού, επενδυτές και
µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης.

Ο υπουργός Τουρισµού συµµετείχε, ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη
λήξη των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν
αφιερωµένη στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά. Αντικείµενο των επαφών ήταν να
διερευνηθούν οι δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής
µε απευθείας πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης και µε
τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης. Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε
ιδιαίτερα θετικό κλίµα και καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του
εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή άνοδο.

Στη Βοστώνη ο υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό.

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών
κρατήσεων Kayak και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για την
περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ.
Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που
ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.

https://dytikesmaties.gr/news/politiki/roadshow-toy-ypoyrgoy-toyrismoy-chari-theochari-se-nea-yorki-vostoni/
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ΔΕΗ: Κέρδη 21% για τη µετοχή της επιχείρησης
 

Ψήφο εµπιστοσύνης στην µετοχή της ΔΕΗ και κατ’επέκταση στην κυβερνητική πολιτική για
την εξυγίανση της εταιρείας, δίνουν οι επενδυτές, την ώρα  που η διοίκηση ετοιµάζεται να
ξεδιπλώσει την Δευτέρα  το νέο business plan.

Η ανοδική κούρσα των τελευταίων ηµερών που οδήγησε σε εβδοµαδιαία κέρδη 21% τον τίτλο της ΔΕΗ και
σε 27% σε µηνιαία βάση, σε συνδυασµό µε τις προσδοκίες για ανάκαµψη του δείκτη EBITDA στο 1 δισ.
ευρώ έως το 2024 που προέβλεψε χθες στο διοικητικό συµβούλιο ο διευθύνων σύµβουλος κ. Γιώργος
Στάσσης, ως αποτέλεσµα των µέτρων εξυγίανσης και των διαρθρωτικών αλλαγών, δηµιουργούν ένα
θετικό σινιάλο για τους επενδυτές.

Σύµφωνα µε το business  plan τα EBITDA για το 2020 προβλέπονται στα 650 έως 700 εκατ. ευρώ, τα οποία
υπολογίζεται να εκτιναχθούν στα 850 έως 900 εκατ. ευρώ εφόσον καταβληθούν στην ΔΕΗ και οι οφειλές
για τα ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας).

Χθες εγκρίθηκε από το διοικητικό συµβούλιο της Επιχείρησης το σχέδιο εξόδου από την κρίση της
McKinsey, θέτοντας επί τάπητος την νέα στρατηγική της εταιρείας που αναµένεται να κλείσει οριστικά την
πόρτα στο λιγνίτη µέχρι το 2023, επισπεύδοντας τις διαδικασίες για το λουκέτο στις κοστοβόρες λιγνιτικές
µονάδες. Το χρονοδιάγραµµα που παρουσιάστηκε στο ΔΣ, επιβεβαιώνει πλήρως το ρεπορτάζ
του newmoney.

Βάσει του σχεδιασµού άµεσα προβλέπεται το κλείσιµο των µονάδων σε Καρδιά 1,2 ενώ για το 2021
µετατοπίζεται το σβήσιµο των φουγάρων στις µονάδες Καρδιάς 3 και 4.

Το 2020 προβλέπεται να κατέβει ο διακόπτης  για Αµύνταιο 1 και 2 ενώ για το 2022 δροµολογείται το
κλείσιµο έξι µονάδων: το α΄εξάµηνο των µονάδων Άγιος Δηµήτριος 1,2 και το β΄εξάµηνο Άγιος Δηµήτριος
3,4 και Μεγαλόπολη 3. Στο σχέδιο της ταχείας απολιγνιτοποίησης το 2023, περιλαµβάνεται και η απόσυρση
από το σύστηµα της µονάδας της Μελίτης, της Μεγαλόπολης 4 και  Αγίου Δηµητρίου 5. Ανοικτή θα
παραµείνει ως το 2028 η Πτολεµαίδα 5.

Με την απόσυρση του λιγνίτη η ΔΕΗ ανεβάζει στροφές στις ΑΠΕ µε στόχο σύµφωνα µε όσα ανακοίνωσε ο
κ. Στάσσης η ισχύς της το 2024 να φτάσει το 1 Γιγαβάτ. Όπως δήλωσε η διοίκηση στις αρχές της
εβδοµάδας στο συνέδριο του Capital Link στην Ν. Υόρκη, η ΔΕΗ χαράσσει µια νέα πορεία που θα
ακολουθήσει τρεις άξονες ανάπτυξης:

-την µετεξέλιξή της Επιχείρησης από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
ΑΠΕ, σχέδιο το οποίο η ΔΕΗ θα υπηρετήσει µέσα από την ανάπτυξη νέων πρότζεκτ αλλά και µε
στρατηγικές συµµαχίες µε έλληνες και διεθνείς συµµάχους.

-την ψηφιοποίηση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο θα υλοποιηθεί µε την πώληση (εκτός απροόπτου
πλειοψηφικού πακέτου µετοχών) µε στόχο την άντληση σηµαντικών εσόδων για την ΔΕΗ.

-την αντεπίθεση της εταιρείας στην αγορά ενέργειας µε νέα εµπορική πολιτική που θα έχει ως βάση της
τον πελάτη και θα δίνει επιλογές µε βάση την κατανάλωση στα πρότυπα των προγραµµάτων της κινητής
τηλεφωνίας.
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Newsletter: Όλες οι ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις µέχρι τώρα 14/12

14/12/2019

Η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από τις ΗΠΑ και οι οίκοι αξιολόγησης αναµένεται να αυξήσουν το
πιστοληπτικό προφίλ της χώρας. Πριν από εννέα περίπου χρόνια βιώναµε το ακριβώς αντίθετο: ανελέητο
γύρο επενδυτικών υποβαθµίσεων και ρεκόρ αυξήσεων στα επιτόκια δανεισµού. Ακολούθησε µία µεγάλη
περιπέτεια για την Ελλάδα, µέλος της Ευρωζώνης, αποκλεισµένη πλήρως από τις αγορές χρήµατος και
εγκλωβισµένη σε οικονοµικό πρόγραµµα στα πρότυπα του ΔΝΤ.

Μόλις πριν µερικά 24ωρα, µε έκπληξη ο Αµερικανός υπουργός Εµπορίου Γουίλµπουρ Ρος δήλωσε
εντυπωσιασµένος από την ελληνική αγορά οµολόγων,  σε οµιλία του στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital
Link στη Νέα Υόρκη.

Χαρακτήρισε εκπληκτικό ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ, ενώ
προέβλεψε ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα
επόµενα δύο χρόνια εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

Τι έγινε και µετά από τρία Μνηµόνια, η Ελλάδα, ξαφνικά, γίνεται πιο ασφαλής επενδυτικός προορισµός
ακόµα και από τις ΗΠΑ; Εδω έρχεται ο µαγικός κόσµος της “προσδοκίας”. Οι θετικές προοπτικές για µία
οικονοµία δηµιουργούν τέτοια ψυχολογία που µπορεί οι δείκτες της πραγµατικής οικονοµίας να µην έχουν
αναλογικά βελτιωθεί, ωστόσο  διαµορφώνονται οι συνθήκες για αυτό, και εκεί χρειάζεται προσοχή, διότι
εύκολα µπορεί να αναστραφεί το κλίµα.

Εν ολίγοις, η Ελλάδα µπορεί πλέον να δανειστεί φθηνά, αλλά δεν το χρειάζεται. Είναι µία εξέλιξη άκρως
θετική, που δηµιουργεί προϋποθέσεις για επενδυτικές εισροές και τη διαµόρφωση µίας καλής ψυχολογίας
για βελτίωση των πραγµατικών βασικών δεικτών.  Τα χαµηλά επιτόκια, από µόνα τους, δεν επηρεάζουν
πολύ την υπόλοιπη οικονοµία, καθώς οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να χρεώνουν υψηλά επιτόκια
λόγω των δικών τους προβληµάτων.

Υψηλές προσδοκίες
Οµολογουµενως οι  προσδοκίες για την ελληνική οικονοµία βρίσκονται σε αρκετά υψηλά επίπεδα, γεγονός
που αποτυπώνεται στα ιστορικά χαµηλά επιτόκια δανεισµού. Το µεγάλο στοίχηµα µετά από την πολυετή
κρίση είναι η εκµετάλλευση της θετικής ψυχολογίας που έχει καλλιεργηθεί για την πορεία της ελληνικής
οικονοµίας προκειµένου να φανεί στη τσέπη. Μεταφράζεται σε αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης,
µισθών, ευφορίας για το µέλλον, αύξηση επενδύσεων και φυσικά σε µείωση των φορολογικών βαρών.

Οι προοπτικές, λοιπόν, φαίνονται ευοίωνες, αλλά τι πραγµατικά συµβαίνει µε τα χαµηλά επιτόκια και πως
βοηθά την ελληνική οικονοµία;  Τα δεδοµένα είναι πως οι επενδυτές δίνουν θεωρητικά ψήφο εµπιστοσύνης
και πρακτικά οι οίκοι αναµένεται να προχωρήσουν σε αναβαθµίσεις της Ελλάδας το επόµενο έτος, λόγω
των αναµενόµενων ισχυρών θεµελιωδών µεγεθών.

Με την αναβάθµιση η  Ελλάδα καταρχάς µπορεί να επωφεληθεί σε ρευστότητα από την ένταξη των
οµολόγων στους δείκτες επενδυτικής βαθµίδας καθώς και στο QΕ ( στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας). Αυτό, µπορεί να φέρει µελλοντικά  σηµαντική συρρίκνωση των
ελληνικών spreads.

Η αλήθεια είναι πως η πολιτική των χαµηλών επιτοκίων της σε συνδυασµό µε το παρατεταµένο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης έχει διάφορες και συχνά αντικρουόµενες επιδράσεις στην ελληνική οικονοµία.

Από την µία πλευρά, επιτρέπει στο κράτος να δανειστεί µε χαµηλό κόστος ή ακόµη και µε αρνητικά
επιτόκια. Μολονότι το ελληνικό κράτος δεν έχει άµεση ανάγκη χρηµατοδότησης από τις αγορές, εντούτοις
τα χαµηλά επιτόκια διευκολύνουν αφενός την επιστροφή του σε αυτές, αφετέρου – σε ένα επόµενο στάδιο
– την αντικατάσταση ακριβού µε φθηνό χρέος, δηλαδή την αντικατάσταση χρέους που έχει συναφθεί µε
υψηλά επιτόκια από χρέος που συνάπτεται σε χαµηλά επιτόκια.

Επιπρόσθετα η πτώση των επιτοκίων, µέσα από την αύξηση των τιµών των περιουσιακών στοιχείων,
διευκολύνει την ανάληψη επενδυτικών δράσεων.

Τι θα κάνουν οι τράπεζες
Μιλώντας στο In.gr, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιώργος Οικονοµίδης,
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συµπληρώνοντας στα παραπάνω,  αναφέρει πως “από από την άλλη πλευρά, η τόσο µεγάλη µείωση των
επιτοκίων συµπιέζει σηµαντικά την κερδοφορία των τραπεζών η οποία εξαρτάται τόσο από το spread
µεταξύ επιτοκίων δανεισµού και επιτοκίων κατάθεσης όσο και από το επιτόκιο που λαµβάνουν οι τράπεζες
από την Κεντρική Τράπεζα για τις καταθέσεις αποθεµατικών διαθεσίµων που διατηρούν σε αυτήν.

Ήδη η καταθετική διευκόλυνση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κινείται σε αρνητικό
επίπεδο (-0.50%)”. Υπογραµµίζει ο κ. Οικονοµίδης πως η σηµαντική πτώση των επιτοκίων δανεισµού καθώς
και των επιτοκίων αποθεµατικών διαθεσίµων µε την Κεντρική Τράπεζα φέρνει όλο και πιο κοντά το
σενάριο των αρνητικών επιτοκίων κατάθεσης γεγονός που θα πλήξει σηµαντικά τις αποδόσεις των
καταθετών.

“Σε πιο µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα, ενθαρρύνεται η λογική της µόχλευσης έναντι της λογικής της
αποταµίευσης στην ευρύτερη οικονοµία. Αυτό ενδεχοµένως δηµιουργεί προϋποθέσεις για µία εκ νέου
φούσκα στις αποτιµήσεις περιουσιακών στοιχείων, και κατ’ επέκταση στρεβλωµένη τιµολόγηση του
χρηµατοοικονοµικού κινδύνου, καθώς επίσης και για ακούσια αναδιανοµή πλούτου.

Το τελευταίο θα συνέτεινε σε περαιτέρω διεύρυνση των εισοδηµατικών ανισοτήτων µε έντονες κοινωνικές
επιπτώσεις”, εξηγεί στο In.gr ο     Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Φθηνός δανεισµός

Με τη µατιά των αγορών, ο επικεφαλής ανάλυσης τη Bank of America Αθανάσιος Βαµβακίδης, τονίζει στο
In.gr, πως “για την Ελλάδα, είναι θετική η µείωση των επιτοκίων,  καθώς της επιτρέπει να δανειστεί φθηνά.
Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι η χώρα δεν χρειάζεται πραγµατικά να δανειστεί, καθώς τα ταµειακά
αποθέµατα είναι ήδη υψηλά.

Επιπλέον, τονίζει ότι τα χαµηλά επιτόκια δεν επηρεάζουν πολύ την υπόλοιπη οικονοµία, καθώς οι ελληνικές
τράπεζες εξακολουθούν να χρεώνουν υψηλά επιτόκια λόγω των δικών τους προβληµάτων.

Αναφορικά, µε  την Ευρωζώνη στο σύνολό της, ο κ. Βαµβακίδης, εκτιµά ότι τα αρνητικά ποσοστά είναι
κακή ιδέα. Όταν η πίστωση είναι ασθενής λόγω της αδύναµης ζήτησης, τα αρνητικά επιτόκια κάνουν τα
πράγµατα χειρότερα.

Επίσης, οι αρνητικοί συντελεστές οδηγούν σε επενδύσεις µε χαµηλές αποδόσεις, ή ακόµα και αρνητικές
αποδόσεις, µειώνοντας τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη. “Τα αρνητικά ποσοστά στρεβλώνουν επίσης τις τιµές
ή το ρίσκο, γεγονός που µε τη σειρά του αυξάνει τους κινδύνους για την οικονοµία”, προσθέτει ο κ.
Βαµβακίδης .

Κάντε κλικ στους τίτλους για  να  διαβάσετε την είδηση που σας ενδιαφέρει

1. Ρύθµιση χωρίς «σωτηρία» για 2 στους 10 δανειολήπτες

2.Φρικτό τροχαίο στο Βόλο: Οδηγός νταλίκας παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα

3. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 15χρονο από την Κρήτη
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4. Ονήσιµος: Συγκέντρωση ειδών για τους κρατούµενους

5.Σοκαρισµένοι οι κάτοικοι στις Θεσπιές από το άγριο φονικό –Τι λένε αυτόπτες µάρτυρες
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Ελληνικό: Καταγγελία - «βόµβα» για την κυβέρνηση

Καταγγελία - «βόμβα» για την κυβέρνηση
 
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Δημοσίευση: 12 Δεκεμβρίου 2019 14:22
Εν αμφιβόλω ο διαγωνισμός για το καζίνο
στο Ελληνικό - Ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της Hard Rock International (ενός
εκ των δύο υποψηφίων) Τζιμ Άλεν
υποστήριξε ότι υπάρχουν νομικοί σύμβουλοι
με διττό ρόλο, που επηρεάζουν την αρμόδια
επιτροπή προς όφελος του ενός εκ των δύο
διεκδικητών του έργου - Στον "αέρα" οι
υποσχέσεις του υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, εσωτερικοί
κυβερνητικοί "τριγμοί" για τη διαχείριση
του ζητήματος

Σε μια «βαριά» καταγγελία για τη
διαδικασία του διαγωνισμού για το καζίνο
στο Ελληνικό άφησε ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της Hard Rock
International Τζιμ Άλεν, ο οποίος υποστήριξε
ότι υπάρχουν νομικοί σύμβουλοι με διττό
ρόλο, που επηρεάζουν την αρμόδια
επιτροπή προς όφελος του ενός εκ των δύο
διεκδικητών του έργου.
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Όπως είναι σαφές, τα παραπάνω αφήνουν
«σκιές» που αφορούν την κυβέρνηση της
Ν.Δ. και τους τρόπους με τους οποίους
χειρίζεται το ζήτημα της επένδυσης στο
Ελληνικό. Ως φαίνεται, οι υποσχέσεις του
υπουργού Ανάπτυξης περί έναρξης των
εργασιών («Θα μπουν μπουλντόζες») στο
Ελληνικό πριν από το τέλος της τρέχουσας
χρονιάς πέφτουν στο κενό, καθώς φαίνεται
ότι δημιουργούνται ζητήματα
ολοκλήρωσης ακόμη και του διαγωνισμού
για το καζίνο.

Έτσι, μετά την αποχώρηση του κινέζικου
αλλά και του σαουδαραβικού επενδυτικού
σχήματος (τον Σεπτέμβριο) από τη Lamda
Development (βασικός μέτοχος Λάτσης) και
από την υλοποίηση του έργου, η κατάσταση
κινδυνεύει να οδηγηθεί και πάλι σε
αδιέξοδο με επίκεντρο το θέμα του καζίνου,
το οποίο αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο
για τη συνέχιση της επένδυσης.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη καταγγελία ήρθε
λίγο αφότου προέκυψαν πληροφορίες πως η
διαγωνιστική διαδικασία για την άδεια
καζίνο και τη δημιουργία του Integrated
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καζίνο και τη δημιουργία του Integrated
Resort Casino (IRC) θα συνεχίσει με έναν
μόνο ενδιαφερόμενο, λόγω ελλείψεων στον
έναν εκ των δύο φακέλων που έχουν
κατατεθεί.

Ο Τζ. Άλεν ο οποίος έδωσε το “παρών” στο
21ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link στη Νέα
Υόρκη, συναντήθηκε με τους υπουργούς
Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι
Γεωργιάδη και, όπως τόνισε στον
τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, έκανε καταγγελία
που μπορεί να θέσει εν αμφιβόλω ακόμη και
την πορεία του σχετικού διαγωνισμού!

«Ενημερώσαμε την Επιτροπή Διενέργειας
και την Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων για
κάποιες ανησυχίες που έχουμε επί της
διαδικασίας. Ενημερωθήκαμε ότι υπάρχουν
νομικοί σύμβουλοι που δεν συμβουλεύουν
απλά την επιτροπή, αλλά συμβουλεύουν και
τον άλλον συμμετέχοντα, τον ανταγωνιστή.
Προφανώς αυτό με ανησύχησε πολύ και το
επισημάναμε αυτό και στους υπουργούς με
τους οποίους είχαμε συναντήσεις» ανέφερε
χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Η καταγγελία
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Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Hard Rock
International οι δικηγόροι που συμβουλεύουν
την επιτροπή φέρονται να είναι ταυτόχρονα
και σύμβουλοι ανταγωνίστριας εταιρείας
που μετέχει στον διαγωνισμό για την άδεια
καζίνου και Integrated Resort Casino (IRC)
στο Ελληνικό, επένδυση ύψους 1 δισ. ευρώ.

«Νομίζω ότι είναι μια διαδικασία ένας
εναντίον ενός, δηλαδή σύγκρουση
συμφερόντων. Οπότε, όταν το μάθαμε αυτό,
επιβεβαιώσαμε ότι δεν είναι απλά φήμες και
θέσαμε υπόψιν των υπουργών τις
πληροφορίες για το δικηγορικό γραφείο και
όλη τη διαδικασία» επεσήμανε και
πρόσθεσε ότι αυτό το γεγονός «είναι κάτι
που κάνει τη ζωή μας δύσκολη για να
έχουμε μια ίση ευκαιρία».

Όπως είπε «θα περιμένουμε τις ίδιες
δεσμεύσεις που είχαμε από τις πρώτες
αρχικές συναντήσεις πριν από δύο χρόνια.
Ότι η διαδικασία θα είναι δίκαιη».

Δυσφήμηση
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Ερωτηθείς για το αν θεωρεί δίκαιο τον
διαγωνισμό ο Τζ. Άλεν τόνισε: «Δεν θέλω να
τον χαρακτηρίσω ως μη δίκαιο. Αλλά
ασφαλώς μας απασχολεί ότι κάτι υπάρχει,
μια σύγκρουση συμφερόντων στον
συγκεκριμένο τομέα».

«Έχουμε παρουσία σε 75 χώρες του κόσμου,
οπότε έχουμε εμπειρία σε τέτοιες
διαδικασίες» ανέφερε ο Τζ. Άλεν και
συμπλήρωσε:

«Πιστεύω ότι μία εταιρεία όπως η Hard
Rock International, επειδή προφανώς θα
εξαντλήσουμε κάθε έννομο δικαίωμα, όχι
μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η δράση μας είναι
διεθνής, είμαστε μία εταιρεία διεθνούς
εμβέλειας και όχι μία τοπική επιχείρηση.
Και φυσικά ο κόσμος θα καταλάβει ότι, αν
καταγγείλουμε τη διαδικασία, και δεν λέμε
ότι το θέλουμε, αλλά αν το κάνουμε,
προφανώς θα υπάρξει μεγάλη ανησυχία για
το αν κάποιος θα θελήσει να κάνει δουλειές
στην Ελλάδα».

Επίθεση ΣΥΡΙΖΑ προς Γεωργιάδη: Καλώς
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Επίθεση ΣΥΡΙΖΑ προς Γεωργιάδη: Καλώς
ήρθε το δολάριο...

Σφοδρή επίθεση κατά του υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι
Γεωργιάδη εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή
τις δηλώσεις του πρώτου από τη Νέα Υόρκη
περί του ότι η κυβέρνηση είναι πέρα από
πρόθυμη για να ιδιωτικοποιήσει τα πάντα!

«Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Άδωνις
Γεωργιάδης προσπαθεί να προκαλέσει το
διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον με τεχνικές
που φαίνεται να έχει αντιγράψει από τη
συμπαθή ταινία ‘Καλώς ήρθε το δολάριο’»
σχολιάζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«‘Γιατί δεν πουλάμε πιο πολλά;... Γιατί δεν
ιδιωτικοποιούμε τα πάντα;’ αναρωτιέται ο
υπουργός Ανάπτυξης σε συνάντηση που είχε
με Αμερικάνους επενδυτές την προηγούμενη
Δευτέρα στο πλαίσιο του 21ου Ετήσιου
Φόρουμ ‘Invest in Greece’ στη Νέα Υόρκη»
σημειώνει η ανακοίνωση της αξιωματικής
αντιπολίτευσης και προσθέτει ότι «για να
παροτρύνει τους πιο διστακτικούς, τους
καθησυχάζει ότι ‘η όρεξή μας είναι τόσο
τεράστια και κάθε μήνας που περνά γίνεται
μεγαλύτερη’».
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«Προειδοποιούμε την κυβέρνηση ότι οι
μέρες που η Ελλάδα περίμενε τον στόλο
έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Η
αδιαμφισβήτητη ανάγκη προσέλκυσης
επενδύσεων προϋποθέτει αναπτυξιακό
σχέδιο, τήρηση της εργατικής και
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, στήριξη των
ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Κρίσιμα ζητήματα που φαίνεται να αγνοεί η
κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν θα της
επιτρέψουμε να διασύρει τη χώρα στο
εξωτερικό παριστάνοντας τον ντελάλη που
προσπαθεί να ξεπουλήσει την πραμάτεια
του» καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.
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Τι προβλέπει το business plan της ΔΕΗ που παρουσίασε στο ΔΣ ο Γιώργος
Στάσσης – Κλείνουν οι λιγνιτικές το 2023 - Στα 650 µε 700 εκ τα EBITDA το 2020

(upd: 14/12) Την απόσυρση όλων των
υφιστάµενων λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ
μέχρι το 2023 και τη διατήρηση της
Πτολεμαϊδα 5 με καύσιμο το λιγνίτη μέχρι
το 2028 προβλέπει το business plan
( μεσοπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο) της
εταιρίας που ενέκρινε χθες το διοικητικό
συμβούλιο, όπως άλλωστε είχε ήδη
αποκαλύψει το ρεπορτάζ του energypress.
Αυτό σημαίνει ότι το μερίδιο της
εταιρείας στην ηλεκτροπαραγωγή θα
υποχωρήσει στο 30%, ενώ στη λιανική ήδη
από το 2020 το μερίδιό της θα πέσει στο

60%.

Η πρόβλεψη του business plan είναι ότι το EBITDA το 2020 θα είναι στα 650 - 700 και αν συνυπολογιστεί και
η εφάπαξ επίπτωση από την πληρωμή των ΥΚΩ τότε αυτά θα ανέλθουν στα 850 με 900 εκ ευρώ.
Καθοριστική για το αποτέλεσμα αυτό είναι η αύξηση των τιμολογίων, αλλά και το «σβήσιμο» των δυο
πρώτων λιγνιτικών µονάδων το 2020 που είναι οι δυο του Αµυνταίου.
Για την περίοδο  2021-2023 τα EBITDA θα κινηθούν µεταξύ 650 και 700 εκατ. ευρώ  κατ’ ετος και το 2024 θα
αγγίξουν το 1 δις ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες το business plan που παρουσίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Γιωργος
Στάσσης στα μέλη του ΔΣ έχει ως στόχο τη διείσδυση στις ΑΠΕ προσθέτοντας στο δυναμικό της 1 Γιγαβατ
έως το 2024.  Σε ότι αφορά την  Πτολεμαϊδα 5 για μετά το 2028 που θα πάψει να λειτουργεί με λιγνίτη δεν
έχει αποφασισθεί τι θα γίνει και αν θα υπάρξει µετατροπή της για χρήση άλλου καυσίµου.
Με βάση όσα παρουσιάστηκαν στο ΔΣ, το 2021 θα κλείσουν οι δυο μονάδες της Καρδιάς το 2022 η
Μεγαλόπολη 3 και οι τέσσερις από τις πέντε μονάδες του Αγίου Δημητρίου. Την ίδια χρόνια θα τεθεί σε
λειτουργία η Πτολεμαιδα 5. Το 2023 θα κλείσουν και οι μονάδες της Μεγαλοπολης 4, της Μελίτης και του
Αγίου Δηµητρίου 5. 
Αναφορικά με την τύχη του προσωπικού της εταιρίας, πηγές αναφέρουν ότι αναμένεται να αποχωρήσουν
σταδιακά περι τους 5000 εργαζόμενους με την πλειοψηφία να προέρχεται από τις λιγνιτικες μονάδες.
Συνολικά το 2024 θα µείνουν 11.500 εργαζόµενοι από περίπου 16.500 σήµερα. 
Η ΔΕΗ θα προχωρήσει, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το business plan σε 1.000 προσλήψεις με τις
περισσότερες να κατευθύνονται στον ΔΕΔΔΗΕ. 
Στο χθεσινό του ρεπορτάζ το energypress έγραφε:
Η ΔΕΗ κλείνει όλες τις υφιστάµενες λιγνιτικές µέχρι το 2023
Το κλείσιμο όλων των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων που σήμερα λειτουργούν από τη ΔΕΗ μέχρι το
2023, θα περιλαμβάνει το νέο επιχειρησιακό πλάνο της επιχείρησης που εγκρίνεται σήμερα από το ΔΣ της
επιχείρησης. Όπως τόνισε μιλώντας στο Capital Link Forum στη Νέα Υόρκη ο κ. Στάσσης η ΔΕΗ δεσμεύεται
ότι δε θα καίει λιγνίτη μέχρι το 2028 και από την τελευταία θέση της Ευρώπης ως προς τις εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα θα βρεθεί στις πρώτες. Θα επιταχύνουμε το ρυθμό απόσυρσης και μέχρι το 2023
θα έχουμε αποσύρει όλες τις μονάδες που λειτουργούν σήμερα, είπε ο κ. Στάσσης υπογραμμίζοντας ότι η
απόσυρση είναι εφικτή με βάση την τεχνολογία που υπάρχει σήμερα. Η απόσυρση θα συνδυαστεί με
ραγδαία αύξηση των επενδύσεων  στον τοµέα των ΑΠΕ.
Αναλυτικότερα η λιγνιτική αποεπένδυση, σε ό,τι αφορά τις υφιστάμενες μονάδες της ΔΕΗ θα έχει
ολοκληρωθεί µέχρι το 2023 και θα περιλαµβάνει τις µονάδες:

Άγιος Δηµήτριος 1456MW (πέντε µονάδες)
Αµύνταιο 546MW (δύο µονάδες)
Μελίτη 289MW (µία µονάδα)
Καρδιά 1110MW (4 µονάδες)
Μεγαλόπολη 511MW (2 µονάδες)

Σε ό,τι αφορά την υπό κατασκευή μονάδα Πτολεμαΐδα 5, ο κ. Στάσσης δεν άνοιξε τα χαρτιά του ωστόσο
το πιο πιθανό σενάριο είναι να συνεχίσει να βρίσκεται σε λειτουργία µέχρι το 2028. 
Η επιτάχυνση της απόσυρσης των λιγνιτικών (την οποία ως κατεύθυνση είχε αποκαλύψει ήδη από τις 4
Νοεμβρίου το energypress), εκτός από τους προφανείς περιβαλλοντικούς λόγους γίνεται εξαιτίας της
σημαντικής αύξησης του κόστους του λιγνίτη, που μεταφράζεται σε ζημιές εκατοντάδων εκατομμυρίων
για τη ΔΕΗ. Συγκεκριμένα όπως ανέφερε πρόσφατα ο επικεφαλής της επιχείρησης το 2018 οι λιγνίτες
προκάλεσαν ζημιές 200 εκατ. ευρώ στην επιχείρηση ενώ για φέτος η χρονιά αναμένεται να κλείσει με
ακόµη µεγαλύτερες λιγνιτικές ζηµιές ύψους 300 εκατ. ευρώ. 
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Για τους περίπου 5 χιλιάδες εργαζόμενους που απασχολούνται στις μονάδες και τα ορυχεία οι επιλογές θα
είναι 3: μεγάλος αριθμός εξ αυτών μέχρι το 2023 θα έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα, ένα
μέρος μπορεί να αξιοποιηθεί σε άλλη διεύθυνση της ΔΕΗ ενώ σύμφωνα με τα όσα είχε αναφέρει το
υπουργείο ενέργειας κατά την παρουσίαση του τελευταίου νόμου θα δίνεται η δυνατότητα ακόμη και για
µετάταξη στο δηµόσιο. 
Το business plan παρουσιάζεται σήμερα και εγκρίνεται από το ΔΣ της επιχείρησης, ενώ τη Δευτέρα η
διοίκηση της ΔΕΗ έχει προγραµµατίσει συνέντευξη τύπου όπου θα ανακοινώσει επίσηµα τα στοιχεία του.
https://energypress.gr/
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Την ερχόµενη Δευτέρα η παρουσίαση του business plan της ΔΕΗ
Επιχειρήσεις

14 Δεκεµβρίου 2019

Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΔΕΗ ενέκρινε χθες, Παρασκευή, το σχέδιο εξόδου από την κρίση της
McKinsey, θέτοντας επί τάπητος την νέα στρατηγική της εταιρείας που αναµένεται να κλείσει οριστικά την
πόρτα στο λιγνίτη µέχρι το 2023, επισπεύδοντας τις διαδικασίες για το λουκέτο στις κοστοβόρες λιγνιτικές
µονάδες. Σηµειώνεται ότι την ερχόµενη Δευτέρα η διοίκηση της επιχείρησης ετοιµάζεται να ξεδιπλώσει το
νέο business plan.Ειδικότερα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης,
αναµένεται να παρουσιάσει στις αρχές της επόµενης εβδοµάδας τις στρατηγικές προτεραιότητες της
εταιρείας, καθώς το σχέδιο θα αναλυθεί µε κάθε λεπτοµέρεια στους αναλυτές περί τα τέλη Ιανουαρίου.
Για την περίοδο αυτή προγραµµατίζεται ένα «investor day», το οποίο θα αποτελέσει ένα πρώτο βήµα
προετοιµασίας για την µεγάλη έξοδο στις αγορές που προετοιµάζεται για αργότερα µε την έκδοση
οµολογιακού δανείου. Στόχος της νέας διοίκησης είναι να πείσει τους επενδυτές για τις µεγάλες αλλαγές
στην λειτουργία της εταιρείας αλλά και να άρει τις αβεβαιότητες που κρατούσαν µακριά από την
Επιχείρηση και την µετοχή της τα µεγάλα θεσµικά χαρτοφυλάκια, αποκτώντας όλα εκείνα τα όπλα που θα
την βοηθήσουν να αναπτυχθεί µε ένα υγιή τρόπο και να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις τους ιδιώτες
προµηθευτές. Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε στις αρχές της εβδοµάδας στο συνέδριο του Capital Link στη
Νέα Υόρκη ο κ. Στάσσης, η ΔΕΗ χαράσσει µια νέα πορεία που θα ακολουθήσει τρεις άξονες ανάπτυξης: -
τη µετεξέλιξη της Επιχείρησης από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
ΑΠΕ, σχέδιο το οποίο η ΔΕΗ θα υπηρετήσει µέσα από την ανάπτυξη νέων πρότζεκτ αλλά και µε
στρατηγικές συµµαχίες µε έλληνες και διεθνείς partners. - την ψηφιοποίηση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, το
οποίο θα υλοποιηθεί µε την πώληση (εκτός απροόπτου πλειοψηφικού πακέτου µετοχών) µε στόχο την
άντληση σηµαντικών εσόδων για την ΔΕΗ. - την αντεπίθεση της εταιρείας στην αγορά ενέργειας µε νέα
εµπορική πολιτική που θα έχει ως βάση της τον πελάτη και θα δίνει επιλογές µε βάση την κατανάλωση στα
πρότυπα των προγραµµάτων της κινητής τηλεφωνίας.Γιώργος ΣτάσσηςΔηµόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισµούλιγνιτικές µονάδεςCapital Link Greek Investor ForumΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
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Μέσα στο 2020 θα ξεκινήσει ο διαγωνισµός για τη Μαρίνα Αργοστολίου
Ο εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Αρης Ξενόφος δήλωσε χθες στον Ρ/Σ Alpga 989 ότι «µέσα στο νέο
έτος θα εκκινήσουν οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές της Καλαµαριάς
(Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου, ενώ αναµένεται να αξιοποιηθούν και οι
Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, ένα πολύ µεγάλο
ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση».

Εξ’ άλλου, «το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα»
εκπέµπουν όλοι -µε την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο» -επισήµανε ο κ. Ξενόφος. Ο επικεφαλής
του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital Link στη Νέα
Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ταµείου κ. Ριχάρδο Λαµπίρη, µε κεντρική
προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο.

Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι
συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
εµπόδια.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. «Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι
ρυθµιζόµενο, δίνει και µια ασφάλεια ως προς το προσδοκώµενο έσοδο και το αποτέλεσµα. Αυτό προσφέρει
και µια ευχέρεια στους επενδυτές να µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά
τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.
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Roadshow του υπουργού Τουρισµού Χάρη Θεοχάρη σε Νέα Υόρκη-Βοστώνη -
[Rodiaki]

Σειρά επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες του τουριστικού
κλάδου αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ. Ο
Υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον
κλάδο. Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του Τουρισµού, επενδυτές και
µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης. Ο Υπουργός Τουρισµού συµµετείχε,
ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο "Closing Bell", δηλαδή στη λήξη των εργασιών της Τρίτης 10
Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν αφιερωµένη στην Ελλάδα. Κατά τη
διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους µεγάλων
αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά. Αντικείµενο των επαφών...

Rodiaki   ·    πριν από  46 λεπτά  ·    
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Καλάβρυτα: Σχέδιο τόνωσης του χειµερινού τουρισµού
Μιλώντας πρόσφατα στον Hellas FM των ΗΠΑ ο υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης, που βρέθηκε στη
Νέα Υόρκη για το 21ο ετήσιο 'Capital Link Forum', ανακοίνωσε ότι έχει ήδη προχωρήσει σε προτάσεις στο
Υπουργείο Παιδείας, προκειµένου να αυξηθεί η διάρκεια του σχολικού έτους, προκειµένου να δηµιουργηθεί
χώρος για εµβόλιµες περιόδους διακοπών. Εφόσον επιµηκυνθεί ηµερολογιακά η διάρκεια του σχολικού
έτους - για παράδειγµα από 1η Σεπτεµβρίου µέχρι τέλος Ιουνίου - θα γίνονται επιπλέον διακοπές σε
συγκεκριµένες περιόδους της χρονιάς µε έµφαση στο χειµώνα, κατά τα πρότυπα του εξωτερικού. Το
υπουργείο κάνει λόγο για µια προσπάθεια να ενισχυθεί ο εσωτερικός χειµερινός τουρισµός, όπως επίσης
και να αποκτήσουν ζωή τα χωριά των Καλαβρύτων αλλά και ευρύτερα, καθώς, κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού και εφόσον το χωριό βρίσκεται στο βουνό, είναι λιγότερο ελκυστικό σε σχέση µε την υπόλοιπη
περίοδο του χρόνου. Οι επαγγελµατίες τουρισµού από τα Καλάβρυτα, είχαν ζητήσει στο παρελθόν την
καθιέρωση της λεγόµενης "Λευκής Εβδοµάδας", µιας εβδοµάδας διακοπών µεταξύ ανάπαυλας
Χριστουγέννων και Πάσχα, για να δουλέψουν τα χιονοδροµικά. Τότε, δεν είχε γίνει δεκτό. Επίσης, είχαν
µιλήσει, εναλλακτικά για πιθανή καθυστέρηση έναρξης του σχολικού έτους, προκειµένου να αξιοποιηθεί ο -
οµαλός κλιµατολογικά αλλά επιφορτισµένος µε σχολικές και επαγγελµατικές υποχρεώσεις- Σεπτέµβριος.
Εφόσον οι προτάσεις περάσουν, δεν αποκλείεται να δούµε σηµαντικές αλλαγές στην λειτουργία των
σχολείων, που θα επηρεάσουν και άλλους τοµείς.
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Καλάβρυτα: Σχέδιο τόνωσης του χειµερινού τουρισµού
Μιλώντας πρόσφατα στον Hellas FM των ΗΠΑ ο υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης, που βρέθηκε στη
Νέα Υόρκη για το 21ο ετήσιο 'Capital Link Forum', ανακοίνωσε ότι έχει ήδη προχωρήσει σε προτάσεις στο
Υπουργείο Παιδείας, προκειµένου να αυξηθεί η διάρκεια του σχολικού έτους, προκειµένου να δηµιουργηθεί
χώρος για εµβόλιµες περιόδους διακοπών. Εφόσον επιµηκυνθεί ηµερολογιακά η διάρκεια του σχολικού
έτους - για παράδειγµα από 1η Σεπτεµβρίου µέχρι τέλος Ιουνίου - θα γίνονται επιπλέον διακοπές σε
συγκεκριµένες περιόδους της χρονιάς µε έµφαση στο χειµώνα, κατά τα πρότυπα του εξωτερικού. Το
υπουργείο κάνει λόγο για µια προσπάθεια να ενισχυθεί ο εσωτερικός χειµερινός τουρισµός, όπως επίσης
και να αποκτήσουν ζωή τα χωριά των Καλαβρύτων αλλά και ευρύτερα, καθώς, κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού και εφόσον το χωριό βρίσκεται στο βουνό, είναι λιγότερο ελκυστικό σε σχέση µε την υπόλοιπη
περίοδο του χρόνου. Οι επαγγελµατίες τουρισµού από τα Καλάβρυτα...

Pelop.gr   ·    πριν από  10 λεπτά  ·    
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Roadshow του υπουργού Τουρισµού Χάρη Θεοχάρη σε Νέα Υόρκη-Βοστώνη
Σειρά  επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες
του τουριστικού κλάδου αλλά  και µε εκπαιδευτικά  ιδρύµατα  είχε ο Υπουργός Τουρισµού κ.
Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ.

Ο Υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον
κλάδο. Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του Τουρισµού, επενδυτές και
µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης.

Ο Υπουργός Τουρισµού συµµετείχε, ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη
λήξη των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν
αφιερωµένη στην Ελλάδα.
 Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά.

Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της
Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης και µε
τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης. Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε
ιδιαίτερα θετικό κλίµα και καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του
εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή άνοδο.

Στη Βοστώνη ο Υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό.

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών
κρατήσεων Kayak και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για την
περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ.
Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που
ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.
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ΔΕΗ: Κέρδη 21% για τη µετοχή της επιχείρησης
Ψήφο εµπιστοσύνης στην µετοχή της ΔΕΗ και κατ’επέκταση στην κυβερνητική πολιτική για την εξυγίανση
της εταιρείας, δίνουν οι επενδυτές, την ώρα που η διοίκηση ετοιµάζεται να ξεδιπλώσει την Δευτέρα το
νέο business plan.
Η ανοδική κούρσα των τελευταίων ηµερών που οδήγησε σε εβδοµαδιαία κέρδη 21% τον τίτλο της ΔΕΗ και
σε 27% σε µηνιαία βάση, σε συνδυασµό µε τις προσδοκίες για ανάκαµψη του δείκτη EBITDA που
προβλέπουν οι αναλυτές, ως αποτέλεσµα των µέτρων εξυγίανσης και των διαρθρωτικών αλλαγών,
δηµιουργούν ένα θετικό σινιάλο για τους επενδυτές.
Χθες εγκρίθηκε από το διοικητικό συµβούλιο της Επιχείρησης το σχέδιο εξόδου από την κρίση της
McKinsey, θέτοντας επί τάπητος την νέα στρατηγική της εταιρείας που αναµένεται να κλείσει οριστικά
την πόρτα  στο λιγνίτη µέχρι το 2023, επισπεύδοντας τις διαδικασίες για το λουκέτο στις κοστοβόρες
λιγνιτικές µονάδες. Το χρονοδιάγραµµα που παρουσιάστηκε στο ΔΣ, επιβεβαιώνει πλήρως το
χθεσινό ρεπορτάζ του newmoney.
Βάσει του σχεδιασµού άµεσα προβλέπεται το κλείσιµο των µονάδων σε Καρδιά  1,2 ενώ για το 2021
µετατοπίζεται το σβήσιµο των φουγάρων στις µονάδες Καρδιάς 3 και 4.
Το 2020 προβλέπεται να κατέβει ο διακόπτης  για Αµύνταιο 1 και 2 ενώ για το 2022 δροµολογείται το
κλείσιµο έξι µονάδων: το α΄εξάµηνο των µονάδων Άγιος Δηµήτριος 1,2 και το β΄εξάµηνο Άγιος
Δηµήτριος 3,4 και Μεγαλόπολη 3. Στο σχέδιο της ταχείας απολιγνιτοποίησης το 2023, περιλαµβάνεται
και η απόσυρση από το σύστηµα της µονάδας της Μελίτης, της Μεγαλόπολης 4 και  Αγίου Δηµητρίου
5. Ανοικτή θα παραµείνει ως το 2028 η Πτολεµαίδα 5.
Με την απόσυρση του λιγνίτη η ΔΕΗ ανεβάζει στροφές στις ΑΠΕ µε στόχο σύµφωνα  µε όσα
ανακοίνωσε ο κ. Στάσσης η ισχύς της το 2024 να  φτάσει το 1 Γιγαβάτ. Όπως δήλωσε η διοίκηση
στις αρχές της εβδοµάδας στο συνέδριο του Capital Link στην Ν. Υόρκη, η ΔΕΗ χαράσσει µια νέα πορεία
που θα ακολουθήσει τρεις άξονες ανάπτυξης:
-την µετεξέλιξή της Επιχείρησης από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
ΑΠΕ, σχέδιο το οποίο η ΔΕΗ θα υπηρετήσει µέσα από την ανάπτυξη νέων πρότζεκτ αλλά και µε
στρατηγικές συµµαχίες µε έλληνες και διεθνείς συµµάχους.
-την ψηφιοποίηση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ
newmoney.gr
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ΔΕΗ: Κέρδη 21% για τη µετοχή της επιχείρησης
Ψήφο εµπιστοσύνης στην µετοχή της ΔΕΗ και κατ’επέκταση στην κυβερνητική πολιτική για την εξυγίανση
της εταιρείας, δίνουν οι επενδυτές, την ώρα που η διοίκηση ετοιµάζεται να ξεδιπλώσει την Δευτέρα το
νέο business plan.

Η ανοδική κούρσα των τελευταίων ηµερών που οδήγησε σε εβδοµαδιαία κέρδη 21% τον τίτλο της ΔΕΗ και
σε 27% σε µηνιαία βάση, σε συνδυασµό µε τις προσδοκίες για ανάκαµψη του δείκτη EBITDA που
προβλέπουν οι αναλυτές, ως αποτέλεσµα των µέτρων εξυγίανσης και των διαρθρωτικών αλλαγών,
δηµιουργούν ένα θετικό σινιάλο για τους επενδυτές.

Χθες εγκρίθηκε από το διοικητικό συµβούλιο της Επιχείρησης το σχέδιο εξόδου από την κρίση της
McKinsey, θέτοντας επί τάπητος την νέα στρατηγική της εταιρείας που αναµένεται να κλείσει οριστικά
την πόρτα  στο λιγνίτη µέχρι το 2023, επισπεύδοντας τις διαδικασίες για το λουκέτο στις κοστοβόρες
λιγνιτικές µονάδες. Το χρονοδιάγραµµα που παρουσιάστηκε στο ΔΣ, επιβεβαιώνει πλήρως το
χθεσινό ρεπορτάζ του newmoney.

Βάσει του σχεδιασµού άµεσα προβλέπεται το κλείσιµο των µονάδων σε Καρδιά  1,2 ενώ για το 2021
µετατοπίζεται το σβήσιµο των φουγάρων στις µονάδες Καρδιάς 3 και 4.

Το 2020 προβλέπεται να κατέβει ο διακόπτης  για Αµύνταιο 1 και 2 ενώ για το 2022 δροµολογείται το
κλείσιµο έξι µονάδων: το α΄εξάµηνο των µονάδων Άγιος Δηµήτριος 1,2 και το β΄εξάµηνο Άγιος
Δηµήτριος 3,4 και Μεγαλόπολη 3. Στο σχέδιο της ταχείας απολιγνιτοποίησης το 2023, περιλαµβάνεται
και η απόσυρση από το σύστηµα της µονάδας της Μελίτης, της Μεγαλόπολης 4 και  Αγίου Δηµητρίου
5. Ανοικτή θα παραµείνει ως το 2028 η Πτολεµαίδα 5.

Με την απόσυρση του λιγνίτη η ΔΕΗ ανεβάζει στροφές στις ΑΠΕ µε στόχο σύµφωνα  µε όσα
ανακοίνωσε ο κ. Στάσσης η ισχύς της το 2024 να  φτάσει το 1 Γιγαβάτ. Όπως δήλωσε η διοίκηση
στις αρχές της εβδοµάδας στο συνέδριο του Capital Link στην Ν. Υόρκη, η ΔΕΗ χαράσσει µια νέα πορεία
που θα ακολουθήσει τρεις άξονες ανάπτυξης:

-την µετεξέλιξή της Επιχείρησης από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
ΑΠΕ, σχέδιο το οποίο η ΔΕΗ θα υπηρετήσει µέσα από την ανάπτυξη νέων πρότζεκτ αλλά και µε
στρατηγικές συµµαχίες µε έλληνες και διεθνείς συµµάχους.

-την ψηφιοποίηση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ

newmoney.gr

Οι απόψεις του ιστολογίου δεν συµπίπτουν απαραίτητα µε το περιεχόµενο του άρθρου.
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Σκηνές Φαρ Ουέστ στον διαγωνισµό για το Καζίνο του Ελληνικού
Με εργαλείο τις παρασκηνιακές πιέσεις επιχειρεί ο ένας εκ των δύο συµµετεχόντων στον διαγωνισµό για
το Καζίνο του Ελληνικού να σταµατήσει τον χρόνο στην κλεψύδρα που αδειάζει ενόψει των τελικών
αποφάσεων της Επιτροπής µε σκοπό να καθυστερήσει ή ακόµη και τινάξει στον αέρα τη διαγωνιστική
διαδικασία.

Και ενώ από τα τέλη Οκτωβρίου κάθε Παρασκευή αναµένεται το πόρισµα της Επιτροπής Διενέργειας του
διαγωνισµού προς την Επιτροπή Παιγνίων για τους φακέλους των νοµιµοποιητικών εγγράφων των δύο
διαγωνιζόµενων

προκειµένου να προχωρήσει η επόµενη φάση του διαγωνισµού, έχουµε φτάσει πλέον στα µέσα Δεκεµβρίου
και όλα δείχνουν ότι οδεύουµε σε νέα πολυήµερη παράταση καθώς η Επιτροπή για λόγους που κανείς δεν
µπορεί να κατανοήσει, καθυστερεί χωρίς δικαιολογία τη διαδικασία. Την ίδια περίοδο η Hard Rock της
οποίας ο φάκελος σύµφωνα µε τις υπάρχουσες πληροφορίες παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις και
παρατυπίες οι οποίες συνιστούν λόγο αποκλεισµού , αποδύεται σε µια ύστατη προσπάθεια εκτός
διαδικασίας ώστε να δηµιουργήσει νέα προσκόµµατα στο διαγωνισµό επιδιώκοντας να τον οδηγήσει σε
ακύρωση και επαναπροκήρυξή του, ώστε να παραµείνει στο παιχνίδι.

Οι πληροφορίες του Liberal αναφέρουν ότι στον φάκελο της Hard Rock µε τα απαιτούµενα νοµιµοποιητικά
έγγραφα, έχουν διαπιστωθεί σοβαρότατες ελλείψεις οι οποίες συνιστούν λόγους αποχώρησης από τον
διαγωνισµό. Μεταξύ αυτών οι χαρακτηριστικότερες είναι η µη αποδεκτή εγγυητική επιστολή, η αδυναµία
της εταιρείας να προσκοµίσει την απαιτούµενη τραπεζική βεβαίωση ότι διαθέτει τα απαιτούµενα
κεφάλαια για να πραγµατοποιήσει την επένδυση, καθώς και η µη εκπλήρωση συγκεκριµένων κριτηρίων σε
ό,τι αφορά την εµπειρία ανάπτυξης καζίνο.

Στελέχη και συνεργάτες της, µάλιστα, φέρονται το τελευταίο διάστηµα να εκµεταλλεύονται αυτή την
καθυστέρηση ώστε να απευθύνουν προειδοποιήσεις µέσω τηλεοράσεων ή µε παραστάσεις σε διεθνή
συνέδρια όπως συνέβη σε εκδήλωση της Capital Link στη Νέα Υόρκη και να δηµιουργούν κλίµα
αναστάτωσης καθώς µιλούν για διεθνή διασυρµό της χώρας σε περίπτωση αποκλεισµού, ακύρωσης του
διαγωνισµού ή ακόµη και προβληµάτων στην πορεία υλοποίησης της επένδυσης ανάπλασης του Ελληνικού
για την έναρξη της οποίας το Καζίνο αποτελεί βασικό όριο.

Παρά το γεγονός ότι οι ελλείψεις αυτές στον φάκελο δικαιολογητικών της Hard Rock είναι από την πρώτη
στιγµή της διαδικασίας γνωστές και ούτε η ίδια η εταιρεία δεν τις έχει αρνηθεί, ανακύπτουν εύλογα
ερωτήµατα για την καθυστέρηση αποστολής των εισηγήσεων και έκδοσης των τελικών αποφάσεων από
την Επιτροπή. Πολύ δε περισσότερο όταν οποιαδήποτε αβελτηρία καλλιεργεί εύφορο έδαφος στον
διαγωνιζόµενο που φέρεται να βρίσκεται σε µειονεκτική θέση, να αποδίδεται σε µια απέλπιδα προσπάθεια
παράκαµψης της νοµιµότητας και των συµπεφωνηµένων όρων, ώστε είτε να παραµείνει εντός της
διαγωνιστικής διαδικασίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια, είτε να τον ακυρώσει.

 

πηγη
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Ελληνική οικονοµία σε τροχιά ανάκαµψης µε ευκαιρίες και αγκάθια

Η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από τις ΗΠΑ και οι οίκοι
αξιολόγησης αναµένεται να αυξήσουν το πιστοληπτικό
προφίλ της χώρας. Πριν από εννέα περίπου χρόνια
βιώναµε το ακριβώς αντίθετο: ανελέητο γύρο
επενδυτικών υποβαθµίσεων και ρεκόρ αυξήσεων στα
επιτόκια δανεισµού. Ακολούθησε µία µεγάλη περιπέτεια
για την Ελλάδα, µέλος της Ευρωζώνης, αποκλεισµένη
πλήρως από τις αγορές χρήµατος και εγκλωβισµένη σε
οικονοµικό πρόγραµµα στα πρότυπα του ΔΝΤ.

Μόλις πριν µερικά 24ωρα, µε έκπληξη ο Αµερικανός
υπουργός Εµπορίου Γουίλµπουρ Ρος δήλωσε
εντυπωσιασµένος από την ελληνική αγορά οµολόγων,  σε
οµιλία του στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link στη
Νέα Υόρκη.

 Χαρακτήρισε εκπληκτικό ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα
µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ, ενώ προέβλεψε ότι
το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
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βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο
χρόνια εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη µεταρρυθµιστική
της προσπάθεια.

Τι έγινε και µετά από τρία Μνηµόνια, η Ελλάδα, ξαφνικά,
γίνεται πιο ασφαλής επενδυτικός προορισµός ακόµα και
από τις ΗΠΑ; Εδω έρχεται ο µαγικός κόσµος της
“προσδοκίας”. Οι θετικές προοπτικές για µία οικονοµία
δηµιουργούν τέτοια ψυχολογία που µπορεί οι δείκτες της
πραγµατικής οικονοµίας να µην έχουν αναλογικά
βελτιωθεί, ωστόσο  διαµορφώνονται οι συνθήκες για αυτό,
και εκεί χρειάζεται προσοχή, διότι εύκολα µπορεί να
αναστραφεί το κλίµα.

Εν ολίγοις, η Ελλάδα µπορεί πλέον να δανειστεί φθηνά,
αλλά δεν το χρειάζεται. Είναι µία εξέλιξη άκρως θετική,
που δηµιουργεί προϋποθέσεις για επενδυτικές εισροές και
τη διαµόρφωση µίας καλής ψυχολογίας για βελτίωση των
πραγµατικών βασικών δεικτών.  Τα χαµηλά επιτόκια, από
µόνα τους, δεν επηρεάζουν πολύ την υπόλοιπη οικονοµία,
καθώς οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να χρεώνουν
υψηλά επιτόκια λόγω των δικών τους προβληµάτων.

 

Υψηλές προσδοκίες
Οµολογουµενως οι  προσδοκίες για την ελληνική
οικονοµία βρίσκονται σε αρκετά υψηλά επίπεδα, γεγονός
που αποτυπώνεται στα ιστορικά χαµηλά επιτόκια
δανεισµού. Το µεγάλο στοίχηµα µετά από την πολυετή
κρίση είναι η εκµετάλλευση της θετικής ψυχολογίας που
έχει καλλιεργηθεί για την πορεία της ελληνικής
οικονοµίας προκειµένου να φανεί στη τσέπη.
Μεταφράζεται σε αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης,
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µισθών, ευφορίας για το µέλλον, αύξηση επενδύσεων και
φυσικά σε µείωση των φορολογικών βαρών.

Οι προοπτικές, λοιπόν, φαίνονται ευοίωνες, αλλά τι
πραγµατικά συµβαίνει µε τα χαµηλά επιτόκια και πως
βοηθά την ελληνική οικονοµία;  Τα δεδοµένα είναι πως οι
επενδυτές δίνουν θεωρητικά ψήφο εµπιστοσύνης και
πρακτικά οι οίκοι αναµένεται να προχωρήσουν σε
αναβαθµίσεις της Ελλάδας το επόµενο έτος, λόγω των
αναµενόµενων ισχυρών θεµελιωδών µεγεθών.

Με την αναβάθµιση η  Ελλάδα καταρχάς µπορεί να
επωφεληθεί σε ρευστότητα από την ένταξη των οµολόγων
στους δείκτες επενδυτικής βαθµίδας καθώς και στο QΕ (
στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας). Αυτό, µπορεί να φέρει µελλοντικά 
σηµαντική συρρίκνωση των ελληνικών spreads.

Η αλήθεια είναι πως η πολιτική των χαµηλών επιτοκίων
της σε συνδυασµό µε το παρατεταµένο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης έχει διάφορες και συχνά
αντικρουόµενες επιδράσεις στην ελληνική οικονοµία.

Από την µία πλευρά, επιτρέπει στο κράτος να δανειστεί µε
χαµηλό κόστος ή ακόµη και µε αρνητικά επιτόκια.
Μολονότι το ελληνικό κράτος δεν έχει άµεση ανάγκη
χρηµατοδότησης από τις αγορές, εντούτοις τα χαµηλά
επιτόκια διευκολύνουν αφενός την επιστροφή του σε
αυτές, αφετέρου – σε ένα επόµενο στάδιο – την
αντικατάσταση ακριβού µε φθηνό χρέος, δηλαδή την
αντικατάσταση χρέους που έχει συναφθεί µε υψηλά
επιτόκια από χρέος που συνάπτεται σε χαµηλά επιτόκια.

Επιπρόσθετα η πτώση των επιτοκίων, µέσα από την
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αύξηση των τιµών των περιουσιακών στοιχείων,
διευκολύνει την ανάληψη επενδυτικών δράσεων.

 

Τι θα κάνουν οι τράπεζες
Μιλώντας στο In.gr, ο Αναπληρωτής Καθηγητής
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιώργος Οικονοµίδης,
συµπληρώνοντας στα παραπάνω,  αναφέρει πως “από από
την άλλη πλευρά, η τόσο µεγάλη µείωση των επιτοκίων
συµπιέζει σηµαντικά την κερδοφορία των τραπεζών η
οποία εξαρτάται τόσο από το spread µεταξύ επιτοκίων
δανεισµού και επιτοκίων κατάθεσης όσο και από το
επιτόκιο που λαµβάνουν οι τράπεζες από την Κεντρική
Τράπεζα για τις καταθέσεις αποθεµατικών διαθεσίµων που
διατηρούν σε αυτήν.

Ήδη η καταθετική διευκόλυνση στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κινείται σε αρνητικό
επίπεδο (-0.50%)”. Υπογραµµίζει ο κ. Οικονοµίδης πως η
σηµαντική πτώση των επιτοκίων δανεισµού καθώς και των
επιτοκίων αποθεµατικών διαθεσίµων µε την Κεντρική
Τράπεζα φέρνει όλο και πιο κοντά το σενάριο των
αρνητικών επιτοκίων κατάθεσης γεγονός που θα πλήξει
σηµαντικά τις αποδόσεις των καταθετών.

“Σε πιο µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα, ενθαρρύνεται η
λογική της µόχλευσης έναντι της λογικής της
αποταµίευσης στην ευρύτερη οικονοµία. Αυτό
ενδεχοµένως δηµιουργεί προϋποθέσεις για µία εκ νέου
φούσκα στις αποτιµήσεις περιουσιακών στοιχείων, και
κατ’ επέκταση στρεβλωµένη τιµολόγηση του
χρηµατοοικονοµικού κινδύνου, καθώς επίσης και για
ακούσια αναδιανοµή πλούτου.
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Το τελευταίο θα συνέτεινε σε περαιτέρω διεύρυνση των
εισοδηµατικών ανισοτήτων µε έντονες κοινωνικές
επιπτώσεις”, εξηγεί στο In.gr ο     Αναπληρωτής
Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

 

Φθηνός δανεισµός
Με τη µατιά των αγορών, ο επικεφαλής ανάλυσης τη Bank
of America Αθανάσιος Βαµβακίδης, τονίζει στο In.gr, πως
“για την Ελλάδα, είναι θετική η µείωση των επιτοκίων, 
καθώς της επιτρέπει να δανειστεί φθηνά. Ωστόσο, η
αλήθεια είναι ότι η χώρα δεν χρειάζεται πραγµατικά να
δανειστεί, καθώς τα ταµειακά αποθέµατα είναι ήδη
υψηλά.

Επιπλέον, τονίζει ότι τα χαµηλά επιτόκια δεν επηρεάζουν
πολύ την υπόλοιπη οικονοµία, καθώς οι ελληνικές
τράπεζες εξακολουθούν να χρεώνουν υψηλά επιτόκια
λόγω των δικών τους προβληµάτων.

Αναφορικά, µε  την Ευρωζώνη στο σύνολό της, ο κ.
Βαµβακίδης, εκτιµά ότι τα αρνητικά ποσοστά είναι κακή
ιδέα. Όταν η πίστωση είναι ασθενής λόγω της αδύναµης
ζήτησης, τα αρνητικά επιτόκια κάνουν τα πράγµατα
χειρότερα.

Επίσης, οι αρνητικοί συντελεστές οδηγούν σε επενδύσεις
µε χαµηλές αποδόσεις, ή ακόµα και αρνητικές αποδόσεις,
µειώνοντας τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη. “Τα αρνητικά
ποσοστά στρεβλώνουν επίσης τις τιµές ή το ρίσκο,
γεγονός που µε τη σειρά του αυξάνει τους κινδύνους για
την οικονοµία”, προσθέτει ο κ. Βαµβακίδης .
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ΔΕΗ: «Πράσινο φως» στο σχέδιο εξόδου από την McKinsey-Τη Δευτέρα η
παρουσίαση του business plan

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, αναµένεται να παρουσιάσει
στις αρχές της επόµενης εβδοµάδας τις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας, καθώς το σχέδιο θα
αναλυθεί µε κάθε λεπτοµέρεια στους αναλυτές περί τα τέλη Ιανουαρίου. Για την περίοδο αυτή
προγραµµατίζεται ένα «investor day», το οποίο θα αποτελέσει ένα πρώτο βήµα προετοιµασίας για την
µεγάλη έξοδο στις αγορές που προετοιµάζεται για αργότερα µε την έκδοση οµολογιακού δανείου.

Στόχος της νέας διοίκησης είναι να πείσει τους επενδυτές για τις µεγάλες αλλαγές στην λειτουργία της
εταιρείας αλλά και να άρει τις αβεβαιότητες που κρατούσαν µακριά από την Επιχείρηση και την µετοχή
της τα µεγάλα θεσµικά χαρτοφυλάκια, αποκτώντας όλα εκείνα τα όπλα που θα την βοηθήσουν να
αναπτυχθεί µε ένα υγιή τρόπο και να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις τους ιδιώτες προµηθευτές.

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε στις αρχές της εβδοµάδας στο συνέδριο του Capital Link στη Νέα Υόρκη ο κ.
Στάσσης, η ΔΕΗ χαράσσει µια νέα πορεία που θα ακολουθήσει τρεις άξονες ανάπτυξης:

- τη µετεξέλιξη της Επιχείρησης από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
ΑΠΕ, σχέδιο το οποίο η ΔΕΗ θα υπηρετήσει µέσα από την ανάπτυξη νέων πρότζεκτ αλλά και µε
στρατηγικές συµµαχίες µε έλληνες και διεθνείς partners.

- την ψηφιοποίηση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο θα υλοποιηθεί µε την πώληση (εκτός απροόπτου
πλειοψηφικού πακέτου µετοχών) µε στόχο την άντληση σηµαντικών εσόδων για την ΔΕΗ.

- την αντεπίθεση της εταιρείας στην αγορά ενέργειας µε νέα εµπορική πολιτική που θα έχει ως βάση της
τον πελάτη και θα δίνει επιλογές µε βάση την κατανάλωση στα πρότυπα των προγραµµάτων της κινητής
τηλεφωνίας.
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Και πάλι ανακοινώνεται διαγωνισµός για την αξιοποίηση της µαρίνας
Αργοστολίου

Μαρίνα Αργοστολίου Tο ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι "τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα"
εκπέµπουν όλοι - µε την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο - επισήµανε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος
του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Άρης Ξενόφος µιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 989.ΑΡΗΣ ΞΕΝΟΦΟΣ Ο επικεφαλής του
Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη,
στο οποίο µετείχε µε τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ταµείου Ριχάρδο Λαµπίρη, µε κεντρική προσέγγιση τις
επενδυτικές δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Ο κ. Ξενόφος
επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον,
όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι συνέπεια
στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εµπόδια.
"Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η...
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ΔΕΗ: Κέρδη 21% για τη µετοχή της επιχείρησης
ΔΕΗ: Θετικό σινιάλο για τους επενδυτές η ανοδική πορεία της ΔΕΗ, που είχε εβδοµαδιαία κέρδη 21% και
µηνιαία 27%.

ΔΕΗ:  Οι επενδυτές δίνουν ψήφο εµπιστοσύνης στην µετοχή της ΔΕΗ και κατ’επέκταση στην κυβερνητική
πολιτική για την εξυγίανση της εταιρείας καθώς η διοίκηση ετοιµάζεται να ξεδιπλώσει την Δευτέρα το
νέο business plan.

Η ανοδική κούρσα των τελευταίων ηµερών που οδήγησε σε εβδοµαδιαία κέρδη 21% τον τίτλο της ΔΕΗ και
σε 27% σε µηνιαία βάση, σε συνδυασµό µε τις προσδοκίες για ανάκαµψη του δείκτη EBITDA που
προβλέπουν οι αναλυτές, ως αποτέλεσµα των µέτρων εξυγίανσης και των διαρθρωτικών αλλαγών,
δηµιουργούν ένα θετικό σινιάλο για τους επενδυτές.

Σύµφωνα µε το newmoney, χθες εγκρίθηκε από το διοικητικό συµβούλιο της Επιχείρησης το σχέδιο εξόδου
από την κρίση της McKinsey, θέτοντας επί τάπητος την νέα στρατηγική της εταιρείας που αναµένεται να
κλείσει οριστικά την πόρτα στο λιγνίτη µέχρι το 2023, επισπεύδοντας τις διαδικασίες για το λουκέτο στις
κοστοβόρες λιγνιτικές µονάδες. Το χρονοδιάγραµµα που παρουσιάστηκε στο ΔΣ.

Βάσει του σχεδιασµού άµεσα προβλέπεται το κλείσιµο των µονάδων σε Καρδιά 1,2 ενώ για το 2021
µετατοπίζεται το σβήσιµο των φουγάρων στις µονάδες Καρδιάς 3 και 4.

Το 2020 προβλέπεται να κατέβει ο διακόπτης για Αµύνταιο 1 και 2 ενώ για το 2022 δροµολογείται το
κλείσιµο έξι µονάδων: το α΄εξάµηνο των µονάδων Άγιος Δηµήτριος 1,2 και το β΄εξάµηνο Άγιος Δηµήτριος
3,4 και Μεγαλόπολη 3. Στο σχέδιο της ταχείας απολιγνιτοποίησης το 2023, περιλαµβάνεται και η απόσυρση
από το σύστηµα της µονάδας της Μελίτης, της Μεγαλόπολης 4 και Αγίου Δηµητρίου 5. Ανοικτή θα
παραµείνει ως το 2028 η Πτολεµαίδα 5.

Με την απόσυρση του λιγνίτη η ΔΕΗ ανεβάζει στροφές στις ΑΠΕ µε στόχο σύµφωνα µε όσα ανακοίνωσε ο
κ. Στάσσης η ισχύς της το 2024 να φτάσει το 1 Γιγαβάτ. Όπως δήλωσε η διοίκηση στις αρχές της
εβδοµάδας στο συνέδριο του Capital Link στην Ν. Υόρκη, η ΔΕΗ χαράσσει µια νέα πορεία που θα
ακολουθήσει τρεις άξονες ανάπτυξης:

την µετεξέλιξή της Επιχείρησης από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από ΑΠΕ, σχέδιο το οποίο η ΔΕΗ θα υπηρετήσει µέσα από την ανάπτυξη νέων πρότζεκτ αλλά και µε
στρατηγικές συµµαχίες µε έλληνες και διεθνείς συµµάχους.
την ψηφιοποίηση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ
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ΔΕΗ: «Πράσινο φως» στο σχέδιο εξόδου από την McKinsey-Τη Δευτέρα η
παρουσίαση του business plan

Επιχειρήσεις

14 Δεκεµβρίου 2019

Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΔΕΗ ενέκρινε χθες, Παρασκευή, το σχέδιο εξόδου από την κρίση της
McKinsey, θέτοντας επί τάπητος την νέα στρατηγική της εταιρείας που αναµένεται να κλείσει οριστικά την
πόρτα στο λιγνίτη µέχρι το 2023, επισπεύδοντας τις διαδικασίες για το λουκέτο στις κοστοβόρες λιγνιτικές
µονάδες. Σηµειώνεται ότι την ερχόµενη Δευτέρα η διοίκηση της επιχείρησης ετοιµάζεται να ξεδιπλώσει το
νέο business plan.Ειδικότερα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης,
αναµένεται να παρουσιάσει στις αρχές της επόµενης εβδοµάδας τις στρατηγικές προτεραιότητες της
εταιρείας, καθώς το σχέδιο θα αναλυθεί µε κάθε λεπτοµέρεια στους αναλυτές περί τα τέλη Ιανουαρίου.
Για την περίοδο αυτή προγραµµατίζεται ένα «investor day», το οποίο θα αποτελέσει ένα πρώτο βήµα
προετοιµασίας για την µεγάλη έξοδο στις αγορές που προετοιµάζεται για αργότερα µε την έκδοση
οµολογιακού δανείου. Στόχος της νέας διοίκησης είναι να πείσει τους επενδυτές για τις µεγάλες αλλαγές
στην λειτουργία της εταιρείας αλλά και να άρει τις αβεβαιότητες που κρατούσαν µακριά από την
Επιχείρηση και την µετοχή της τα µεγάλα θεσµικά χαρτοφυλάκια, αποκτώντας όλα εκείνα τα όπλα που θα
την βοηθήσουν να αναπτυχθεί µε ένα υγιή τρόπο και να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις τους ιδιώτες
προµηθευτές. Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε στις αρχές της εβδοµάδας στο συνέδριο του Capital Link στη
Νέα Υόρκη ο κ. Στάσσης, η ΔΕΗ χαράσσει µια νέα πορεία που θα ακολουθήσει τρεις άξονες ανάπτυξης: -
τη µετεξέλιξη της Επιχείρησης από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
ΑΠΕ, σχέδιο το οποίο η ΔΕΗ θα υπηρετήσει µέσα από την ανάπτυξη νέων πρότζεκτ αλλά και µε
στρατηγικές συµµαχίες µε έλληνες και διεθνείς partners. - την ψηφιοποίηση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, το
οποίο θα υλοποιηθεί µε την πώληση (εκτός απροόπτου πλειοψηφικού πακέτου µετοχών) µε στόχο την
άντληση σηµαντικών εσόδων για την ΔΕΗ. - την αντεπίθεση της εταιρείας στην αγορά ενέργειας µε νέα
εµπορική πολιτική που θα έχει ως βάση της τον πελάτη και θα δίνει επιλογές µε βάση την κατανάλωση στα
πρότυπα των προγραµµάτων της κινητής τηλεφωνίας.Γιώργος ΣτάσσηςΔηµόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισµούλιγνιτικές µονάδεςCapital Link Greek Investor ForumΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
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Και πάλι ανακοινώνεται διαγωνισµός για την αξιοποίηση της µαρίνας
Αργοστολίου

Tο ηχηρό και καθολικό μήνυμα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέμπουν όλοι – με
την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο – επισήμανε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Άρης
Ξενόφος µιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 989.

Ο επικεφαλής του Ταμείου περιέγραψε το καλό κλίμα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital
Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο μετείχε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ταμείου Ριχάρδο Λαμπίρη, με
κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε μια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο
κεφάλαιο.

Ο κ. Ξενόφος επισήμανε ότι οι τομείς της ενέργειας και των υποδομών προσελκύουν σημαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές
είναι συνέπεια  στις δεσμεύσεις, διαφάνεια και περιορισμένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές
διαδικασίες και εµπόδια.

«Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση μπορεί να
κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει δέσμευση από τους φορείς που εμπλέκονται μπορούμε να έχουμε ένα καλό
αποτέλεσμα και το σημαντικότερο ένα θετικό αποτύπωμα όχι μόνο για τα οικονομικά του κράτους και τη
διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα μας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωμα και
την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για την
σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράμματος αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίμησε ότι ο διαγωνισμός για τη ΔΕΠΑ Υποδομών που ξεκίνησε αυτή την
εβδομάδα, θα προσελκύσει αρκετά  σημαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και
από επενδυτικά funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδομών. «Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το
οποίο, επειδή είναι ρυθμιζόμενο, δίνει και μια ασφάλεια ως προς το προσδοκώμενο έσοδο και το
αποτέλεσμα. Αυτό προσφέρει και μια ευχέρεια στους επενδυτές να μπορούν να αποτιμήσουν τον κίνδυνο
και να προσέλθουν µε καλά τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά μετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχημάτων
για τη Β΄ φάση του διαγωνισμού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας.

Μέσα στο νέο έτος θα εκκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές
της Καλαμαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόμη, αναμένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,
ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.
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Ελληνική οικονοµία σε τροχιά ανάκαµψης µε ευκαιρίες και αγκάθια
Αθλητικά Νέα

14 Δεκεµβρίου 2019

Η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από τις ΗΠΑ και οι οίκοι αξιολόγησης αναµένεται να αυξήσουν το
πιστοληπτικό προφίλ της χώρας. Πριν από εννέα περίπου χρόνια βιώναµε το ακριβώς αντίθετο: ανελέητο
γύρο επενδυτικών υποβαθµίσεων και ρεκόρ αυξήσεων στα επιτόκια δανεισµού. Ακολούθησε µία µεγάλη
περιπέτεια για την Ελλάδα, µέλος της Ευρωζώνης, αποκλεισµένη πλήρως από τις αγορές χρήµατος και
εγκλωβισµένη σε οικονοµικό πρόγραµµα στα πρότυπα του ΔΝΤ. Μόλις πριν µερικά 24ωρα, µε έκπληξη ο
Αµερικανός υπουργός Εµπορίου Γουίλµπουρ Ρος δήλωσε εντυπωσιασµένος από την ελληνική αγορά
οµολόγων,  σε οµιλία του στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Χαρακτήρισε
εκπληκτικό ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ, ενώ προέβλεψε ότι το
πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο
χρόνια εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη µεταρρυθµιστική της προσπάθεια. Τι έγινε και µετά από τρία
Μνηµόνια, η Ελλάδα, ξαφνικά, γίνεται πιο ασφαλής επενδυτικός προορισµός ακόµα και από τις ΗΠΑ; Εδω
έρχεται ο µαγικός κόσµος της “προσδοκίας”. Οι θετικές προοπτικές για µία οικονοµία δηµιουργούν τέτοια
ψυχολογία που µπορεί οι δείκτες της πραγµατικής οικονοµίας να µην έχουν αναλογικά βελτιωθεί, ωστόσο 
διαµορφώνονται οι συνθήκες για αυτό, και εκεί χρειάζεται προσοχή, διότι εύκολα µπορεί να αναστραφεί
το κλίµα. Εν ολίγοις, η Ελλάδα µπορεί πλέον να δανειστεί φθηνά, αλλά δεν το χρειάζεται. Είναι µία εξέλιξη
άκρως θετική, που δηµιουργεί προϋποθέσεις για επενδυτικές εισροές και τη διαµόρφωση µίας καλής
ψυχολογίας για βελτίωση των πραγµατικών βασικών δεικτών.  Τα χαµηλά επιτόκια, από µόνα τους, δεν
επηρεάζουν πολύ την υπόλοιπη οικονοµία, καθώς οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να χρεώνουν
υψηλά επιτόκια λόγω των δικών τους προβληµάτων.   Υψηλές προσδοκίες Οµολογουµενως οι  προσδοκίες
για την ελληνική οικονοµία βρίσκονται σε αρκετά υψηλά επίπεδα, γεγονός που αποτυπώνεται στα ιστορικά
χαµηλά επιτόκια δανεισµού. Το µεγάλο στοίχηµα µετά από την πολυετή κρίση είναι η εκµετάλλευση της
θετικής ψυχολογίας που έχει καλλιεργηθεί για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας προκειµένου να φανεί
στη τσέπη. Μεταφράζεται σε αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, µισθών, ευφορίας για το µέλλον,
αύξηση επενδύσεων και φυσικά σε µείωση των φορολογικών βαρών. Οι προοπτικές, λοιπόν, φαίνονται
ευοίωνες, αλλά τι πραγµατικά συµβαίνει µε τα χαµηλά επιτόκια και πως βοηθά την ελληνική οικονοµία;  Τα
δεδοµένα είναι πως οι επενδυτές δίνουν θεωρητικά ψήφο εµπιστοσύνης και πρακτικά οι οίκοι αναµένεται
να προχωρήσουν σε αναβαθµίσεις της Ελλάδας το επόµενο έτος, λόγω των αναµενόµενων ισχυρών
θεµελιωδών µεγεθών. Με την αναβάθµιση η  Ελλάδα καταρχάς µπορεί να επωφεληθεί σε ρευστότητα από
την ένταξη των οµολόγων στους δείκτες επενδυτικής βαθµίδας καθώς και στο QΕ ( στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας). Αυτό, µπορεί να φέρει µελλοντικά  σηµαντική
συρρίκνωση των ελληνικών spreads. Η αλήθεια είναι πως η πολιτική των χαµηλών επιτοκίων της σε
συνδυασµό µε το παρατεταµένο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης έχει διάφορες και συχνά
αντικρουόµενες επιδράσεις στην ελληνική οικονοµία. Από την µία πλευρά, επιτρέπει στο κράτος να
δανειστεί µε χαµηλό κόστος ή ακόµη και µε αρνητικά επιτόκια. Μολονότι το ελληνικό κράτος δεν έχει
άµεση ανάγκη χρηµατοδότησης από τις αγορές, εντούτοις τα χαµηλά επιτόκια διευκολύνουν αφενός την
επιστροφή του σε αυτές, αφετέρου – σε ένα επόµενο στάδιο – την αντικατάσταση ακριβού µε φθηνό
χρέος, δηλαδή την αντικατάσταση χρέους που έχει συναφθεί µε υψηλά επιτόκια από χρέος που συνάπτεται
σε χαµηλά επιτόκια. Επιπρόσθετα η πτώση των επιτοκίων, µέσα από την αύξηση των τιµών των
περιουσιακών στοιχείων, διευκολύνει την ανάληψη επενδυτικών δράσεων.   Τι θα κάνουν οι τράπεζες
Μιλώντας στο In.gr, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιώργος Οικονοµίδης,
συµπληρώνοντας στα παραπάνω,  αναφέρει πως “από από την άλλη πλευρά, η τόσο µεγάλη µείωση των
επιτοκίων συµπιέζει σηµαντικά την κερδοφορία των τραπεζών η οποία εξαρτάται τόσο από το spread
µεταξύ επιτοκίων δανεισµού και επιτοκίων κατάθεσης όσο και από το επιτόκιο που λαµβάνουν οι τράπεζες
από την Κεντρική Τράπεζα για τις καταθέσεις αποθεµατικών διαθεσίµων που διατηρούν σε αυτήν. Ήδη η
καταθετική διευκόλυνση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κινείται σε αρνητικό επίπεδο (-
0.50%)”. Υπογραµµίζει ο κ. Οικονοµίδης πως η σηµαντική πτώση των επιτοκίων δανεισµού καθώς και των
επιτοκίων αποθεµατικών διαθεσίµων µε την Κεντρική Τράπεζα φέρνει όλο και πιο κοντά το σενάριο των
αρνητικών επιτοκίων κατάθεσης γεγονός που θα πλήξει σηµαντικά τις αποδόσεις των καταθετών. “Σε πιο
µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα, ενθαρρύνεται η λογική της µόχλευσης έναντι της λογικής της
αποταµίευσης στην ευρύτερη οικονοµία. Αυτό ενδεχοµένως δηµιουργεί προϋποθέσεις για µία εκ νέου
φούσκα στις αποτιµήσεις περιουσιακών στοιχείων, και κατ’ επέκταση στρεβλωµένη τιµολόγηση του
χρηµατοοικονοµικού κινδύνου, καθώς επίσης και για ακούσια αναδιανοµή πλούτου. Το τελευταίο θα
συνέτεινε σε περαιτέρω διεύρυνση των εισοδηµατικών ανισοτήτων µε έντονες κοινωνικές επιπτώσεις”,
εξηγεί στο In.gr ο     Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.   Φθηνός δανεισµός Με
τη µατιά των αγορών, ο επικεφαλής ανάλυσης τη Bank of America Αθανάσιος Βαµβακίδης, τονίζει στο In.gr,
πως “για την Ελλάδα, είναι θετική η µείωση των επιτοκίων,  καθώς της επιτρέπει να δανειστεί φθηνά.
Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι η χώρα δεν χρειάζεται πραγµατικά να δανειστεί, καθώς τα ταµειακά
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αποθέµατα είναι ήδη υψηλά. Επιπλέον, τονίζει ότι τα χαµηλά επιτόκια δεν επηρεάζουν πολύ την υπόλοιπη
οικονοµία, καθώς οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να χρεώνουν υψηλά επιτόκια λόγω των δικών τους
προβληµάτων. Αναφορικά, µε  την Ευρωζώνη στο σύνολό της, ο κ. Βαµβακίδης, εκτιµά ότι τα αρνητικά
ποσοστά είναι κακή ιδέα. Όταν η πίστωση είναι ασθενής λόγω της αδύναµης ζήτησης, τα αρνητικά
επιτόκια κάνουν τα πράγµατα χειρότερα. Επίσης, οι αρνητικοί συντελεστές οδηγούν σε επενδύσεις µε
χαµηλές αποδόσεις, ή ακόµα και αρνητικές αποδόσεις, µειώνοντας τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη. “Τα
αρνητικά ποσοστά στρεβλώνουν επίσης τις τιµές ή το ρίσκο, γεγονός που µε τη σειρά του αυξάνει τους
κινδύνους για την οικονοµία”, προσθέτει ο κ. Βαµβακίδης .
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Πώς η Ελλάδα έγινε το «talk of the town» στη Νέα Υόρκη
Η Ελλάδα όχι μόνο εντυπωσίασε με τις επιδόσεις της φέτος, αιφνιδιάζοντας και τους πιο αισιόδοξους,
αλλά καταφέρνει να «ανεβάζει» ακόμα περισσότερο της διαθέσεις των επενδυτών οι οποίοι δεν πτοούνται
από το ήδη σημαντικό ράλι που κατέγραψαν οι ελληνικές μετοχές και τα ελληνικά ομόλογα. Αυτό
υποδηλώνει ότι πολλοί που δεν ανέβηκαν στο τρένο των ελληνικών υπεραποδόσεων το 2019 σπεύδουν να
το κάνουν, ενώ όσοι ήδη έχουν θέση σε αυτό σκοπεύουν να παραμείνουν αμετακίνητοι στην στρατηγική
τους.

Αυτό έγινε ξεκάθαρο στο μεγάλο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα, όπου
το παρών έδωσαν οι διοικήσεις κορυφαίων αμερικάνικων εταιρειών με ενεργό ενδιαφέρον στην Ελλάδα,
θεσμικοί επενδυτές ελληνικών μετοχών και ομολόγων, διαχειριστές κεφαλαίων και αναλυτές, καθώς και
υψηλόβαθµα διεθνή τραπεζικά στελέχη.

Η ζήτηση για συναντήσεις με Έλληνες υπουργούς και ειδικά τον υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο
Σταϊκούρα,  τον υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη καθώς και τον υπουργό
Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη αλλά και τις  διοικήσεις των ελληνικών εταιρειών ήταν ιδιαίτερα ισχυρή,
γεγονός που αποδεικνύει ότι η χώρα µας είναι πλέον στο ραντάρ των διεθνών «παικτών».

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο ο John Paulson «η Ελλάδα επέστρεψε», υπογραμμίζοντας πως ο
συνδυασμός των πολύ χαμηλών η αρνητικών επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων σε συνδυασμό με το
γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο δρόμο της ανάκαμψης σηματοδοτούν την κατάλληλη στιγμή για
οποιοδήποτε είδος επένδυσης σε µετοχές και ακίνητη περιουσία.

Αίσθηση προκάλεσε επίσης η νέα εκτίμηση της Citigroup, της οποίας τα στελέχη βρέθηκαν επίσης στο
συνέδριο, ότι τα ελληνικά ομόλογα θα αποτελέσουν ένα από τα κορυφαία trades για το 2020, συστήνοντάς
μάλιστα στους πελάτες της να αγοράσουν ελληνικούς 10εοτέις τίτλους, έναντι των αντίστοιχων
γερµανικών.

Μεταξύ των πολλών μεγάλων funds και άλλων επενδυτικών τράπεζων που έδωσαν το παρών στη Νέα
Υόρκη για… χάρη της Ελλάδας ήταν οι BNP Paribas, Nomura, Blackstone Group, PIMCO, Athanor Capital,
Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Asset management, Consilience Capital, Eaton Vance, Fir
Tree Partners, Helm, Morgan Stanley, MSK Capital Partners, Third Point, Evermore, Psaros KPS, Monarch,
Knighthead, Stonehill, Olympus Peak, Aberdeen, Helm, East Rock, Centerbridge, Beachpoint και Weterwheel.

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των υψηλόβαθμων στελεχών των οίκων που βρέθηκαν εκεί, είναι
εντυπωσιακά. Όλοι υπογράµµισαν τη σηµαντική βελτίωση που έχει σηµειώσει η ελληνική οικονοµία µετά τις
εκλογές, τονίζοντας ότι τώρα ήρθε η στιγμή να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα και τα ελληνικά assets, αν
δεν το έχει ήδη κάνει.

Η πρώτη ψήφος εμπιστοσύνης από τη διεθνή κοινότητα έχει ήδη δοθεί, όπως μαρτυρά η μεγάλη αποδοχή
ελληνικών κρατικών και εταιρικών ομολόγων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Τα ελληνικά ομόλογα έχουν
πολύ χαμηλά επιτόκια, που πριν από μερικά χρόνια θα ήταν αδιανόητα για την Ελλάδα. Όπως συμβαίνει
συνήθως με το παράδειγμα άλλων χωρών που ξεκίνησαν την πορεία εξόδου από κρίσεις, το δεύτερο κύμα
εμπιστοσύνης από τη διεθνή κοινότητα αναμένεται να αποτελείται από επενδύσεις σε μετοχές και
επιχειρήσεις ενισχύοντας έτσι µια νέα και διατηρήσιµη περίοδο ανάπτυξης και ευηµερίας για την Ελλάδα.

Το ευρύ κλίμα αισιοδοξίας για τις νέες ευκαιρίες που ανοίγονται στην Ελλάδα ήταν εμφανές στη Νέα
Υόρκη. Επιπλέον, ανανεώνεται η εμπιστοσύνη ότι με τη συνεπή εφαρμογή φιλικών προς τις επιχειρήσεις
μεταρρυθμίσεων και προγραμμάτων η οικονομία της Ελλάδας θα αναβαθμιστεί και θα παραμείνει σε μια
τροχιά ανάπτυξης. Το marketnews συγκέντρωσε μερικές από τις πάρα πολλές δηλώσεις των επικεφαλής
των funds και των τραπεζών στα διάφορα πάνελ που διοργανωθήκαν στο συνέδριο, και που δείχνουν πως
η Ελλάδα αποτελεί όντως το talk of the town στις αγορές.

Είναι δίκαιο να πούμε ότι η Ελλάδα επανέρχεται στην ομαλότητα, τόνισε ο Arnaud Jossien, Managing Director
- Investment Banking CEE & Greece της BNP Paribas. Όπως είπε, το 2019 ήταν ένα έτος ισχυρών επιδόσεων
για τις ελληνικές αγορές μετοχών και χρεογράφων. Οι διεθνείς επενδυτές χαιρέτισαν τη συνεχή
οικονομική βελτίωση της χώρας και την αναμενόμενη πολιτική μεταρρυθμίσεων που είχε εξαγγείλει η νέα
κυβέρνηση. Η εξέταση του 10ετούς ομόλογου του Ελληνικού Δημοσίου είναι ιδιαίτερα ενδεικτική, με
δεδομένο ότι κινείται στην εντυπωσιακά χαμηλή απόδοση του 1,5%, όταν τον Μάρτιο άγγιζε το 4,4%.«
Βλέπουμε ένα θετικό μομέντουμ, καθώς η επιτυχημένη έκδοση ομολόγων προσέλκυσε φέτος επενδυτές
υψηλής ποιότητας, μια εξέλιξη που λογικά θα οδηγήσει περισσότερους επενδυτές να αρχίσουν να
στρέφουν ξανά το ενδιαφέρον τους προς την Ελλάδα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Δημήτρης Κοφίτσας, Εκτελεστικός Διευθυντής Επενδυτικής Τραπεζικής / Χρηματοδοτική Ομάδα
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Νότιας Ευρώπης & Ελλάδας της Goldman Sachs, υπογράμμισε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν
καταφέρει να ξεφύγουν από την κρίση με ένα εκπληκτικό ιστορικό βελτίωσης της ρευστότητας και της
κερδοφορίας. Επιπλέον, είπε ότι τώρα είναι η στιγμή για την έκδοση περισσότερου χρέους, δεδομένου ότι
η κερδοφορία βελτιώνεται. «Το ιστορικό των ελληνικών τραπεζών είναι αξιοθαύμαστο στη μείωση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιτύχει αξιοσημείωτα να βελτιώσουν την
ποιότητα του ενεργητικού τους», τόνισε. Συνεχίζοντας, σημείωσε πως η παρουσίαση ενός τέτοιου
ιστορικού παρέχει την απαραίτητη αξιοπιστία για τη δηµιουργία σχέσεων εµπιστοσύνης µε τους επενδυτές.
Σύμφωνα με τον κ. Κόφιτσα, «το πρώτο πράγμα που θέλουν να δουν οι επενδυτές είναι αυτό το ιστορικό,
δηλαδή τη συνέπεια και την αξιοπιστία αυτού που εκδίδει το χρέος. Η Ελλάδα δεν είναι μια τεράστια
αγορά. Έτσι, οι άνθρωποι που ακολουθούν την Ελλάδα θυμούνται τα διοικητικά στελέχη. Πιστεύω, λοιπόν,
ότι η αξιοπιστία είναι κορυφαία προτεραιότητα».

Ο Morven Jones, Διευθύνων Σύμβουλος, Επικεφαλής Χρεωστικών Κεφαλαιαγορών, EMEA της Nomura
σημείωσε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα φανταστικό έτος, παρά την παγκόσμια αναταραχή. Όπως
εξήγησε, έχουν τεθεί οι βάσεις για την έκδοση περισσότερων εκδόσεων χρέους, οι οποίες θα μπορέσουν
να χρηµατοδοτήσουν την µελλοντική πορεία της οικονοµίας.

Τώρα είναι η σωστή στιγμή να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα, σημείωσε ο Piotr Mietkowski, Head of
Investment Banking CEE, Greece & Turkey της BNP Paribas. Οι οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας έχουν
αλλάξει και μπορούμε να αντιληφθούμε ότι οι πραγματικοί επενδυτές ενδιαφέρονται για μακροπρόθεσμες
επενδύσεις, όπως είπε. Αυτό ακριβώς είναι που χρειάζεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και ο ίδιος
διαισθάνεται μία θετική αύρα η οποία θα οδηγήσει σε ευκαιρίες το 2020. Δεδομένου του ότι ο τραπεζικός
τομέας είναι περισσότερο υποστηρικτικός σε επενδυτές και το ευρύτερο περιβάλλον έχει σαφώς βελτιωθεί
τώρα, είναι η σωστή τώρα για τους επενδυτές με μεγάλα στρατηγικά σχέδια να επενδύσουν σε
μακροπρόθεσμα ιδιωτικά κεφάλαια.  «Οι αποδόσεις μπορεί να είναι λίγο χαμηλές την τωρινή στιγμή, αλλά
η Ελλάδα παραµένει ο πιο ελκυστικός επενδυτικός προορισµός στην Ευρώπη», υπογράµµισε.

Οι προοπτικές για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές, σημείωσε από την πλευρά τους
ο Alex Blades, Partner στην Paulson & Co, προσφέροντας τρεις λόγους που συνδράμουν σε αυτή την
κατεύθυνση. Πρώτον, το αναπτυξιακό πρόγραμμα της νέας κυβέρνησης. Παρόλο που σημειώθηκε πρόοδος
κατά τη διάρκεια της κρίσης για να τεθεί σε τάξη η δημοσιονομική κατάσταση, μπορούμε όλοι να δούμε
την ποιοτική διαφορά με τη νέα κυβέρνηση: Ένα συγκροτημένο πρόγραμμα ανάπτυξης, η μείωση της
φορολογίας, οι μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα, η δέσμευση για
επίσπευση των ιδιωτικοποιήσεων και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, ενώ τα οικονομικά μεγέθη
πηγαίνουν στη σωστή κατεύθυνση. Δεύτερον, η εφαρμογή του σχεδίου Ηρακλής θα βοηθήσει τις τράπεζες
να αντιμετωπίσουν και να μειώσουν τα προβληματικά κόκκινα δάνεια. Και ο τρίτος λόγος, είναι η ανοδική
κίνηση στις αξίες των ακινήτων. Οι τράπεζες έχουν σημαντικές ποσότητες ακινήτων ως ασφάλειες για
δάνεια. Οι υψηλότερες τιμές των περιουσιακών στοιχείων θα έχουν θετικό αντίκτυπο τόσο στη δημιουργία
νέων δανείων και στην αντιµετώπιση των προβληµατικών.
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Το 2023 και όχι το 2028 κλείνουν οι λιγνιτικές µονάδες. Αναλυτικά το σχέδιο
που ψήφισε το ΔΣ της ΔΕΗ

Το 2023 και όχι το 2028 κλείνουν οι λιγνιτικές
µονάδες. Αναλυτικά το σχέδιο που ψήφισε
το ΔΣ της ΔΕΗ

Την απόσυρση όλων των υφιστάµενων λιγνιτικών
µονάδων της ΔΕΗ µέχρι το 2023 και τη διατήρηση της
Πτολεµαϊδα 5

µέχρι το 2028 προβλέπει το business plan της εταιρίας
που ενέκρινε χθες το διοικητικό συµβούλιο.

Αυτό σηµαίνει ότι το µερίδιο της εταιρείας στην
ηλεκτροπαραγωγή θα υποχωρήσει στο 30%, ενώ στη
λιανική ήδη από το 2020 το µερίδιό της θα πέσει στο
60%.

Η πρόβλεψη του business plan είναι ότι το EBITDA το 2020 θα είναι στα 650 - 700 και αν συνυπολογιστεί και
η εφάπαξ επίπτωση από την πληρωµή των ΥΚΩ τότε αυτά θα ανέλθουν στα 850 µε 900 εκ ευρώ.
Καθοριστική για το αποτέλεσµα αυτό είναι η αύξηση των τιµολογίων, αλλά και το «σβήσιµο» των δυο
πρώτων λιγνιτικών µονάδων το 2020 που είναι οι δυο του Αµυνταίου.

Για το 2024 τα EBITDA θα αγγίξουν το 1 δις ευρώ.

Σύµφωνα µε πληροφορίες το business plan που παρουσίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος Γιωργος
Στάσσης στα µέλη του ΔΣ έχει ως στόχο τη διείσδυση στις ΑΠΕ προσθέτοντας στο δυναµικό της 1 Γιγαβατ
έως το 2024.

Σύµφωνα µε πληροφορίες το 2021 θα κλείσουν οι δυο µονάδες της Καρδιάς το 2022 η Μεγαλοπολη 3 και οι
τέσσερις από τις πέντε µονάδες του Αγίου Δηµητρίου. Την ίδια χρόνια θα τεθεί σε λειτουργία η
Πτολεµαιδα 5. Το 2023 θα κλείσουν και οι µονάδες της Μεγαλοπολης 4, της Μελίτης και του Αγίου
Δηµητρίου 5. 

Αναφορικά µε την τύχη του προσωπικού της εταιρίας, πηγές αναφέρουν ότι αναµένεται να αποχωρήσουν
σταδιακά περι τους 5000 εργαζόµενους µε την πλειοψηφία να προέρχεται από τις λιγνιτικες µονάδες.
Συνολικά το 2024 θα µείνουν 11.500 εργαζόµενοι από περίπου 16.500 σήµερα. 

Η ΔΕΗ θα προχωρήσει, σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το business plan σε 1.000 προσλήψεις µε τις
περισσότερες να κατευθύνονται στον ΔΕΔΔΗΕ. 

Στο χθεσινό του ρεπορτάζ το energypress έγραφε:

Η ΔΕΗ κλείνει όλες τις υφιστάµενες λιγνιτικές µέχρι το 2023

Το κλείσιµο όλων των υφιστάµενων λιγνιτικών µονάδων που σήµερα λειτουργούν από τη ΔΕΗ µέχρι το
2023, θα περιλαµβάνει το νέο επιχειρησιακό πλάνο της επιχείρησης που εγκρίνεται σήµερα από το ΔΣ της
επιχείρησης. Όπως τόνισε µιλώντας στο Capital Link Forum στη Νέα Υόρκη ο κ. Στάσσης η ΔΕΗ δεσµεύεται
ότι δε θα καίει λιγνίτη µέχρι το 2028 και από την τελευταία θέση της Ευρώπης ως προς τις εκποµπές
διοξειδίου του άνθρακα θα βρεθεί στις πρώτες. Θα επιταχύνουµε το ρυθµό απόσυρσης και µέχρι το 2023
θα έχουµε αποσύρει όλες τις µονάδες που λειτουργούν σήµερα, είπε ο κ. Στάσσης υπογραµµίζοντας ότι η
απόσυρση είναι εφικτή µε βάση την τεχνολογία που υπάρχει σήµερα. Η απόσυρση θα συνδυαστεί µε
ραγδαία αύξηση των επενδύσεων  στον τοµέα των ΑΠΕ.

Αναλυτικότερα η λιγνιτική αποεπένδυση, σε ό,τι αφορά τις υφιστάµενες µονάδες της ΔΕΗ θα έχει
ολοκληρωθεί µέχρι το 2023 και θα περιλαµβάνει τις µονάδες:

Άγιος Δηµήτριος 1456MW (πέντε µονάδες)
Αµύνταιο 546MW (δύο µονάδες)
Μελίτη 289MW (µία µονάδα)
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Καρδιά 1110MW (4 µονάδες)
Μεγαλόπολη 511MW (2 µονάδες)

Σε ό,τι αφορά την υπό κατασκευή µονάδα Πτολεµαΐδα 5, ο κ. Στάσσης δεν άνοιξε τα χαρτιά του ωστόσο
το πιο πιθανό σενάριο είναι να συνεχίσει να βρίσκεται σε λειτουργία µέχρι το 2028. 

Η επιτάχυνση της απόσυρσης των λιγνιτικών (την οποία ως κατεύθυνση είχε αποκαλύψει ήδη από τις 4
Νοεµβρίου το energypress), εκτός από τους προφανείς περιβαλλοντικούς λόγους γίνεται εξαιτίας της
σηµαντικής αύξησης του κόστους του λιγνίτη, που µεταφράζεται σε ζηµιές εκατοντάδων εκατοµµυρίων
για τη ΔΕΗ. Συγκεκριµένα όπως ανέφερε πρόσφατα ο επικεφαλής της επιχείρησης το 2018 οι λιγνίτες
προκάλεσαν ζηµιές 200 εκατ. ευρώ στην επιχείρηση ενώ για φέτος η χρονιά αναµένεται να κλείσει µε
ακόµη µεγαλύτερες λιγνιτικές ζηµιές ύψους 300 εκατ. ευρώ. 

Για τους περίπου 5 χιλιάδες εργαζόµενους που απασχολούνται στις µονάδες και τα ορυχεία οι επιλογές θα
είναι 3: µεγάλος αριθµός εξ αυτών µέχρι το 2023 θα έχει θεµελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, ένα
µέρος µπορεί να αξιοποιηθεί σε άλλη διεύθυνση της ΔΕΗ ενώ σύµφωνα µε τα όσα είχε αναφέρει το
υπουργείο ενέργειας κατά την παρουσίαση του τελευταίου νόµου θα δίνεται η δυνατότητα ακόµη και για
µετάταξη στο δηµόσιο. 

Το business plan παρουσιάζεται σήµερα και εγκρίνεται από το ΔΣ της επιχείρησης, ενώ τη Δευτέρα η
διοίκηση της ΔΕΗ έχει προγραµµατίσει συνέντευξη τύπου όπου θα ανακοινώσει επίσηµα τα στοιχεία του.

ΠΗΓΗ: www.energypress.gr
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Πώς η Ελλάδα έγινε το «talk of the town» στη Νέα Υόρκη
 
 
 
 

 

 

Η Ελλάδα όχι µόνο εντυπωσίασε µε τις επιδόσεις της φέτος, αιφνιδιάζοντας και τους πιο αισιόδοξους,
αλλά καταφέρνει να «ανεβάζει» ακόµα περισσότερο της διαθέσεις των επενδυτών οι οποίοι δεν πτοούνται
από το ήδη σηµαντικό ράλι που κατέγραψαν οι ελληνικές µετοχές και τα ελληνικά οµόλογα.

Όπως αναφέρει το MarketNews.gr, αυτό υποδηλώνει ότι πολλοί που δεν ανέβηκαν στο τρένο των ελληνικών
υπεραποδόσεων το 2019 σπεύδουν να το κάνουν, ενώ όσοι ήδη έχουν θέση σε αυτό σκοπεύουν να
παραµείνουν αµετακίνητοι στην στρατηγική τους.

Αυτό έγινε ξεκάθαρο στο µεγάλο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη την περασµένη εβδοµάδα, όπου
το παρών έδωσαν οι διοικήσεις κορυφαίων αµερικάνικων εταιρειών µε ενεργό ενδιαφέρον στην Ελλάδα,
θεσµικοί επενδυτές ελληνικών µετοχών και οµολόγων, διαχειριστές κεφαλαίων και αναλυτές, καθώς και
υψηλόβαθµα διεθνή τραπεζικά στελέχη.

Η ζήτηση για συναντήσεις µε Έλληνες υπουργούς και ειδικά τον υπουργό Οικονοµικών, κ. Χρήστο
Σταϊκούρα,  τον υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη καθώς και τον υπουργό
Τουρισµού κ. Χάρη Θεοχάρη αλλά και τις  διοικήσεις των ελληνικών εταιρειών ήταν ιδιαίτερα ισχυρή,
γεγονός που αποδεικνύει ότι η χώρα µας είναι πλέον στο ραντάρ των διεθνών «παικτών».

Τζ. Πόλσον: «η Ελλάδα  επέστρεψε»

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο ο John Paulson «η Ελλάδα επέστρεψε», υπογραµµίζοντας πως ο
συνδυασµός των πολύ χαµηλών η αρνητικών επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων σε συνδυασµό µε το
γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο δρόµο της ανάκαµψης   σηµατοδοτούν την κατάλληλη στιγµή για
οποιοδήποτε είδος επένδυσης σε µετοχές και ακίνητη περιουσία.

Αίσθηση προκάλεσε επίσης η νέα εκτίµηση της Citigroup, της οποίας τα στελέχη βρέθηκαν επίσης στο
συνέδριο, ότι τα ελληνικά οµόλογα θα αποτελέσουν ένα από τα κορυφαία trades για το 2020, συστήνοντάς
µάλιστα στους πελάτες της να αγοράσουν ελληνικούς 10εοτείς τίτλους, έναντι των αντίστοιχων
γερµανικών.

Μεταξύ των πολλών µεγάλων funds και άλλων επενδυτικών τράπεζων που έδωσαν το παρών στη Νέα
Υόρκη για… χάρη της Ελλάδας ήταν οι BNP Paribas, Nomura, Blackstone Group, PIMCO, Athanor Capital,
Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Asset management, Consilience Capital, Eaton Vance, Fir
Tree Partners, Helm, Morgan Stanley, MSK Capital Partners, Third Point, Evermore, Psaros KPS, Monarch,
Knighthead, Stonehill, Olympus Peak, Aberdeen, Helm, East Rock, Centerbridge, Beachpoint και Weterwheel.

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των υψηλόβαθµων στελεχών των οίκων που βρέθηκαν εκεί, είναι
εντυπωσιακά. Όλοι υπογράµµισαν τη σηµαντική βελτίωση που έχει σηµειώσει η ελληνική οικονοµία µετά τις
εκλογές, τονίζοντας ότι τώρα ήρθε η στιγµή να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα και τα ελληνικά assets, αν
δεν το έχει ήδη κάνει.

Η πρώτη ψήφος εµπιστοσύνης από τη διεθνή κοινότητα έχει ήδη δοθεί, όπως µαρτυρά η µεγάλη αποδοχή
ελληνικών κρατικών και εταιρικών οµολόγων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Τα ελληνικά οµόλογα έχουν
πολύ χαµηλά επιτόκια, που πριν από µερικά χρόνια θα ήταν αδιανόητα για την Ελλάδα. Όπως συµβαίνει
συνήθως µε το παράδειγµα άλλων χωρών που ξεκίνησαν την πορεία εξόδου από κρίσεις, το δεύτερο κύµα
εµπιστοσύνης από τη διεθνή κοινότητα αναµένεται να αποτελείται από επενδύσεις σε µετοχές και
επιχειρήσεις ενισχύοντας έτσι µια νέα και διατηρήσιµη περίοδο ανάπτυξης και ευηµερίας για την Ελλάδα.

Το ευρύ κλίµα αισιοδοξίας για τις νέες ευκαιρίες που ανοίγονται στην Ελλάδα ήταν εµφανές στη Νέα
Υόρκη. Επιπλέον, ανανεώνεται η εµπιστοσύνη ότι µε τη συνεπή εφαρµογή φιλικών προς τις επιχειρήσεις
µεταρρυθµίσεων και προγραµµάτων η οικονοµία της Ελλάδας θα αναβαθµιστεί και θα παραµείνει σε µια
τροχιά ανάπτυξης. Το marketnews συγκέντρωσε µερικές από τις πάρα πολλές δηλώσεις των επικεφαλής
των funds και των τραπεζών στα διάφορα πάνελ που διοργανωθήκαν στο συνέδριο, και που δείχνουν πως
η Ελλάδα αποτελεί όντως το talk of the town στις αγορές.
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Είναι δίκαιο να πούµε ότι η Ελλάδα επανέρχεται στην οµαλότητα, τόνισε ο Arnaud Jossien, Managing Director
– Investment Banking CEE & Greece της BNP Paribas. Όπως είπε, το 2019 ήταν ένα έτος ισχυρών επιδόσεων
για τις ελληνικές αγορές µετοχών και χρεογράφων. Οι διεθνείς επενδυτές χαιρέτισαν τη συνεχή
οικονοµική βελτίωση της χώρας και την αναµενόµενη πολιτική µεταρρυθµίσεων που είχε εξαγγείλει η νέα
κυβέρνηση.

Το 10ετές οµόλογο

Η εξέταση του 10ετούς οµόλογου του Ελληνικού Δηµοσίου είναι ιδιαίτερα ενδεικτική, µε δεδοµένο ότι
κινείται στην εντυπωσιακά χαµηλή απόδοση του 1,5%, όταν τον Μάρτιο άγγιζε το 4,4%.« Βλέπουµε ένα
θετικό µοµέντουµ, καθώς η επιτυχηµένη έκδοση οµολόγων προσέλκυσε φέτος επενδυτές υψηλής
ποιότητας, µια εξέλιξη που λογικά θα οδηγήσει περισσότερους επενδυτές να αρχίσουν να στρέφουν ξανά
το ενδιαφέρον τους προς την Ελλάδα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Δηµήτρης Κοφίτσας, Εκτελεστικός Διευθυντής Επενδυτικής Τραπεζικής / Χρηµατοδοτική Οµάδα
Νότιας Ευρώπης & Ελλάδας της Goldman Sachs, υπογράµµισε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν
καταφέρει να ξεφύγουν από την κρίση µε ένα εκπληκτικό ιστορικό βελτίωσης της ρευστότητας και της
κερδοφορίας. Επιπλέον, είπε ότι τώρα είναι η στιγµή για την έκδοση περισσότερου χρέους, δεδοµένου ότι
η κερδοφορία βελτιώνεται. «Το ιστορικό των ελληνικών τραπεζών είναι αξιοθαύµαστο στη µείωση των µη
εξυπηρετούµενων δανείων. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιτύχει αξιοσηµείωτα να βελτιώσουν την
ποιότητα του ενεργητικού τους», τόνισε.

Συνεχίζοντας, σηµείωσε πως η παρουσίαση ενός τέτοιου ιστορικού παρέχει την απαραίτητη αξιοπιστία για
τη δηµιουργία σχέσεων εµπιστοσύνης µε τους επενδυτές. Σύµφωνα µε τον κ. Κόφιτσα, «το πρώτο πράγµα
που θέλουν να δουν οι επενδυτές είναι αυτό το ιστορικό, δηλαδή τη συνέπεια και την αξιοπιστία αυτού
που εκδίδει το χρέος. Η Ελλάδα δεν είναι µια τεράστια αγορά. Έτσι, οι άνθρωποι που ακολουθούν την
Ελλάδα θυµούνται τα διοικητικά στελέχη. Πιστεύω, λοιπόν, ότι η αξιοπιστία είναι κορυφαία
προτεραιότητα».

Ο Morven Jones, Διευθύνων Σύµβουλος, Επικεφαλής Χρεωστικών Κεφαλαιαγορών, EMEA της Nomura
σηµείωσε ότι η Ελλάδα αντιµετωπίζει ένα φανταστικό έτος, παρά την παγκόσµια αναταραχή. Όπως
εξήγησε, έχουν τεθεί οι βάσεις για την έκδοση περισσότερων εκδόσεων χρέους, οι οποίες θα µπορέσουν
να χρηµατοδοτήσουν την µελλοντική πορεία της οικονοµίας.

Τώρα είναι η σωστή στιγµή να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα, σηµείωσε ο Piotr Mietkowski, Head of
Investment Banking CEE, Greece & Turkey της BNP Paribas.  Οι οικονοµικές προοπτικές της Ελλάδας έχουν
αλλάξει και µπορούµε να αντιληφθούµε ότι οι πραγµατικοί επενδυτές ενδιαφέρονται για µακροπρόθεσµες
επενδύσεις, όπως είπε. Αυτό ακριβώς είναι που χρειάζεται η Ελλάδα αυτή τη στιγµή και ο ίδιος
διαισθάνεται µία θετική αύρα η οποία θα οδηγήσει σε ευκαιρίες το 2020. Δεδοµένου του ότι ο τραπεζικός
τοµέας είναι περισσότερο υποστηρικτικός σε επενδυτές και το ευρύτερο περιβάλλον έχει σαφώς βελτιωθεί
τώρα, είναι η σωστή τώρα για τους επενδυτές µε µεγάλα στρατηγικά σχέδια να επενδύσουν σε
µακροπρόθεσµα ιδιωτικά κεφάλαια.  «Οι αποδόσεις µπορεί να είναι λίγο χαµηλές την τωρινή στιγµή, αλλά
η Ελλάδα παραµένει ο πιο ελκυστικός επενδυτικός προορισµός στην Ευρώπη», υπογράµµισε.

Τραπεζικός κλάδος

Οι προοπτικές για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές, σηµείωσε από την πλευρά τους
ο Alex Blades, Partner στην Paulson & Co, προσφέροντας τρεις λόγους που συνδράµουν σε αυτή την
κατεύθυνση.

Πρώτον, το αναπτυξιακό πρόγραµµα της νέας κυβέρνησης. Παρόλο που σηµειώθηκε πρόοδος κατά τη
διάρκεια της κρίσης για να τεθεί σε τάξη η δηµοσιονοµική κατάσταση, µπορούµε όλοι να δούµε την
ποιοτική διαφορά µε τη νέα κυβέρνηση: Ένα συγκροτηµένο πρόγραµµα ανάπτυξης, η µείωση της
φορολογίας, οι µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του δηµόσιου τοµέα, η δέσµευση για
επίσπευση των ιδιωτικοποιήσεων και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, ενώ τα οικονοµικά µεγέθη
πηγαίνουν στη σωστή κατεύθυνση.

Δεύτερον, η εφαρµογή του σχεδίου Ηρακλής θα βοηθήσει τις τράπεζες να αντιµετωπίσουν και να
µειώσουν τα προβληµατικά κόκκινα δάνεια. Και ο τρίτος λόγος, είναι η ανοδική κίνηση στις αξίες των
ακινήτων. Οι τράπεζες έχουν σηµαντικές ποσότητες ακινήτων ως ασφάλειες για δάνεια. Οι υψηλότερες
τιµές των περιουσιακών στοιχείων θα έχουν θετικό αντίκτυπο τόσο στη δηµιουργία νέων δανείων και στην
αντιµετώπιση των προβληµατικών.
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Γ. Γιουρούκος: Ένας ροκ εφοπλιστής στον αστερισµό των Lloyd’s
Λίλιαν Μαργαρίτη

Με 26 χρόνια εμπειρία στη ναυτιλιακή αγορά και αξιοθαύμαστη πορεία τόσο στο ξηρό φορτίο όσο και στα
containerships, o εφοπλιστής Γιώργος Γιουρούκος είναι μία από τις προσωπικότητες της ναυτιλίας που
διακρίθηκαν στα φετινά βραβεία  Lloyd’s List Greek Shipping Awards.

Το βραβείο Greek Shipping Newsmaker of the Year ήρθε ως μία ακόμη αναγνώριση του Έλληνα πλοιοκτήτη,
ο οποίος αν και χαμηλών τόνων ως άνθρωπος, έχει ισχυρή παρουσία στον κλάδο της ναυτιλίας και
βρέθηκε ουκ ολίγες φορές στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω των επιτυχημένων και διορατικών
κινήσεων του.

Λάτρης της ροκ μουσικής, στον ελεύθερο του χρόνο συνηθίζει να παίζει τα αγαπημένα του τραγούδια
στην κιθάρα του, όπως αναφέρουν κοντινά του πρόσωπα, προτιμώντας τις φιλικές παρέες από τα κοσμικά
γκαλά.

Σπούδασε µηχανολόγος µηχανικός στο University College του Λονδίνου και απέκτησε µεταπτυχιακό στη
µηχανολογία από το πανεπιστήµιο Brunel, όµως τον κέρδισε η ναυτιλία. Το 1993 έκανε τα πρώτα του
βήµατα σε µεγάλη ελληνική, ναυτιλιακή εταιρεία και εργάστηκε σε διάφορα τµήµατα.

Ένα χρόνο μετά ίδρυσε την Technomarκαι δραστηριοποιήθηκε έντονα και με μεγάλη επιτυχία στις
αγοραπωλησίες πλοίων και στις συνεργασίες με διεθνή fund. Πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι οι
συναλλαγές που πραγματοποίησε όλα αυτά τα χρόνια ξεπέρασαν τις 200,  σε μεταχειρισμένα πλοία και σε
νεότευκτα  , ενώ πέτυχε σημαντικές συμφωνίες με private equity funds και μεγάλες τράπεζες για
εξασφάλιση κεφαλαίων χρηµατοδότησης.

Το 2010 ο εφοπλιστής προχωρά στο δεύτερο μεγάλο του εγχείρημα, ιδρύοντας σε συνεργασία με τις
επενδυτικές Kelso & Company και Maas Capital Investments τη ναυτιλιακή Poseidon Containers Holdings,
και εισέρχεται στην αγορά εμπορευματοκιβωτίων. Λίγο αργότερα, το 2015 η εταιρεία με στόλο 18 πλοίων,
βάζει πλώρη για το αμερικανικό χρηματιστήριο και προχωρά σε δημόσια προσφορά με στόχο την άντληση
250 εκατ. δολαρίων. Αν και η IPO πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, η διοίκηση της αποφάσισε τελικά να
αναβάλει την εισαγωγή της. Ορισμένοι απέδωσαν την απόφαση αυτή στους φόβους για επικείμενη πτώση
της αγοράς.

Τα χρόνια που θα ακολουθήσουν ο Γιώργος Γιουρούκος ισχυροποιεί το στόλο του και επιδίδεται στην
αναζήτηση ευκαιριών στην αγορά µεταχειρισµένων πλοίων, µε αποκορύφωµα τη διετία 2016-2017 κατά την
οποία σύμφωνα με ναυλομεσίτες, εξαγόρασε 15 φορτηγά πλοία. Για τις συγκεκριμένες εξαγορές, αρκετές
από τις οποίες έγιναν μέσω πλειστηριασμών γερμανικών ναυτιλιακών που είχαν πτωχεύσει, ξόδεψε πάνω
από 100 εκατ. δολάρια.

Το super deal

Το 2018 ταράζει και πάλι τα νερά της παγκόσμιας ναυτιλίας. Δίνει τα χέρια με τον Michael Gross, πρόεδρο
της ναυτιλιακής Global Ship Lease με έδρα το Λονδίνο και προχωρά στη συγχώνευση της συγκεκριμένης
εταιρείας µε την Poseidon Containers Holdings, µία συναλλαγή ύψους 780 εκατ. δολαρίων.

Ο απολογισμός είναι η δημιουργία μίας μεγάλης εταιρείας με βάση περιουσιακών στοιχείων άνω των 1,2
δισ. δολ. σε μεσαία και μικρότερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Ο νέος στόλος αποτελείται από
38 πλοία, 19 κάθε εταιρείας, ωστόσο, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, τα πλοία της Poseidon Containers
Holdings είναι πιο σύγχρονα και µεγαλύτερης αξίας.

Ο Γιώργος Γιουρούκος συμμετέχει στο ΔΣ της νέας ναυτιλιακής ως Εκτελεστικός Πρόεδρος,
καθοδηγώντας τη διαχειριστική ομάδα, ενώ ο Ian Webber, CEO της Global Ship Lease, με δηλώσεις του
κάνει µνεία στον Έλληνα εφοπλιστή επισηµαίνοντας ότι η νέα εταιρεία θα επωφεληθεί από τις εκτεταµένες
επιχειρησιακές και εµπορικές δυνατότητες που έχει δηµιουργήσει.

Μέσω της συγχώνευσης, με τη νέα, ενοποιημένη Global Ship Lease, ο εφοπλιστής εισέρχεται στο
αμερικανικό χρηματιστήριο και δηλώνει ότι το διευρυμένο σχήμα έχει τα εφόδια να επωφεληθεί από τις
ευκαιρίες, να πετύχει κερδοφόρα ανάπτυξη και να δημιουργήσει μακροπρόθεσμη αξία για όλους τους
µετόχους.

Η αγορά  των containerships

Την τελευταία διετία ο πλοιοκτήτης έχει εστιάσει το ενδιαφέρον του στην αγορά εμπορευματοκιβωτίων,
όπου εντοπίζει περισσότερες ευκαιρίες. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019 η Technomar έχει εξαγοράσει
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πέντε containerships.

Τα δύο πρώτα τα εξαγόρασε το Μάιο από τη γερµανική Zeaborn και τα άλλα τρία, τα χωρητικότητας 6,178
TEU πλοία NYK LYNX, NYK LIBRA και NYK LYRA, κατασκευής 2002, πρόσφατα.

Σε ανάλογες κινήσεις ισχυροποίησης του στόλου της έχει προχωρήσει και η Global Ship Lease.

O ίδιος, μιλώντας στο 13ο ετήσιο ναυτιλιακό συνέδριο της Capital Link, υποστήριξε ότι ο εμπορικός
πόλεμος ήταν το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί στην αγορά εμπορευματοκιβωτίων τα
τελευταία χρόνια. Και αιτιολόγησε την άποψη του λέγοντας ότι η συγκεκριμένη αγορά είναι κυκλική λόγω
της προσφοράς, την οποία ο εμπορικός πόλεμος έθεσε υπό έλεγχο, αφού σταμάτησαν προς στιγμήν οι νέες
παραγγελίες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί το βιβλίο νέων παραγγελιών και να διαμορφωθεί στα
χαµηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών.

Όπως και να έρθουν τα πράγματα την επόμενη χρονιά, το σίγουρο είναι ότι ο Γιώργος Γιουρούκος είναι
έτοιμος να συνεχίσει με το ίδιος πάθος την αναζήτηση νέων ευκαιριών, παραμένοντας, όπως έχει
αποδείξει, πρωταγωνιστής στο ναυτιλιακό στίβο.

 

 

 

 

 

https://www.mononews.gr/business/shipping/g-giouroukos


http://www.panhellenicpost.com/

 Publication date: 14/12/2019 08:41

 Alexa ranking (Greece): 0

 https://www.panhellenicpost.com/2019/12/14/%ce%b7%cf%81%ce%b8%ce%b5-%c...

Ηρθε η «άνοιξη» στην ελληνική οικονοµία; Τι συµβαίνει µε τα χαµηλά επιτόκια,
ποιοι οι κίνδυνοι

Η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από τις ΗΠΑ και οι οίκοι αξιολόγησης αναµένεται να αυξήσουν το
πιστοληπτικό προφίλ της χώρας. Πριν από εννέα περίπου χρόνια βιώναµε το ακριβώς αντίθετο: ανελέητο
γύρο επενδυτικών υποβαθµίσεων και ρεκόρ αυξήσεων στα επιτόκια δανεισµού. Ακολούθησε µία µεγάλη
περιπέτεια για την Ελλάδα, µέλος της Ευρωζώνης, αποκλεισµένη πλήρως από τις αγορές χρήµατος και
εγκλωβισµένη σε οικονοµικό πρόγραµµα στα πρότυπα του ΔΝΤ.

Μόλις πριν µερικά 24ωρα, µε έκπληξη ο Αµερικανός υπουργός Εµπορίου Γουίλµπουρ Ρος δήλωσε
εντυπωσιασµένος από την ελληνική αγορά οµολόγων,  σε οµιλία του στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital
Link στη Νέα Υόρκη.

Χαρακτήρισε εκπληκτικό ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ, ενώ
προέβλεψε ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα
επόµενα δύο χρόνια εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

Τι έγινε και µετά από τρία Μνηµόνια, η Ελλάδα, ξαφνικά, γίνεται πιο ασφαλής επενδυτικός προορισµός
ακόµα και από τις ΗΠΑ; Εδω έρχεται ο µαγικός κόσµος της “προσδοκίας”. Οι θετικές προοπτικές για µία
οικονοµία δηµιουργούν τέτοια ψυχολογία που µπορεί οι δείκτες της πραγµατικής οικονοµίας να µην έχουν
αναλογικά βελτιωθεί, ωστόσο  διαµορφώνονται οι συνθήκες για αυτό, και εκεί χρειάζεται προσοχή, διότι
εύκολα µπορεί να αναστραφεί το κλίµα.

Εν ολίγοις, η Ελλάδα µπορεί πλέον να δανειστεί φθηνά, αλλά δεν το χρειάζεται. Είναι µία εξέλιξη άκρως
θετική, που δηµιουργεί προϋποθέσεις για επενδυτικές εισροές και τη διαµόρφωση µίας καλής ψυχολογίας
για βελτίωση των πραγµατικών βασικών δεικτών.  Τα χαµηλά επιτόκια, από µόνα τους, δεν επηρεάζουν
πολύ την υπόλοιπη οικονοµία, καθώς οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να χρεώνουν υψηλά επιτόκια
λόγω των δικών τους προβληµάτων.

Οµολογουµενως οι  προσδοκίες για την ελληνική οικονοµία βρίσκονται σε αρκετά υψηλά επίπεδα, γεγονός
που αποτυπώνεται στα ιστορικά χαµηλά επιτόκια δανεισµού. Το µεγάλο στοίχηµα µετά από την πολυετή
κρίση είναι η εκµετάλλευση της θετικής ψυχολογίας που έχει καλλιεργηθεί για την πορεία της ελληνικής
οικονοµίας προκειµένου να φανεί στη τσέπη. Μεταφράζεται σε αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης,
µισθών, ευφορίας για το µέλλον, αύξηση επενδύσεων και φυσικά σε µείωση των φορολογικών βαρών.

Οι προοπτικές, λοιπόν, φαίνονται ευοίωνες, αλλά τι πραγµατικά συµβαίνει µε τα χαµηλά επιτόκια και πως
βοηθά την ελληνική οικονοµία;  Τα δεδοµένα είναι πως οι επενδυτές δίνουν θεωρητικά ψήφο εµπιστοσύνης
και πρακτικά οι οίκοι αναµένεται να προχωρήσουν σε αναβαθµίσεις της Ελλάδας το επόµενο έτος, λόγω
των αναµενόµενων ισχυρών θεµελιωδών µεγεθών.

Με την αναβάθµιση η  Ελλάδα καταρχάς µπορεί να επωφεληθεί σε ρευστότητα από την ένταξη των
οµολόγων στους δείκτες επενδυτικής βαθµίδας καθώς και στο QΕ ( στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας). Αυτό, µπορεί να φέρει µελλοντικά  σηµαντική συρρίκνωση των
ελληνικών spreads.

Η αλήθεια είναι πως η πολιτική των χαµηλών επιτοκίων της σε συνδυασµό µε το παρατεταµένο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης έχει διάφορες και συχνά αντικρουόµενες επιδράσεις στην ελληνική οικονοµία.

Από την µία πλευρά, επιτρέπει στο κράτος να δανειστεί µε χαµηλό κόστος ή ακόµη και µε αρνητικά
επιτόκια. Μολονότι το ελληνικό κράτος δεν έχει άµεση ανάγκη χρηµατοδότησης από τις αγορές, εντούτοις
τα χαµηλά επιτόκια διευκολύνουν αφενός την επιστροφή του σε αυτές, αφετέρου – σε ένα επόµενο στάδιο
– την αντικατάσταση ακριβού µε φθηνό χρέος, δηλαδή την αντικατάσταση χρέους που έχει συναφθεί µε
υψηλά επιτόκια από χρέος που συνάπτεται σε χαµηλά επιτόκια.

Επιπρόσθετα η πτώση των επιτοκίων, µέσα από την αύξηση των τιµών των περιουσιακών στοιχείων,
διευκολύνει την ανάληψη επενδυτικών δράσεων.

 

Μιλώντας στο In.gr, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιώργος Οικονοµίδης,
συµπληρώνοντας στα παραπάνω,  αναφέρει πως “από από την άλλη πλευρά, η τόσο µεγάλη µείωση των
επιτοκίων συµπιέζει σηµαντικά την κερδοφορία των τραπεζών η οποία εξαρτάται τόσο από το spread
µεταξύ επιτοκίων δανεισµού και επιτοκίων κατάθεσης όσο και από το επιτόκιο που λαµβάνουν οι τράπεζες
από την Κεντρική Τράπεζα για τις καταθέσεις αποθεµατικών διαθεσίµων που διατηρούν σε αυτήν.
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Ήδη η καταθετική διευκόλυνση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κινείται σε αρνητικό
επίπεδο (-0.50%)”. Υπογραµµίζει ο κ. Οικονοµίδης πως η σηµαντική πτώση των επιτοκίων δανεισµού καθώς
και των επιτοκίων αποθεµατικών διαθεσίµων µε την Κεντρική Τράπεζα φέρνει όλο και πιο κοντά το
σενάριο των αρνητικών επιτοκίων κατάθεσης γεγονός που θα πλήξει σηµαντικά τις αποδόσεις των
καταθετών.

“Σε πιο µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα, ενθαρρύνεται η λογική της µόχλευσης έναντι της λογικής της
αποταµίευσης στην ευρύτερη οικονοµία. Αυτό ενδεχοµένως δηµιουργεί προϋποθέσεις για µία εκ νέου
φούσκα στις αποτιµήσεις περιουσιακών στοιχείων, και κατ’ επέκταση στρεβλωµένη τιµολόγηση του
χρηµατοοικονοµικού κινδύνου, καθώς επίσης και για ακούσια αναδιανοµή πλούτου.

Το τελευταίο θα συνέτεινε σε περαιτέρω διεύρυνση των εισοδηµατικών ανισοτήτων µε έντονες κοινωνικές
επιπτώσεις”, εξηγεί στο In.gr ο     Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

 

Με τη µατιά των αγορών, ο επικεφαλής ανάλυσης τη Bank of America Αθανάσιος Βαµβακίδης, τονίζει στο
In.gr, πως “για την Ελλάδα, είναι θετική η µείωση των επιτοκίων,  καθώς της επιτρέπει να δανειστεί φθηνά.
Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι η χώρα δεν χρειάζεται πραγµατικά να δανειστεί, καθώς τα ταµειακά
αποθέµατα είναι ήδη υψηλά.

Επιπλέον, τονίζει ότι τα χαµηλά επιτόκια δεν επηρεάζουν πολύ την υπόλοιπη οικονοµία, καθώς οι ελληνικές
τράπεζες εξακολουθούν να χρεώνουν υψηλά επιτόκια λόγω των δικών τους προβληµάτων.

Αναφορικά, µε  την Ευρωζώνη στο σύνολό της, ο κ. Βαµβακίδης, εκτιµά ότι τα αρνητικά ποσοστά είναι
κακή ιδέα. Όταν η πίστωση είναι ασθενής λόγω της αδύναµης ζήτησης, τα αρνητικά επιτόκια κάνουν τα
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πράγµατα χειρότερα.

Επίσης, οι αρνητικοί συντελεστές οδηγούν σε επενδύσεις µε χαµηλές αποδόσεις, ή ακόµα και αρνητικές
αποδόσεις, µειώνοντας τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη. “Τα αρνητικά ποσοστά στρεβλώνουν επίσης τις τιµές
ή το ρίσκο, γεγονός που µε τη σειρά του αυξάνει τους κινδύνους για την οικονοµία”, προσθέτει ο κ.
Βαµβακίδης .
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ΔΕΗ: Οι επενδυτές δίνουν ψήφο εµπιστοσύνης στην κυβερνητική πολιτική-
Κέρδη 21% για την µετοχή

Σε µία εβδοµάδα η µετοχή της ΔΕΗ πραγµατοποίησε ράλι - Το νέο business plan παρουσιάζεται από την
διοίκηση της εταιρείας

Ψήφο εµπιστοσύνης στην µετοχή της ΔΕΗ και κατ’επέκταση στην κυβερνητική πολιτική για την εξυγίανση
της εταιρείας, δίνουν οι επενδυτές, την ώρα που η διοίκηση ετοιµάζεται να ξεδιπλώσει την Δευτέρα το
νέο business plan.

Η ανοδική κούρσα των τελευταίων ηµερών που οδήγησε σε εβδοµαδιαία κέρδη 21% τον τίτλο της ΔΕΗ και
σε 27% σε µηνιαία βάση, σε συνδυασµό µε τις προσδοκίες για ανάκαµψη του δείκτη EBITDA που
προβλέπουν οι αναλυτές, ως αποτέλεσµα των µέτρων εξυγίανσης και των διαρθρωτικών αλλαγών,
δηµιουργούν ένα θετικό σινιάλο για τους επενδυτές.

Χθες εγκρίθηκε από το διοικητικό συµβούλιο της Επιχείρησης το σχέδιο εξόδου από την κρίση της
McKinsey, θέτοντας επί τάπητος την νέα στρατηγική της εταιρείας που αναµένεται να κλείσει οριστικά
την πόρτα  στο λιγνίτη µέχρι το 2023, επισπεύδοντας τις διαδικασίες για το λουκέτο στις κοστοβόρες
λιγνιτικές µονάδες. Όπως ανακοίνωσε στις αρχές της εβδοµάδας στο συνέδριο του Capital Link στην Ν.
Υόρκη ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΔΕΗ κ. Γιώργος Στάσσης, η ΔΕΗ χαράσσει µια νέα
πορεία που θα ακολουθήσει τρεις άξονες ανάπτυξης:

-την µετεξέλιξή της Επιχείρησης από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
ΑΠΕ, σχέδιο το οποίο η ΔΕΗ θα υπηρετήσει µέσα από την ανάπτυξη νέων πρότζεκτ αλλά και µε
στρατηγικές συµµαχίες µε έλληνες και διεθνείς partners.

-την ψηφιοποίηση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο θα υλοποιηθεί µε την πώληση (εκτός απροόπτου
πλειοψηφικού πακέτου µετοχών) µε στόχο την άντληση σηµαντικών εσόδων για την ΔΕΗ.

-την αντεπίθεση της εταιρείας στην αγορά ενέργειας µε νέα εµπορική πολιτική που θα έχει ως βάση της
τον πελάτη και θα δίνει επιλογές µε βάση την κατανάλωση στα πρότυπα των προγραµµάτων της κινητής
τηλεφωνίας.

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ θα παρουσιάσει στις αρχές της επόµενης εβδοµάδας τις στρατηγικές
προτεραιότητες της εταιρείας καθώς το σχέδιο θα αναλυθεί µε κάθε λεπτοµέρεια στους αναλυτές περί τα
τέλη Ιανουαρίου. Για την περίοδο αυτή προγραµµατίζεται ένα «investor day», το οποίο θα αποτελέσει ένα
πρώτο βήµα προετοιµασίας για την µεγάλη έξοδο στις αγορές που προετοιµάζεται για αργότερα µε την
έκδοση οµολογιακού δανείου.

Στόχος της νέας διοίκησης είναι να πείσει τους επενδυτές για τις µεγάλες αλλαγές στην λειτουργία της
εταιρείας αλλά και να άρει τις αβεβαιότητες που κρατούσαν µακριά από την Επιχείρηση και την µετοχή
της τα µεγάλα θεσµικά χαρτοφυλάκια, αποκτώντας όλα εκείνα τα όπλα που θα την βοηθήσουν να
αναπτυχθεί µε ένα υγιή τρόπο και να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις τους ιδιώτες προµηθευτές.
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Διαβάστε στη "Νέα Σελίδα" που κυκλοφορεί την Κυριακή 15/12

Διαβάστε στη "Νέα Σελίδα" που κυκλοφορεί την Κυριακή 15 Δεκεµβρίου. ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΝΤΟΓΑΝ | Τι
κρύβει η "Γαλάζια Πατρίδα" - Η ενεργειακή εξάρτηση της Τουρκίας & οι σκέψεις του "σουλτάνου" - Η
διεθνής υποχώρηση της ExxonMobil ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΝΑΡΚΗ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΓΚΥΡΑΣ Capital Link | Στα
ραντάρ των επενδυτών η Ελλάδα Ισχυρό ενδιαφέρον για τράπεζες, ενέργεια και τουρισµό ΚΙΝΑΛ |
Επιστρέφουν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΡΙΖΑ | Σε δύο βάρκες για διεύρυνση, ελληνοτουρκικά, & ευθύνες
της ήττας Το έγκληµα του ΕΣΠΑ Πώς χάθηκαν από την ανάπτυξη 16 δισ. ευρώ Πρόσω ολοταχώς για Brexit
Οι επόµενες κινήσεις εντός κι εκτός Μ. Βρετανίας Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ | Η προηγούµενη κυβέρνηση έδωσε
"πανωπροίκια" 500 εκατ. ευρώ στους εργολάβους Μ. ΟΘΩΝΑΣ | Συµβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για να
προλάβει και όχι να διαχειριστεί τετελεσµένα ΣΤ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ | Κόµµα πρωτοβουλιών και όχι προπαγάνδας
ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ: Μύθοι & αλήθειες Γράφουν: ΤΡ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | Ε. ΑΜΠΑΖΗ...
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Διαβάστε στη «Νέα Σελίδα» που κυκλοφορεί την Κυριακή 15/12

Διαβάστε στη «Νέα  Σελίδα» που κυκλοφορεί την Κυριακή 15 Δεκεµβρίου.

ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΝΤΟΓΑΝ | Τι κρύβει η «Γαλάζια  Πατρίδα»

– Η ενεργειακή εξάρτηση της Τουρκίας & οι σκέψεις του «σουλτάνου»

– Η διεθνής υποχώρηση της ExxonMobil

ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΝΑΡΚΗ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΑΓΚΥΡΑΣ

Capital Link | Στα  ραντάρ των επενδυτών η Ελλάδα
Ισχυρό ενδιαφέρον για  τράπεζες, ενέργεια  και τουρισµό

ΚΙΝΑΛ | Επιστρέφουν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ

ΣΥΡΙΖΑ | Σε δύο βάρκες για  διεύρυνση, ελληνοτουρκικά , & ευθύνες της ήττας

Το έγκληµα  του ΕΣΠΑ 
Πώς χάθηκαν από την ανάπτυξη 16 δισ. ευρώ

Πρόσω ολοταχώς για  Brexit
Οι επόµενες κινήσεις εντός κι εκτός Μ. Βρετανίας

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ | Η προηγούµενη κυβέρνηση έδωσε «πανωπροίκια» 500 εκατ. ευρώ στους
εργολάβους

Μ. ΟΘΩΝΑΣ | Συµβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για  να  προλάβει και όχι να  διαχειριστεί
τετελεσµένα

ΣΤ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ | Κόµµα  πρωτοβουλιών και όχι προπαγάνδας
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ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ: Μύθοι & αλήθειες

Γράφουν: ΤΡ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | Ε. ΑΜΠΑΖΗ | Κ. ΚΟΛΛΙΑΣ | Γ. ΛΙΟΝΗΣ | Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ | Θ.
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΝΕΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 4 ΤΟΜΟΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ» – ΣΗΜΕΡΑ Ο 1ος ΤΟΜΟΣ

«ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ», Για  µια  προοδευτική Ελλάδα

Διαβάστε επίσης στη «Νέα  Σελίδα»: Νέα  εκδοτική προσφορά  στη «Νέα  Σελίδα» την Κυριακή
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Ελληνική οικονοµία σε τροχιά ανάκαµψης µε ευκαιρίες και αγκάθια
Η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από τις ΗΠΑ και οι οίκοι αξιολόγησης αναµένεται να αυξήσουν το
πιστοληπτικό προφίλ της χώρας. Πριν από εννέα περίπου χρόνια βιώναµε το ακριβώς αντίθετο: ανελέητο
γύρο επενδυτικών υποβαθµίσεων και ρεκόρ αυξήσεων στα επιτόκια δανεισµού. Ακολούθησε µία µεγάλη
περιπέτεια για την Ελλάδα, µέλος της Ευρωζώνης, αποκλεισµένη πλήρως από τις αγορές χρήµατος και
εγκλωβισµένη σε οικονοµικό πρόγραµµα στα πρότυπα του ΔΝΤ.

Μόλις πριν µερικά 24ωρα, µε έκπληξη ο Αµερικανός υπουργός Εµπορίου Γουίλµπουρ Ρος δήλωσε
εντυπωσιασµένος από την ελληνική αγορά οµολόγων,  σε οµιλία του στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital
Link στη Νέα Υόρκη.

Χαρακτήρισε εκπληκτικό ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ, ενώ
προέβλεψε ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα
επόµενα δύο χρόνια εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

Τι έγινε και µετά από τρία Μνηµόνια, η Ελλάδα, ξαφνικά, γίνεται πιο ασφαλής επενδυτικός προορισµός
ακόµα και από τις ΗΠΑ; Εδω έρχεται ο µαγικός κόσµος της “προσδοκίας”. Οι θετικές προοπτικές για µία
οικονοµία δηµιουργούν τέτοια ψυχολογία που µπορεί οι δείκτες της πραγµατικής οικονοµίας να µην έχουν
αναλογικά βελτιωθεί, ωστόσο  διαµορφώνονται οι συνθήκες για αυτό, και εκεί χρειάζεται προσοχή, διότι
εύκολα µπορεί να αναστραφεί το κλίµα.

Εν ολίγοις, η Ελλάδα µπορεί πλέον να δανειστεί φθηνά, αλλά δεν το χρειάζεται. Είναι µία εξέλιξη άκρως
θετική, που δηµιουργεί προϋποθέσεις για επενδυτικές εισροές και τη διαµόρφωση µίας καλής ψυχολογίας
για βελτίωση των πραγµατικών βασικών δεικτών.  Τα χαµηλά επιτόκια, από µόνα τους, δεν επηρεάζουν
πολύ την υπόλοιπη οικονοµία, καθώς οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να χρεώνουν υψηλά επιτόκια
λόγω των δικών τους προβληµάτων.

Οµολογουµενως οι  προσδοκίες για την ελληνική οικονοµία βρίσκονται σε αρκετά υψηλά επίπεδα, γεγονός
που αποτυπώνεται στα ιστορικά χαµηλά επιτόκια δανεισµού. Το µεγάλο στοίχηµα µετά από την πολυετή
κρίση είναι η εκµετάλλευση της θετικής ψυχολογίας που έχει καλλιεργηθεί για την πορεία της ελληνικής
οικονοµίας προκειµένου να φανεί στη τσέπη. Μεταφράζεται σε αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης,
µισθών, ευφορίας για το µέλλον, αύξηση επενδύσεων και φυσικά σε µείωση των φορολογικών βαρών.

Οι προοπτικές, λοιπόν, φαίνονται ευοίωνες, αλλά τι πραγµατικά συµβαίνει µε τα χαµηλά επιτόκια και πως
βοηθά την ελληνική οικονοµία;  Τα δεδοµένα είναι πως οι επενδυτές δίνουν θεωρητικά ψήφο εµπιστοσύνης
και πρακτικά οι οίκοι αναµένεται να προχωρήσουν σε αναβαθµίσεις της Ελλάδας το επόµενο έτος, λόγω
των αναµενόµενων ισχυρών θεµελιωδών µεγεθών.

Με την αναβάθµιση η  Ελλάδα καταρχάς µπορεί να επωφεληθεί σε ρευστότητα από την ένταξη των
οµολόγων στους δείκτες επενδυτικής βαθµίδας καθώς και στο QΕ ( στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας). Αυτό, µπορεί να φέρει µελλοντικά  σηµαντική συρρίκνωση των
ελληνικών spreads.

Η αλήθεια είναι πως η πολιτική των χαµηλών επιτοκίων της σε συνδυασµό µε το παρατεταµένο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης έχει διάφορες και συχνά αντικρουόµενες επιδράσεις στην ελληνική οικονοµία.

Από την µία πλευρά, επιτρέπει στο κράτος να δανειστεί µε χαµηλό κόστος ή ακόµη και µε αρνητικά
επιτόκια. Μολονότι το ελληνικό κράτος δεν έχει άµεση ανάγκη χρηµατοδότησης από τις αγορές, εντούτοις
τα χαµηλά επιτόκια διευκολύνουν αφενός την επιστροφή του σε αυτές, αφετέρου – σε ένα επόµενο στάδιο
– την αντικατάσταση ακριβού µε φθηνό χρέος, δηλαδή την αντικατάσταση χρέους που έχει συναφθεί µε
υψηλά επιτόκια από χρέος που συνάπτεται σε χαµηλά επιτόκια.

Επιπρόσθετα η πτώση των επιτοκίων, µέσα από την αύξηση των τιµών των περιουσιακών στοιχείων,
διευκολύνει την ανάληψη επενδυτικών δράσεων.

Μιλώντας στο In.gr, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιώργος Οικονοµίδης,
συµπληρώνοντας στα παραπάνω,  αναφέρει πως “από από την άλλη πλευρά, η τόσο µεγάλη µείωση των
επιτοκίων συµπιέζει σηµαντικά την κερδοφορία των τραπεζών η οποία εξαρτάται τόσο από το spread
µεταξύ επιτοκίων δανεισµού και επιτοκίων κατάθεσης όσο και από το επιτόκιο που λαµβάνουν οι τράπεζες
από την Κεντρική Τράπεζα για τις καταθέσεις αποθεµατικών διαθεσίµων που διατηρούν σε αυτήν.

Ήδη η καταθετική διευκόλυνση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κινείται σε αρνητικό
επίπεδο (-0.50%)”. Υπογραµµίζει ο κ. Οικονοµίδης πως η σηµαντική πτώση των επιτοκίων δανεισµού καθώς
και των επιτοκίων αποθεµατικών διαθεσίµων µε την Κεντρική Τράπεζα φέρνει όλο και πιο κοντά το
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σενάριο των αρνητικών επιτοκίων κατάθεσης γεγονός που θα πλήξει σηµαντικά τις αποδόσεις των
καταθετών.

“Σε πιο µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα, ενθαρρύνεται η λογική της µόχλευσης έναντι της λογικής της
αποταµίευσης στην ευρύτερη οικονοµία. Αυτό ενδεχοµένως δηµιουργεί προϋποθέσεις για µία εκ νέου
φούσκα στις αποτιµήσεις περιουσιακών στοιχείων, και κατ’ επέκταση στρεβλωµένη τιµολόγηση του
χρηµατοοικονοµικού κινδύνου, καθώς επίσης και για ακούσια αναδιανοµή πλούτου.

Το τελευταίο θα συνέτεινε σε περαιτέρω διεύρυνση των εισοδηµατικών ανισοτήτων µε έντονες κοινωνικές
επιπτώσεις”, εξηγεί στο In.gr ο     Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Με τη µατιά των αγορών, ο επικεφαλής ανάλυσης τη Bank of America Αθανάσιος Βαµβακίδης, τονίζει στο
In.gr, πως “για την Ελλάδα, είναι θετική η µείωση των επιτοκίων,  καθώς της επιτρέπει να δανειστεί φθηνά.
Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι η χώρα δεν χρειάζεται πραγµατικά να δανειστεί, καθώς τα ταµειακά
αποθέµατα είναι ήδη υψηλά.

Επιπλέον, τονίζει ότι τα χαµηλά επιτόκια δεν επηρεάζουν πολύ την υπόλοιπη οικονοµία, καθώς οι ελληνικές
τράπεζες εξακολουθούν να χρεώνουν υψηλά επιτόκια λόγω των δικών τους προβληµάτων.

Αναφορικά, µε  την Ευρωζώνη στο σύνολό της, ο κ. Βαµβακίδης, εκτιµά ότι τα αρνητικά ποσοστά είναι
κακή ιδέα. Όταν η πίστωση είναι ασθενής λόγω της αδύναµης ζήτησης, τα αρνητικά επιτόκια κάνουν τα
πράγµατα χειρότερα.

Επίσης, οι αρνητικοί συντελεστές οδηγούν σε επενδύσεις µε χαµηλές αποδόσεις, ή ακόµα και αρνητικές
αποδόσεις, µειώνοντας τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη. “Τα αρνητικά ποσοστά στρεβλώνουν επίσης τις τιµές
ή το ρίσκο, γεγονός που µε τη σειρά του αυξάνει τους κινδύνους για την οικονοµία”, προσθέτει ο κ.
Βαµβακίδης .
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Ελληνική οικονοµία σε τροχιά ανάκαµψης µε ευκαιρίες και αγκάθια
Η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από τις ΗΠΑ και οι οίκοι αξιολόγησης αναµένεται να αυξήσουν το
πιστοληπτικό προφίλ της χώρας. Πριν από εννέα περίπου χρόνια βιώναµε το ακριβώς αντίθετο: ανελέητο
γύρο επενδυτικών υποβαθµίσεων και ρεκόρ αυξήσεων στα επιτόκια δανεισµού. Ακολούθησε µία µεγάλη
περιπέτεια για την Ελλάδα, µέλος της Ευρωζώνης, αποκλεισµένη πλήρως από τις αγορές χρήµατος και
εγκλωβισµένη σε οικονοµικό πρόγραµµα στα πρότυπα του ΔΝΤ.

Μόλις πριν µερικά 24ωρα, µε έκπληξη ο Αµερικανός υπουργός Εµπορίου Γουίλµπουρ Ρος δήλωσε
εντυπωσιασµένος από την ελληνική αγορά οµολόγων,  σε οµιλία του στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital
Link στη Νέα Υόρκη.

Χαρακτήρισε εκπληκτικό ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ, ενώ
προέβλεψε ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα
επόµενα δύο χρόνια εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

Τι έγινε και µετά από τρία Μνηµόνια, η Ελλάδα, ξαφνικά, γίνεται πιο ασφαλής επενδυτικός προορισµός
ακόµα και από τις ΗΠΑ; Εδω έρχεται ο µαγικός κόσµος της “προσδοκίας”. Οι θετικές προοπτικές για µία
οικονοµία δηµιουργούν τέτοια ψυχολογία που µπορεί οι δείκτες της πραγµατικής οικονοµίας να µην έχουν
αναλογικά βελτιωθεί, ωστόσο  διαµορφώνονται οι συνθήκες για αυτό, και εκεί χρειάζεται προσοχή, διότι
εύκολα µπορεί να αναστραφεί το κλίµα.

Εν ολίγοις, η Ελλάδα µπορεί πλέον να δανειστεί φθηνά, αλλά δεν το χρειάζεται. Είναι µία εξέλιξη άκρως
θετική, που δηµιουργεί προϋποθέσεις για επενδυτικές εισροές και τη διαµόρφωση µίας καλής ψυχολογίας
για βελτίωση των πραγµατικών βασικών δεικτών.  Τα χαµηλά επιτόκια, από µόνα τους, δεν επηρεάζουν
πολύ την υπόλοιπη οικονοµία, καθώς οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να χρεώνουν υψηλά επιτόκια
λόγω των δικών τους προβληµάτων.

Οµολογουµενως οι  προσδοκίες για την ελληνική οικονοµία βρίσκονται σε αρκετά υψηλά επίπεδα, γεγονός
που αποτυπώνεται στα ιστορικά χαµηλά επιτόκια δανεισµού. Το µεγάλο στοίχηµα µετά από την πολυετή
κρίση είναι η εκµετάλλευση της θετικής ψυχολογίας που έχει καλλιεργηθεί για την πορεία της ελληνικής
οικονοµίας προκειµένου να φανεί στη τσέπη. Μεταφράζεται σε αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης,
µισθών, ευφορίας για το µέλλον, αύξηση επενδύσεων και φυσικά σε µείωση των φορολογικών βαρών.

Οι προοπτικές, λοιπόν, φαίνονται ευοίωνες, αλλά τι πραγµατικά συµβαίνει µε τα χαµηλά επιτόκια και πως
βοηθά την ελληνική οικονοµία;  Τα δεδοµένα είναι πως οι επενδυτές δίνουν θεωρητικά ψήφο εµπιστοσύνης
και πρακτικά οι οίκοι αναµένεται να προχωρήσουν σε αναβαθµίσεις της Ελλάδας το επόµενο έτος, λόγω
των αναµενόµενων ισχυρών θεµελιωδών µεγεθών.

Με την αναβάθµιση η  Ελλάδα καταρχάς µπορεί να επωφεληθεί σε ρευστότητα από την ένταξη των
οµολόγων στους δείκτες επενδυτικής βαθµίδας καθώς και στο QΕ ( στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας). Αυτό, µπορεί να φέρει µελλοντικά  σηµαντική συρρίκνωση των
ελληνικών spreads.

Η αλήθεια είναι πως η πολιτική των χαµηλών επιτοκίων της σε συνδυασµό µε το παρατεταµένο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης έχει διάφορες και συχνά αντικρουόµενες επιδράσεις στην ελληνική οικονοµία.

Από την µία πλευρά, επιτρέπει στο κράτος να δανειστεί µε χαµηλό κόστος ή ακόµη και µε αρνητικά
επιτόκια. Μολονότι το ελληνικό κράτος δεν έχει άµεση ανάγκη χρηµατοδότησης από τις αγορές, εντούτοις
τα χαµηλά επιτόκια διευκολύνουν αφενός την επιστροφή του σε αυτές, αφετέρου – σε ένα επόµενο στάδιο
– την αντικατάσταση ακριβού µε φθηνό χρέος, δηλαδή την αντικατάσταση χρέους που έχει συναφθεί µε
υψηλά επιτόκια από χρέος που συνάπτεται σε χαµηλά επιτόκια.

Επιπρόσθετα η πτώση των επιτοκίων, µέσα από την αύξηση των τιµών των περιουσιακών στοιχείων,
διευκολύνει την ανάληψη επενδυτικών δράσεων.

Μιλώντας στο In.gr, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιώργος Οικονοµίδης,
συµπληρώνοντας στα παραπάνω,  αναφέρει πως “από από την άλλη πλευρά, η τόσο µεγάλη µείωση των
επιτοκίων συµπιέζει σηµαντικά την κερδοφορία των τραπεζών η οποία εξαρτάται τόσο από το spread
µεταξύ επιτοκίων δανεισµού και επιτοκίων κατάθεσης όσο και από το επιτόκιο που λαµβάνουν οι τράπεζες
από την Κεντρική Τράπεζα για τις καταθέσεις αποθεµατικών διαθεσίµων που διατηρούν σε αυτήν.

Ήδη η καταθετική διευκόλυνση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κινείται σε αρνητικό
επίπεδο (-0.50%)”. Υπογραµµίζει ο κ. Οικονοµίδης πως η σηµαντική πτώση των επιτοκίων δανεισµού καθώς
και των επιτοκίων αποθεµατικών διαθεσίµων µε την Κεντρική Τράπεζα φέρνει όλο και πιο κοντά το
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σενάριο των αρνητικών επιτοκίων κατάθεσης γεγονός που θα πλήξει σηµαντικά τις αποδόσεις των
καταθετών.

“Σε πιο µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα, ενθαρρύνεται η λογική της µόχλευσης έναντι της λογικής της
αποταµίευσης στην ευρύτερη οικονοµία. Αυτό ενδεχοµένως δηµιουργεί προϋποθέσεις για µία εκ νέου
φούσκα στις αποτιµήσεις περιουσιακών στοιχείων, και κατ’ επέκταση στρεβλωµένη τιµολόγηση του
χρηµατοοικονοµικού κινδύνου, καθώς επίσης και για ακούσια αναδιανοµή πλούτου.

Το τελευταίο θα συνέτεινε σε περαιτέρω διεύρυνση των εισοδηµατικών ανισοτήτων µε έντονες κοινωνικές
επιπτώσεις”, εξηγεί στο In.gr ο     Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Με τη µατιά των αγορών, ο επικεφαλής ανάλυσης τη Bank of America Αθανάσιος Βαµβακίδης, τονίζει στο
In.gr, πως “για την Ελλάδα, είναι θετική η µείωση των επιτοκίων,  καθώς της επιτρέπει να δανειστεί φθηνά.
Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι η χώρα δεν χρειάζεται πραγµατικά να δανειστεί, καθώς τα ταµειακά
αποθέµατα είναι ήδη υψηλά.

Επιπλέον, τονίζει ότι τα χαµηλά επιτόκια δεν επηρεάζουν πολύ την υπόλοιπη οικονοµία, καθώς οι ελληνικές
τράπεζες εξακολουθούν να χρεώνουν υψηλά επιτόκια λόγω των δικών τους προβληµάτων.

Αναφορικά, µε  την Ευρωζώνη στο σύνολό της, ο κ. Βαµβακίδης, εκτιµά ότι τα αρνητικά ποσοστά είναι
κακή ιδέα. Όταν η πίστωση είναι ασθενής λόγω της αδύναµης ζήτησης, τα αρνητικά επιτόκια κάνουν τα
πράγµατα χειρότερα.

Επίσης, οι αρνητικοί συντελεστές οδηγούν σε επενδύσεις µε χαµηλές αποδόσεις, ή ακόµα και αρνητικές
αποδόσεις, µειώνοντας τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη. “Τα αρνητικά ποσοστά στρεβλώνουν επίσης τις τιµές
ή το ρίσκο, γεγονός που µε τη σειρά του αυξάνει τους κινδύνους για την οικονοµία”, προσθέτει ο κ.
Βαµβακίδης .
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Η ανάπτυξη της οικονοµίας
Αυγερινός Θεόδωρος

Η  νέα κυβέρνηση  είναι  σοβαρή  και  γι’  αυτό  «έπεσε   µε τα  µούτρα»,  για  να φτιάξει  την οικονοµία ,
στην οποία  η προηγούµενη  δεν έκανε  τίποτε  άλλο από το  να βάζει  φόρους  τον έναν  πίσω από τον
άλλον.

Ο κ. Μητσοτάκης,  είχε  εξαγγείλει προεκλογικά  ότι  θα µείωνε  δραστικά  τη  φορολογία  σ’  όλες  τις 
επιτρεπτές  περιπτώσεις.  Και  πράγµατι  αυτό   έπραξε. Επίσης  ξεκίνησε να ξεπεράσει δυναµικά   τα
εµπόδια  που  µπλόκαραν  την έναρξη   των εργασιών στο Ελληνικό.  Παράλληλα,  κινήθηκε  δραστικά 
προς  κάθε  κατεύθυνση,  για  την εξεύρεση   επενδυτών,  ώστε  να γίνουν  οι απαιτούµενες  επενδύσεις, 
  για  την αντιµετώπιση    της  υπάρχουσας  ανεργίας  και   την αναθέρµανση   της εν  γένει οικονοµίας 
µας.

Στη  Νέα  Υόρκη,  αυτές τις ηµέρες, έλαβε  χώρα το  συνέδριο  Capital  Link Invest in Greece  Forum,  όπου 
προσήλθαν  περισσότεροι από  1000  συµµετέχοντες ,  οι οποίοι εκπροσωπούσαν 70   funds  που 
  αναζητούν  ευκαιρίες,  για επένδυση    στην Ελλάδα  στους  τοµείς  της µεταφοράς, της  υγείας,  της
ενέργειας,  του τουρισµού,  και του  real estate .      Οι διεθνείς επενδυτές  είχαν την ευκαιρία να
ενηµερωθούν για τις εξελίξεις  και τις µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία, καθώς  και για  το εθνικό
αναπτυξιακό  σχέδιο, που  στοχεύει  στην παροχή  κινήτρων, αλλά  και στη δοµική  βελτίωση του
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.

Οι  επιχειρήσεις αυτές   είναι ευπρόσδεκτες  στην  Ελλάδα ,  γιατί πράγµατι  θα δηµιουργηθούν  νέες 
θέσεις εργασίας  και γενικά  θα βελτιωθεί  το ΑΕΠ  της  χώρας.

Όµως,  η  γενική κατάσταση    της πατρίδας  µας  δεν πρόκειται να αλλάξει δοµικά,  γιατί  είµαστε  µια
µεταπρατική κοινωνία  και ως  εκ τούτου θα παραµείνουµε µια    «αναπτυσσόµενη  χώρα». Κι  αυτό,  γιατί 
δεν καταφέραµε  ποτέ   µέχρι σήµερα  να στήσουµε  µια αξιοπρεπή  βιοµηχανία. Αναπτυγµένες  χώρες 
σήµερα  θεωρούνται  µόνο  οι βιοµηχανικές,  που παράγουν σύγχρονη  τεχνολογία. Γι’ αυτό,  εφόσον η
κυβέρνηση επιδιώκει  πραγµατικά  να  βελτιώσει   σταθερά  την οικονοµία  της  χώρας,  οφείλει  να λάβει 
τα αναγκαία  µέτρα,  που οδηγούν σ’ αυτόν τον στόχο.

Τι  θα  πρέπει  να  γίνει

 

Από  το 2012  υπουργοί  οικονοµικών  ήταν διαδοχικά πανεπιστηµιακοί  καθηγητές  της οικονοµίας,  όπως 
οι  κ.κ. Χαρδούβελης, Στουρνάρας,  Βαρουφάκης, Τσακαλώτος  και σήµερα  ο  κ.  Σταϊκούρας. Επίσης  για 
ένα εξάµηνο  ως υπηρεσιακός  πρωθυπουργός  θήτευσε  ο διακεκριµένος  οικονοµολόγος  κ.  Παπαδήµος.
Όλοι αυτοί    είναι  άξιοι επιστήµονες,  αλλά  είναι άτοµα.

Το  λέµε  αυτό  σε αντιδιαστολή  µε το θεσµό  του Συµβουλίου,  που αποτελείται  όχι  από  κοµµατικά 
στελέχη,  αλλά  από διακεκριµένους  επιστήµονες.  Ως  εκ τούτου προτείνουµε  τα ακόλουθα  µέτρα,  που
θα βοηθήσουν  στην πραγµατική ανάπτυξη της  οικονοµίας  της χώρας  και στην  επίτευξη  του άλµατος 
στον «κύκλο  των αναπτυγµένων βιοµηχανικών  χωρών» :

(1).  Δηµιουργία  «Οικονοµικού Επιστηµονικού   Συµβουλίου» που αποτελείται από  δέκα  άµισθα
πανεπιστηµιακά  µέλη.

Προς   τούτο  τα πανεπιστήµιά  µας,  που έχουν Τµήµατα  Οικονοµίας,  προτείνουν  κατ’ επιλογή  από  τη
Γενική Συνέλευσή τους,  από  έναν αξιόλογο καθηγητή  της οικονοµίας.

Αυτό  το Οικονοµικό Συµβούλιο λειτουργεί  ως συµβουλευτικό  όργανο  της κυβέρνησης και  αναπτύσσει 
σχέδια, προτάσεις   και µέτρα  για  την ανάπτυξη της βιοµηχανίας,   που υποβάλλει   στην κυβέρνηση.

(2). Τα πολυτεχνεία  µας  συνεργάζονται µε το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας   και  διατυπώνουν  διάφορα 
 βιοµηχανικά   projects , που προσφέρονται  για  επενδύσεις. Αυτό έγινε  στη Γερµανία,  όταν στη
σηµαντική  περιοχή του Ρουρ , είχαν κλείσει  τα ανθρακωρυχεία  και είχε εξαπλωθεί η ανεργία.

(3). Ενεργοποίηση  του µεγάλου  κλάδου των Ελλήνων  εφοπλιστών,  που είναι οι  πρώτοι στην παγκόσµιο
αγορά  και έχουν  τα περισσότερα  εµπορικά πλοία,  και   Tanker ,  που  επισκευάζουν  σ’  όλα τα ναυπηγεία
του κόσµου, εκτός της Ελλάδας.

Δηµοσιεύθηκε  ότι   το ναυπηγείο της Σύρου,  που είχε  πέσει στην  ανεργία, αγοράσθηκε από  έναν
Ελληνοαµερικανό   και θα αρχίσει  σύντοµα  να δουλεύει  µε επισκευές  ελληνικών  εµπορικών  πλοίων.  Ως 
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εκ τούτου  η κυβέρνηση  θα  πρέπει να απευθυνθεί  στους  Έλληνες εφοπλιστές,  που χαρακτηρίζονται για
τον υψηλό πατριωτισµό τους,  όπως  υποστηρίξουν  έµπρακτα  την ανόρθωση της  οικονοµίας  της
Ελλάδας. Και  πρώτα  απ’  όλα τα  ναυπηγεία Ελευσίνας  και Σκαραµαγκά.      Αυτή τη στιγµή,
κυκλοφορούν στην Ελλάδα   8 εκατοµµύρια αυτοκίνητα,  τα οποία  «φορούν»  40 εκατοµµύρια ελαστικά  . 
Κάλλιστα   θα µπορούσε  να δηµιουργηθεί µεταξύ των άλλων ένα εργοστάσιο κατασκευής  αυτοκινήτων
και ένα  ελαστικών. Η Ισπανία, η Πολωνία, η  Ρουµανία, Τσεχία   κι  η Τουρκία  παράγουν  αυτοκίνητα
κάποιας  µεγάλης ξένης  αυτοκινητοβιοµηχανίας. Δηµοσιεύθηκε  ότι στη χώρα  του Ερντογάν  η γερµανική 
OPEL  κατασκευάζει  εργοστάσιο ,  που  θα  παράγει ετησίως  5.000  οχήµατα .  Το ίδιο    και η Volkswagen 
της  οποίας  η παραγωγή θα φτάνει τα  20. 000  αυτοκίνητα.   Αν  τα πανεπιστήµιά  µας µε  τη συµµετοχή 
του Τεχνικού  Επιµελητηρίου Ελλάδας παρουσιάσουν µια σειρά  από  προτάσεις, τότε  θα µπορούν να
έρθουν  τόσο οι πατριώτες εφοπλιστές,  όσο  και πολλοί   άλλοι από τον απόδηµο ελληνισµό, όχι  για  να
µας δώσουν ελεηµοσύνες, αλλά  για να  επενδύσουν  σε κερδοφόρες επιχειρήσεις και να  βγάλουν πολλά
χρήµατα.

Τελειώνοντας  εδώ,  θα θέλαµε να πούµε  και τούτο : Το πολιτειακό σύστηµα της Ελλάδας είναι η
δηµοκρατία,  όπου  την κυβέρνηση  συγκροτεί  εκείνο το κόµµα,  που θα κερδίσει στις εκλογές. Επ’  αυτού 
δεν υπάρχει καµιά  αντίρρηση. Αλλά  αυτοί  που κάθε φορά κερδίζουν   στις εκλογές και συγκροτούν  την
κυβέρνηση  οφείλουν να γνωρίζουν ότι δεν αγοράζουν   την Ελλάδα  και  αυτή δεν είναι ιδιωτικός βιος 
τους,  για να την διαχειρίζονται,  «όπως γουστάρουν». Κάτι,  που διαπιστώνεται  συχνά  από  υπερφίαλους
πολιτικούς. Αυτός  βέβαια  είναι ένας  από  τους  σοβαρούς  λόγους,  που τόσα χρόνια η Ελλάδα  έµεινε
«Ψωροκώσταινα». Αντίθετα εµείς λέµε,  πως  οι της κυβέρνησης  έχουν το δικαίωµα  να  ρυθµίζουν  τα
πράγµατα  σύµφωνα  µε το κοµµατικό τους πρόγραµµα   και τις προσωπικές τους ιδέες, αλλά δεν µπορούν
να αγνοούν  τυχούσες εποικοδοµητικές προτάσεις  Ελλήνων πολιτών,  που στοχεύουν στην ίδια
κατεύθυνση.
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Ελληνική οικονοµία σε τροχιά ανάκαµψης µε ευκαιρίες και αγκάθια
A A Η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από τις ΗΠΑ και οι οίκοι αξιολόγησης αναµένεται να αυξήσουν το
πιστοληπτικό προφίλ της χώρας. Πριν από εννέα περίπου χρόνια βιώναµε το ακριβώς αντίθετο: ανελέητο
γύρο επενδυτικών υποβαθµίσεων και ρεκόρ αυξήσεων στα επιτόκια δανεισµού. Ακολούθησε µία µεγάλη
περιπέτεια για την Ελλάδα, µέλος της Ευρωζώνης, αποκλεισµένη πλήρως από τις αγορές χρήµατος και
εγκλωβισµένη σε οικονοµικό πρόγραµµα στα πρότυπα του ΔΝΤ. Μόλις πριν µερικά 24ωρα, µε έκπληξη ο
Αµερικανός υπουργός Εµπορίου Γουίλµπουρ Ρος δήλωσε εντυπωσιασµένος από την ελληνική αγορά
οµολόγων, σε οµιλία του στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.Διαβάστε επίσης: Ο Mr.
Bean σαρώνει το YouTube ως Σαρλίζ Θερόν Χαρακτήρισε εκπληκτικό ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε
φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ, ενώ προέβλεψε ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια εάν η κυβέρνηση...
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Ελληνική οικονοµία σε τροχιά ανάκαµψης µε ευκαιρίες και αγκάθια
Τι έγινε και µετά από τρία Μνηµόνια, η Ελλάδα, ξαφνικά, γίνεται πιο ασφαλής επενδυτικός προορισµός
ακόµα και από τις ΗΠΑ; Εδω έρχεται ο µαγικός κόσµος της “προσδοκίας” bkanellis

A
A

Η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από τις ΗΠΑ και οι οίκοι αξιολόγησης αναµένεται να αυξήσουν το
πιστοληπτικό προφίλ της χώρας. Πριν από εννέα περίπου χρόνια βιώναµε το ακριβώς αντίθετο:
ανελέητο γύρο επενδυτικών υποβαθµίσεων και ρεκόρ αυξήσεων στα επιτόκια δανεισµού. Ακολούθησε
µία µεγάλη περιπέτεια για την Ελλάδα, µέλος της Ευρωζώνης, αποκλεισµένη πλήρως από τις αγορές
χρήµατος και εγκλωβισµένη σε οικονοµικό πρόγραµµα στα πρότυπα του ΔΝΤ.

Μόλις πριν µερικά 24ωρα, µε έκπληξη ο Αµερικανός υπουργός Εµπορίου Γουίλµπουρ Ρος δήλωσε
εντυπωσιασµένος από την ελληνική αγορά οµολόγων,  σε οµιλία του στο πλαίσιο του συνεδρίου της
Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Διαβάστε επίσης: Ο Mr. Bean σαρώνει το YouTube ως Σαρλίζ Θερόν

Χαρακτήρισε εκπληκτικό ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ, ενώ
προέβλεψε ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα
στα επόµενα δύο χρόνια εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

Τι έγινε και µετά από τρία Μνηµόνια, η Ελλάδα, ξαφνικά, γίνεται πιο ασφαλής επενδυτικός προορισµός
ακόµα και από τις ΗΠΑ; Εδω έρχεται ο µαγικός κόσµος της “προσδοκίας”. Οι θετικές προοπτικές για µία
οικονοµία δηµιουργούν τέτοια ψυχολογία που µπορεί οι δείκτες της πραγµατικής οικονοµίας να µην
έχουν αναλογικά βελτιωθεί, ωστόσο  διαµορφώνονται οι συνθήκες για αυτό, και εκεί χρειάζεται
προσοχή, διότι εύκολα µπορεί να αναστραφεί το κλίµα.

Εν ολίγοις, η Ελλάδα µπορεί πλέον να δανειστεί φθηνά, αλλά δεν το χρειάζεται. Είναι µία εξέλιξη άκρως
θετική, που δηµιουργεί προϋποθέσεις για επενδυτικές εισροές και τη διαµόρφωση µίας καλής
ψυχολογίας για βελτίωση των πραγµατικών βασικών δεικτών.  Τα χαµηλά επιτόκια, από µόνα τους, δεν
επηρεάζουν πολύ την υπόλοιπη οικονοµία, καθώς οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να χρεώνουν
υψηλά επιτόκια λόγω των δικών τους προβληµάτων.

 

Υψηλές προσδοκίες
Οµολογουµενως οι  προσδοκίες για την ελληνική οικονοµία βρίσκονται σε αρκετά υψηλά επίπεδα,
γεγονός που αποτυπώνεται στα ιστορικά χαµηλά επιτόκια δανεισµού. Το µεγάλο στοίχηµα µετά από την
πολυετή κρίση είναι η εκµετάλλευση της θετικής ψυχολογίας που έχει καλλιεργηθεί για την πορεία της
ελληνικής οικονοµίας προκειµένου να φανεί στη τσέπη. Μεταφράζεται σε αύξηση της ιδιωτικής
κατανάλωσης, µισθών, ευφορίας για το µέλλον, αύξηση επενδύσεων και φυσικά σε µείωση των
φορολογικών βαρών.

Οι προοπτικές, λοιπόν, φαίνονται ευοίωνες, αλλά τι πραγµατικά συµβαίνει µε τα χαµηλά επιτόκια και
πως βοηθά την ελληνική οικονοµία;  Τα δεδοµένα είναι πως οι επενδυτές δίνουν θεωρητικά ψήφο
εµπιστοσύνης και πρακτικά οι οίκοι αναµένεται να προχωρήσουν σε αναβαθµίσεις της Ελλάδας το
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επόµενο έτος, λόγω των αναµενόµενων ισχυρών θεµελιωδών µεγεθών.

Με την αναβάθµιση η  Ελλάδα καταρχάς µπορεί να επωφεληθεί σε ρευστότητα από την ένταξη των
οµολόγων στους δείκτες επενδυτικής βαθµίδας καθώς και στο QΕ ( στο πρόγραµµα ποσοτικής
χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας). Αυτό, µπορεί να φέρει µελλοντικά  σηµαντική
συρρίκνωση των ελληνικών spreads.

Η αλήθεια είναι πως η πολιτική των χαµηλών επιτοκίων της σε συνδυασµό µε το παρατεταµένο
πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης έχει διάφορες και συχνά αντικρουόµενες επιδράσεις στην ελληνική
οικονοµία.

Από την µία πλευρά, επιτρέπει στο κράτος να δανειστεί µε χαµηλό κόστος ή ακόµη και µε αρνητικά
επιτόκια. Μολονότι το ελληνικό κράτος δεν έχει άµεση ανάγκη χρηµατοδότησης από τις αγορές,
εντούτοις τα χαµηλά επιτόκια διευκολύνουν αφενός την επιστροφή του σε αυτές, αφετέρου – σε ένα
επόµενο στάδιο – την αντικατάσταση ακριβού µε φθηνό χρέος, δηλαδή την αντικατάσταση χρέους που
έχει συναφθεί µε υψηλά επιτόκια από χρέος που συνάπτεται σε χαµηλά επιτόκια.

Επιπρόσθετα η πτώση των επιτοκίων, µέσα από την αύξηση των τιµών των περιουσιακών στοιχείων,
διευκολύνει την ανάληψη επενδυτικών δράσεων.

 

Τι θα κάνουν οι τράπεζες
Μιλώντας στο In.gr, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιώργος
Οικονοµίδης, συµπληρώνοντας στα παραπάνω,  αναφέρει πως “από από την άλλη πλευρά, η τόσο
µεγάλη µείωση των επιτοκίων συµπιέζει σηµαντικά την κερδοφορία των τραπεζών η οποία εξαρτάται
τόσο από το spread µεταξύ επιτοκίων δανεισµού και επιτοκίων κατάθεσης όσο και από το επιτόκιο που
λαµβάνουν οι τράπεζες από την Κεντρική Τράπεζα για τις καταθέσεις αποθεµατικών διαθεσίµων που
διατηρούν σε αυτήν.

Ήδη η καταθετική διευκόλυνση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κινείται σε αρνητικό
επίπεδο (-0.50%)”. Υπογραµµίζει ο κ. Οικονοµίδης πως η σηµαντική πτώση των επιτοκίων δανεισµού
καθώς και των επιτοκίων αποθεµατικών διαθεσίµων µε την Κεντρική Τράπεζα φέρνει όλο και πιο κοντά
το σενάριο των αρνητικών επιτοκίων κατάθεσης γεγονός που θα πλήξει σηµαντικά τις αποδόσεις των
καταθετών.

“Σε πιο µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα, ενθαρρύνεται η λογική της µόχλευσης έναντι της λογικής
της αποταµίευσης στην ευρύτερη οικονοµία. Αυτό ενδεχοµένως δηµιουργεί προϋποθέσεις για µία εκ
νέου φούσκα στις αποτιµήσεις περιουσιακών στοιχείων, και κατ’ επέκταση στρεβλωµένη τιµολόγηση
του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου, καθώς επίσης και για ακούσια αναδιανοµή πλούτου.

Το τελευταίο θα συνέτεινε σε περαιτέρω διεύρυνση των εισοδηµατικών ανισοτήτων µε έντονες
κοινωνικές επιπτώσεις”, εξηγεί στο In.gr ο     Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου
Αθηνών.

 

Φθηνός δανεισµός
Με τη µατιά των αγορών, ο επικεφαλής ανάλυσης τη Bank of America Αθανάσιος Βαµβακίδης, τονίζει
στο In.gr, πως “για την Ελλάδα, είναι θετική η µείωση των επιτοκίων,  καθώς της επιτρέπει να δανειστεί
φθηνά. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι η χώρα δεν χρειάζεται πραγµατικά να δανειστεί, καθώς τα
ταµειακά αποθέµατα είναι ήδη υψηλά.
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Επιπλέον, τονίζει ότι τα χαµηλά επιτόκια δεν επηρεάζουν πολύ την υπόλοιπη οικονοµία, καθώς οι
ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να χρεώνουν υψηλά επιτόκια λόγω των δικών τους προβληµάτων.

Αναφορικά, µε  την Ευρωζώνη στο σύνολό της, ο κ. Βαµβακίδης, εκτιµά ότι τα αρνητικά ποσοστά είναι
κακή ιδέα. Όταν η πίστωση είναι ασθενής λόγω της αδύναµης ζήτησης, τα αρνητικά επιτόκια κάνουν
τα πράγµατα χειρότερα.

Επίσης, οι αρνητικοί συντελεστές οδηγούν σε επενδύσεις µε χαµηλές αποδόσεις, ή ακόµα και αρνητικές
αποδόσεις, µειώνοντας τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη. “Τα αρνητικά ποσοστά στρεβλώνουν επίσης τις
τιµές ή το ρίσκο, γεγονός που µε τη σειρά του αυξάνει τους κινδύνους για την οικονοµία”, προσθέτει ο
κ. Βαµβακίδης .

Κίνητρα για την αύξηση κυκλοφορίας ηλεκτροκίνητων οχημάτων
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Tourism Minister Explores Possible Direct Athens-Boston Air Link - [News.gtp.gr]

Home > Industry sectors > Air Travel > Tourism Minister Explores Possible Direct Athens-Boston Air Link 0 shares
Greek Tourism Minister Harry Theoharis As part of his trip to the US for the annual Capital Link Invest in Greece
Forum held in New York, earlier this week, Greek Tourism Minister Harry Theoharis visited Boston, where he met with
Boston Logan International Airport and airline executives to discuss boosting flight frequency in view of rising interest
from US travelers. "Flights already operating are very profitable for all companies. Furthermore, there is a large
number of passengers in Boston, but also at other US airports arriving in our country through airports mainly in
Europe. Which means that there is a market available, or to put it differently, an existing customer base which would
rather fly directly rather than make a stopover," said Theoharis. While in Boston, Theoharis also met with the Dean of
the Boston...
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Οι θετικοί οιωνοί, ο τζίρος και το timing των 900 µονάδων
Του Απόστολου Σκουµπούρη

Εννέα συνεδριάσεις πριν το φινάλε µιας εκπληκτικής χρονιάς για το ελληνικό χρηµατιστήριο – της
καλύτερης από το (έτσι κι αλλιώς στρεβλό) 1999 - πλέον ο Γενικός Δείκτης φαίνεται πως θα έχει την
ευκαιρία για µια ακόµη «επιχείρηση» υπέρβασης των 900 µονάδων, κάτι που θα σηµάνει την τεχνική και
ψυχολογική απελευθέρωση της αγοράς από το στενό εύρος διακύµανσης των τελευταίων µηνών.

Οι οιωνοί που διαµορφώνονται είναι αναφανδόν ξανά υπέρ των long, αν και ποτέ δεν έπαψαν να είναι υπέρ
τους στην τρέχουσα χρονιά, δεδοµένου ότι εξ αρχής η προεξόφληση πολιτικής αλλαγής, έδωσε «φτερά»
στο momentum οδηγώντας σ' ένα ιστορικών διαστάσεων ράλι.

H αγορά µετά τη διόρθωση του πρώτου δεκαηµέρου του Δεκέµβρη, που ήρθε φυσιολογικά ύστερα από
την… υπερφόρτωση στο κλείσιµο του Νοέµβρη και του 11µήνου, κράτησε τη ζώνη των 860 µονάδων και µε
συνοπτικές διαδικασίες και αύξηση των συναλλαγών κάλυψε σχεδόν όλη την απόσταση, προσεγγίζοντας
εκ νέου τις 900 µονάδες.

Η εµφατική «επιστροφή» των διεθνών αγορών ύστερα από τη (νέα) συµφωνία για το εµπόριο µεταξύ των
δύο µεγαλύτερων οικονοµικών του κόσµου ΗΠΑ και Κίνας, είναι ο κεντρικός καταλύτης που αλλάζει εκ
νέου τα δεδοµένα και δείχνει πως το κλείσιµο έτους θα συνοδευτεί µε νέα ρεκόρ και τις αγορές
«φορτωµένες».

Παράλληλα, η µεγάλη νίκη των συντηρητικών στην Αγγλία, λύνει ένα Γόρδιο Δεσµό για όλο το ευρωπαϊκό
σύστηµα και δείχνει πως βάζει ένα τέλος στις διαρκείς παλινδροµήσεις και στην... ερµαφρόδιτη
κατάσταση που επικρατούσε την τελευταία διετία αναφορικά µε το timing της αποχώρησης της Μεγάλης
Βρετανίας από την Ε.Ε.

Μέσα σ' αυτό το ευνοϊκό διεθνές κλίµα, υπήρξε και σε εγχώριο επίπεδο µια ροή γεγονότων που στήριξε την
επιστροφή της αισιοδοξίας στην ελληνική αγορά. Η κατάθεση του σχεδίου Ηρακλής στη Βουλή είναι
εξαιρετικά σηµαντική εξέλιξη για τη φυγή προς τα εµπρός του τραπεζικού κλάδου, που δικαιούται να
πιστεύει ότι µπορεί σε δύο – τρία χρόνια να έχει «καθαρίσει» σε σηµαντικό βαθµό από τα τοξικά.

Επίσης, καταγράφηκε δυναµική παρουσία της χώρας στο 21ο συνέδριο της Capital Link στην Νέα Υόρκη,
όπου µε τον υψηλής σηµειολογίας τίτλο «Η Ελλάδα επιστρέφει» έγιναν εξαιρετικές παρουσιάσεις από
στελέχη της κυβέρνησης, τραπεζίτες και επιχειρηµατίες.

Παράλληλα, υπάρχει και µια σειρά άλλων εξελίξεων, όπως η µεγάλη κινητικότητα στη ΔΕΗ ενώ επίκειται
το νέο οργανόγραµµα τη Δευτέρα κάτι που έδωσε ράλι 19% στη µετοχή σε εβδοµαδιαίο επίπεδο, ενώ η
ολοκλήρωση της ΑΜΚ της Lamda Development αποφόρτισε εκ νέου τις συναλλαγές, οι οποίες αυξήθηκαν
σηµαντικά το τελευταίο τριήµερο.

Σ' ό,τι αφορά τη ΔΕΗ, µολονότι o δρόµος της εξυγίανσης είναι µακρύς και επίπονος, µε µεγάλο βραχνά τον
δυσβάστακτο δανεισµό, το +200% που έχει κάνει η µετοχή το 2019 µαρτυρά ξεκάθαρα ότι η αγορά
πιστεύει ότι η κυβέρνηση θα... επιτύχει ένα από τα πολύ δύσκολα στοιχήµατα άµα της ανάληψης των
καθηκόντων της. Και ασφαλώς, η περίπτωση της ΔΕΗ, είναι τεράστιας σηµειολογίας για την οικονοµία,
την κοινωνία και την κυβέρνηση.

Πως το τζίρος «µαρτυρά» το momentum

Εν µέσω όλων των ανωτέρω λοιπόν και µε κυριότερο ποιοτικό στοιχείο τη µεγάλη αύξηση της ηµερήσιας
αξίας συναλλαγών, οι long µε συνοπτικές διαδικασίες σε µόλις τρεις συνεδριάσεις κάλυψαν σχεδόν όλη την
«απόσταση» της πρόσφατης διόρθωσης, φέρνοντας εκ νέου το Γενικό Δείκτη σε απόσταση βολής από τις
900 µονάδες.

Θυµίζουµε – για ακόµη µια φορά – πως κύριο χαρακτηριστικό των πτωτικών - διορθωτικών συνεδριάσεων
ήταν η µεγάλη µείωση της αξίας συναλλαγών, στοιχείο που µαρτυρούσε ξεκάθαρα ότι δεν υπήρχε διάθεση
να «σηκωθούν» σοβαρά κεφάλαια από την αγορά, ενώ αντιθέτως, στις τρεις τελευταίες ανοδικές
συνεδριάσεις καταγράφηκε σηµαντική αύξηση του τζίρου!

Όπως όλοι οι παλαιοί χρηµατιστές και οι καλοί γνώστες της αγοράς ξέρουν, η διακύµανση της αξίας
συναλλαγών µαρτυρά πολλά για την «ποιότητα» και την ανθεκτικότητα της εκάστοτε κίνησης, είτε
πτωτικής, είτε ανοδικής. Όταν αυξάνεται (αξιοσηµείωτα) ο τζίρος, τότε ενισχύεται η εκάστοτε πορεία της
αγοράς, είτε πτωτική, είτε ανοδική.
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Την προηγούµενη διορθωτική εβδοµάδα όπου ο Γ.Δ. του Χ.Α. υποχώρησε 3,15% και οι τράπεζες 6,57%, o
µέσος τζίρος κατήλθε µόλις στα 58 εκατ. ευρώ, µειωµένος κατά 33,6% έναντι της τελευταίας εβδοµάδας
του Νοέµβρη! Αυτό έδειξε πως η διόρθωση ήταν... ρηχή, ήταν πρωτίστως τεχνική διαδικασία αποφόρτισης
και ελεγχόµενη κατοχύρωση κερδών και όχι δοµική αλλαγή του momentum.

Στον αντίποδα, αυτή την εβδοµάδα που η αγορά γύρισε εκ νέου ανοδικά, ο µέσος τζίρος διαµορφώθηκε
στα 73,2 εκατ. ευρώ, ενισχυµένος κατά 26,1% έναντι της προηγούµενης! Παράλληλα, ο µέσος τζίρος των
τριών ανοδικών συνεδριάσεων (Τετάρτης, Πέµπτης και Παρασκευής) ξεπέρασε τα 80 εκατ. ευρώ, στοιχείο
που επιβεβαιώνει την κυριαρχία των αγοραστών.

Στο ράλι της περασµένης Τετάρτης (+2,59%) όπου είχαµε την πιο ποιοτική συνεδρίαση των τελευταίων
µηνών, η αξία συναλλαγών ανήλθε στα 87,70 εκατ. ευρώ, ενώ στη συνεδρίαση της Παρασκευής, ο τζίρος
εκτοξεύτηκε στα 90 εκατ. ευρώ, ένας από τους µεγαλύτερους του τελευταίου 5µήνου!

Μέσα σ' αυτό το ενδιαφέρον περιβάλλον, ο Γ.Δ. του Χ.Α. ενισχύθηκε σε ποσοστό 2,05% την περασµένη
εβδοµάδα, ο FTSE 25 κέρδισε 2,20%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 3,63%. Έτσι, από την
αρχή του χρόνου τα κέρδη ανέρχονται στο +45,29% για το Γ.Δ., στο +39,47% για τον FTSE 25 και στο
+99,07% για τις τράπεζες. Αυτό που µένει να δούµε λοιπόν δεν είναι το αν η αγορά θα υπερβεί τις 900
µονάδες, αλλά το... timing αυτής της εξέλιξης.
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H ευκαιρία για επενδύσεις είναι τώρα
Το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην  Ελλάδα»
εκπέµπουν  όλοι – µε την  κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο – επισήµανε ο Εκτελεστικός
Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Άρης Ξενόφος µιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 989.
 
Ο επικεφαλής του Ταμείου περιέγραψε το καλό κλίμα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο
CapitalLink στη Νέα Υόρκη, στο οποίο μετείχε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ταμείου κ. Ριχάρδο
Λαμπίρη, με κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε μια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και
ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο.
 
Ο κ. Ξενόφος επισήμανε ότι οι τομείς της ενέργειας και των υποδομώνπροσελκύουν σημαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι
συνέπεια στις δεσμεύσεις, διαφάνεια και περιορισμένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
εµπόδια.
 
«Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση μπορεί να
κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει δέσμευση από τους φορείς που εμπλέκονται μπορούμε να έχουμε ένα καλό
αποτέλεσμα και το σημαντικότερο ένα θετικό αποτύπωμα όχι μόνο για τα οικονομικά του κράτους και τη
διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα μας, όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωμα και
την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για την
σηµασία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.
Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράμματος αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, εκτίμησε ότι ο διαγωνισμός για τη ΔΕΠΑ Υποδομών που ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σημαντικό ενδιαφέρον τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών. «Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι
ρυθμιζόμενο, δίνει και μια ασφάλεια ως προς το προσδοκώμενο έσοδο και το αποτέλεσμα. Αυτό προσφέρει
και μια ευχέρεια στους επενδυτές να μπορούν να αποτιμήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν με καλά
τιµήµατα στο τέλος της µέρας», ανέφερε σχετικά.
 
Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά μετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών σχημάτων
για τη Β φάση του διαγωνισμού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ και προς το τέλος Ιανουαρίου την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας.
Μέσα στο νέο έτος θα εκκινήσουν επίσης, οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες όπως αυτές
της Καλαμαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, τηςΖακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόμη, αναμένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,
ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.
 
Χάρης Ντιγριντάκης:… Ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, ΆρηςΞενόφος, θα μας δώσει τον  απόηχο αρχικά
του συνεδρίου που έγινε στην  Νεα Υόρκη, της Capital Link, αναφορικά με την  προοπτική
επενδύσεων  στην  χώρα μας, αφού αυτό είναι και το μότο της κυβέρνησης και η προοπτική για
αναρρίχηση των  οικονοµικών  µεγεθών  της πατρίδας µας.

ΑρηςΞενόφος: Το Capital Link στη Νέα Υόρκη ήταν πραγματικά ένα αρκετά ενδιαφέρον Θα έλεγα ότι είχε
ιδιαίτερη παρουσία τόσο Ελλήνων, όσο και ξένων επενδυτών. Η ελληνική πλευρά είχε στελέχη εταιριών
τόσο από τους χώρους των ακινήτων, τον τραπεζικό, θεσμικούς φορείς όπως εμείς και φυσικά πολύ
έντονη η παρουσία της ελληνικής κυβέρνησης. Το μήνυμα που εξέπεμψαν, θα έλεγα καθολικά, ήταν ότι η
Ελλάδα αλλάζει σελίδα, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, ότι τώρα είναι η ευκαιρία για επενδύσεις.Δόθηκε ένας
πολύ θετικός τόνος και από την πλευρά της κυβέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση.
 
ΧΝ:Η αλήθεια είναι πως τα funds αυτή την  περίοδο έχουν  πολύ χρήμα, πολύ ρευστό και η Ελλάδα
είναι εκεί για να το διεκδικήσουν  Βλέπουμε επίσης ότι με το θέμα του Ελληνικού το οποίο
προχωράει αργά αλλά σταθερά, θα μπορούσε να πάει πολύ πιο γρηγορά αυτό κ. Ξενόφο, ότι
πέρασε ένα μήνυμα προς τα έξω . Το ζητούμενο για μένα είναι οι επενδυτές που θέλουν  να
επενδύσουν  στην  Ελλάδα, τι είπαν  σε εσάς.

ΑΞ:Κατ΄αρχάς το ενδιαφέρον ποικίλει ανάλογα με το αντικείμενο και την στόχευση που έχει ο κάθε
επενδυτής, το κάθε επενδυτικό κεφάλαιο. Ο χώρος της ενέργειας και των υποδομών, είναι σίγουρα αυτοί
οι οποίοι προσελκύουν σημαντικό ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων, με την έννοια της
τουριστικής ανάπτυξης. Εκείνο που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι κατ’ αρχήν συνέπεια: συνέπεια στο
πρόγραμμα, συνέπεια στις δεσμεύσεις, καθαρά περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή να υπάρχει μια διαφάνεια
και φυσικά µικρές και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εµπόδια.
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ΧΝ: Το βλέπετε εφικτό αυτό και από την  δική σας πλευρά εδώ  πέρα; Και η πολιτεία δουλεύει
προς αυτή την  κατεύθυνση;

ΑΞ: Η πολιτεία δουλεύει, και το Ελληνικό που αναφέρατε προηγουµένως είναι ένα καλό παράδειγµα, µε την
έννοια των παρεμβάσεων που έγιναν από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να ξεμπλοκάρουν πράγματα και
αποφάσεις, οι οποίες εκκρεμούσαν αρκετό διάστημα. Από την πλευρά του Ταμείου θα έλεγα ότι μια από τις
προκλήσεις και μια από τις στρατηγικές μας είναι να μπορούμε πριν βγούμε σε μια διαγωνιστική
διαδικασία, να µπορούµε να καθαρίζουµε όπως λέµε εµείς ένα περιουσιακό στοιχείο.
 
ΧΝ: Να ωριµάσει

ΑΞ: Να ωριμάσει τόσο σε αδειοδοτικό επίπεδο, όσο σε νομικό επίπεδο. Να μπορέσει να υπάρξει καλή
κατανόηση, να μην υπάρχουν αποζημιωτικές εκκρεμότητες,νομικά θέματα ανοιχτά, για να μπορέσει ένας
επενδυτής ο οποίος θα προσέλθει στον διαγωνισµό να µπορεί µε ασφάλεια και σιγουριά…
 
ΧΝ: Είπατε τη λέξη κλειδί, διαγωνισμός, έχουμε και ΔΕΠΑ υποδομών  που ξεκίνησε, και ξεκίνησε
προχτές. Τι εκτιµάτε; Θα υπάρξει ενδιαφέρον  και πότε θα προχωρήσουµε στην  ΔΕΠΑ εµπορίας;

ΑΞ: Η ΔΕΠΑ Υποδομών όπως σωστά είπατε, ξεκίνησε. Ο στόχος μας είναι να πάρουμε εκδήλωση
ενδιαφέροντος 14 Φεβρουαρίου, για να ξεκινήσει προς το τέλος του Ιανουαρίου, εκτιμώ και ο διαγωνισμός
για την ΔΕΠΑ Εµπορίας…
Όσον αφορά στις Υποδομές (σ.σ. ΔΕΠΑ Υποδομών), νομίζω ότι θα δούμε ένα αρκετά σημαντικό ενδιαφέρον
τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των
υποδομών. Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, επειδή είναι ρυθμιζόμενο, δίνει και μια ασφάλεια ως
προς το προσδοκώμενο έσοδο και το αποτέλεσμα. Αυτόπροσφέρει και μια ευχέρεια στους επενδυτές να
µπορούν να αποτιµήσουν τον κίνδυνο και να προσέλθουν µε καλά τιµήµατα στο τέλος της µέρας.
 
ΧΝ: Διεθνής Αερολιμήν  Αθηνών : 30%, ο διαγωνισμός τρέχει. Πότε θα γίνει η προεπιλογή των
ενδιαφερόµενων  παικτών , τελοσπαντων ; Για να ξεκινήσει η επόµενη φάση κύριε πρόεδρε;

ΑΞ:Έχουμε κλείσει από τη δική μας την μεριά, έχουν αξιολογηθεί όλοι οι φάκελοι. Δεν σας κρύβω ότι στο
τέλος της προηγούμενης εβδομάδας έφυγε ο τελευταίος γύρος διευκρινιστικών ερωτήσεων προς όλους
τους επενδυτές, για να μπορέσουμε να έχουμε πλήρη σαφήνεια για κάποιες εκκρεμότητες που υπάρχουν σε
ορισμένους φακέλους. Εκτιμώ ότι προς το τέλος του χρόνου -αν και για να είμαι λίγο πιο ρεαλιστικός λόγω
των Χριστουγεννιάτικων γιορτών, θα έλεγα αμέσως μετά τα Χριστούγεννα - θα μπορέσουμε να
ανακοινώσουµε τους επενδυτές που περνάνε στην επόµενη φάση.
 
ΧΝ: Πάμε λοιπόν  στα επόμενα, στα επί χείρας περιουσιακά στοιχεία προς αξιοποίηση. Είδα για
παράδειγµα την  ιαµατική πηγή στην  Κύθνο ο διαγωνισµός άγονος – δεν  περίµενα και κάτι άλλο.
Εγώ  προσωπικά πιστεύω  ότι πρέπει να γίνουν  cluster αυτές, ειδικά στην  Φθιώτιδα, αλλιώς δε
ξέρω , για µία µόνο, δεν  ξέρω , µπορεί να κάνω  και λάθος.

ΑΞ: Κοιτάξτε, η Φθιώτιδα είναι μια ειδική περίπτωση γιατί έχει την πολυτέλεια να έχει πραγματικά όπως
λέτε ιαματικές πηγές που γειτνιάζουν μεταξύ τους. Εκεί είναι στη σκέψη μας αν θα μπορούσε να υπάρξει
ως cluster. Δε σας κρύβω ότι από παλιότερες εμπειρίες του Ταμείου σε ανάλογες προσπάθειες, είτε αυτό
αφορούσε λιμάνια, είτε μαρίνες, είτε ακίνητα, όταν πας να κάνεις ένα clustering παρότι ακούγεται λογική
μια τέτοια προσέγγιση, στην πράξη διαπιστώνουμε ότι οι επενδυτές έχουν την τάση να ζητάνε ξεκάθαρα
συγκριμένα περιουσιακά στοιχεία και όχι ομάδες περιουσιακών στοιχείων. Αλλά είναι σίγουρα κάτι που
αξιολογούµε.
 
ΧΝ: Για πάµε λοιπόν , τι έχουµε µπροστά µας;

ΑΞ:Θα ακολουθήσουν μέσα στο πρώτο τρίμηνο τα περιφερειακά λιμάνια, είναι μια εκκρεμότητα που έχουμε
από το 2019, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και Ηγουμενίτσα, για να ακολουθήσουν μετά λιμάνια που έχουν
ιδιαίτερο οικονοµικό ενδιαφέρον, όπως είναι ο Βόλος, το Ηράκλειο και η Κέρκυρα.
 
ΧΝ: Συγνώµη, περιµένετε το νοµοσχέδιο από το Ναυτιλίας

ΑΞ: Το νομοσχέδιο θα δίνει την ευελιξία (σ.σ. των τρόπων αξιοποίησης) οπότε αυτό περιμένουμε, μόλις το
έχουμε θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Εμείς λειτουργούμε ήδη και προετοιμαζόμαστε. Θα
ακολουθήσουν µεγάλα ακίνητα, έχουµε την παλιά Αµερικάνικη βάση στην Κρήτη που είναι ένα πολύ µεγάλο
ακίνητο.
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ΧΝ: Προβλέπεται και καζίνο

ΑΞ: Γενικά στο νομό της Κρήτης υπάρχει πρόβλεψη για άδεια καζίνο. Έχουμε προβλέψει τη δυνατότητα,
εκκρεμεί η πολιτική απόφαση προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς κάνουμε πάντα ένα πλαίσιο που είναι
ευέλικτο και στη συνέχεια Προεδρικά Διατάγματα έρχονται και συγκεκριμενοποιούν τη δυνατότητα που
έχουμε. Θα έχουμε μαρίνες επίσης: από την πλευρά του Ιονίου η στόχευσή μας είναι η μαρίνα της
Ζακύνθου και του Αργοστολίου, από την άλλη πλευρά της θάλασσάς μας, στη Ρόδο και στη Θεσσαλονίκη,
στην Καλαµαριά.
 
ΧΝ: Αυτό δεν  είναι µαρίνα στη Ρόδο, είναι το γεφύρι της Άρτας

ΑΞ: Αυτό καταδεικνύει αν θέλετε τη δυσκολία που έχουν τα περιουσιακά στοιχεία που κάποιος τρίτος που
δεν βιώνει την προσπάθεια που πρέπει να γίνει για να ωριμάσουν, εύλογα μπορεί να προσεγγίζει και να το
αντιλαμβάνεται ως «γεφύρι της Άρτας». Πιστέψτε με δεν είναι έτσι. Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες οι
οποίες πρέπει να κλείσουν πριν μπορέσουμε να προχωρήσουμε για να έχουμε ένα αποτελεσματικό
διαγωνισµό.
 
ΧΝ: Μιλήσατε για τα ακίνητα. Είχαμε μείνει στις Γούρνες. Και επειδή είμαι και στη Θεσσαλονίκη
τώρα περιορίζεται µε τις µαρίνες τι γίνεται;
 
ΑΞ: Η μαρίνα Αρετσούς είναι σε αρκετά ώριμο επίπεδο. Θα έλεγα ότι μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2020 θα
μπορέσουμε να τη βγάλουμε για πρόσκληση ενδιαφέροντος. Υπήρχαν εκκρεμότητες τεχνικές, νομίζω ότι
είμαστε σε καλό δρόμο. Άλλο ακίνητο που έχει ενδιαφέρον είναι το ολυμπιακό κέντρο ιππασίας στο
Μαρκόπουλο, ένα πολύ μεγάλο ακίνητο με ιδιαίτερη χρήση που επίσης έχει μπει στις προτεραιότητες μας.
Νομίζω ότι και αυτό αν όχι μέσα στο πρώτο τρίμηνο, λίγο αμέσως μετά θα μπορέσουμε και αυτό να το
ξετυλίξουµε.
 
ΧΝ: Τώρα έχετε αρκετό διάστημα ως πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ. Αυτή η μέχρι τώρα εμπειρία σας με
τις ιδιωτικοποιήσεις τι έχει δείξει µέχρι τώρα κ. Ξενόφο;

ΑΞ: Έχει δείξει ότι οι άνθρωποι κάνουν την διαφορά, έχει δείξει ότι η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική
προσέγγιση μπορεί να κάνει διάφορα, έχει δείξει ότι εάν υπάρχει δέσμευση από τους φορείς που
εμπλέκονται μπορούμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και το σημαντικότερο ένα θετικό αποτύπωμα όχι
μόνο για τα οικονομικά του κράτους και τη διαγραφή του χρέους που συνοδεύει την δραστηριότητα μας,
όσο κυρίως γιατί κοινωνικό αποτύπωμα και την προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τη
χώρα. 
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Από αντιπρόεδρος του αποξηραμένου Ποτάμιου

ο Γιώργος Μαυρωτάς προσχώρησε
μετά τις εκλογές στο κυβερνητικό στρατόπεδο

με αντάλλαγμα τη θέση του γενικού γραμματέα

Αθλητισμού Εκτοτε παραμένει όμως
χωρίς αρμοδιότητες Ας πρόσεχε

ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Γιατί δεν πουλάμε mo πολλά Γιατί
δεν ιδιωτικοποιούμε τα πάντα

I είπε με οίστρο από την Αμερική
ο Αδωνκ Γεωργιάδης υποστηρίζοντας

ότι αυτή είναι η μόνη ερώτηση
που έχουμε οπό τους ψηφοφόρους μος Η κόκκινη

κάρτα όλη δική του μηος και βάλει λίγο φρένο

Η ΚΟΤΣΑΝΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Μια Diet Coke ζήτησε ο Νίκ
Συμβουλίου Εξωτερικής Πα
ντας ότι τέτοια έπινε και ο Νίκ
ψυκτικό προτιμά και ο Μάικ

στη συνεδρίαση του Εθνικού
του σχολίασαν χαρπΌλογώ

διαπττπκό ανο
σκε να πειajjLäv ι 1 1 iisj isn't

Ι Υπ Ναυπλίας και
Nnoiomiais Πολιτικής

Μπάζει το θέμα των
μεταναστών Οταν έχειβ
αυξημένεβ poés μέχρι
και Δεκέμβριο μήνα σίγουρα

δεν θα πάνε καλά
τα πράγματα και το νέο
éros Να πούμε πάντωβ
και δυο καλά
λόγια για τον
Γ Πλακιω
τάκη Δεν
είναι λίγο
18 απομακρυσμέ¬

νοι προορισμοί
του Αιγαίου να χρηματοδοτούνται

με επιπλέον
30.000.000 ευρώ Ηταν
αίτημα γίνεται πράξη

Υπουργείο
Εσωτερικών

• Ψηφίστηκε τελικά με
την ευρύτατη πλειοψηφία

των 288 βουλευτών
τονομοσχέδιο γιατην ψήφο

των αποδήμων Ηταν
μια ιστορική στιγμή και
με tous χειρισμούβ του ο
Τάκηδ θεοδω
ρικάκοβ κατάφερε

με μια
πρωτοφανή
στη σύγχρονη

πολιτική
ιστορία συναίνεση

να
δώσει επιτέλουβ otous
Ελληνεβ του εξωτερικού
το δικαίωμα ψήφου Αξίζει

το άριστα

Υπ Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

Ο KupiÔKos Πιερρα
KUKns μετά τη μείωση
των τιμών στη μεταφορά
δεδομένων data ms κι
vnms τηλεφωνιαδ έρχεται

η ώρα να προχωρήσει
και κάποια από τα σημαντικά

έργα τε
χνολογίαβ
στο Δημόσιο

Υπ Υποδομώ
και Μεταφορο Vi

Ο Κώσταβ Καραμαν
As έχει μπλέξει πολύ

άσχημα με τον οδικό άξονα

Πάτρα Πύργοβ και
αυτή την εβδομάδα βγήκαν

τα μεγάλα μαχαίρια
με τον Πρόδρομο Εμφι
ετζόγλου τηβ
Μηχανικήβ ν
Καλά ξεμπερ
δέματα ευχόμαστε

Υπ Αγροτικής W Υπ Εργασίας και
Ανάπτυξης Τροφίμο)νIΚοινωνικών Υποθέσεων

Στη διάρκεια aums
uts εβδομάδαβ ο Μάκηβ
Bopiôns δρομολόγησε
cas npos το αντικείμενο
του υπουργείου του αλ
λαγέβ στη νομική μορφή
και τη λειτουργία των δι
επαγγελματι
κών οργανώσεων

αλλά
και τη

χρηματοδότη¬

ση των καταφυγίων

αδέσποτων ζώων
συντροφιά Μπορεί πά
ντωβ και καλύτερα

Ο υπουργόβ Tiàwns
Bpoôrons περιόρισε κάπωβ
Tis τηλεοπτικέβ εμφανίσει

του και μαζί το έργο στο
υπουργείο καθώβ ανακυκλώνει

διαρκώβ ns iôies δη
λώσειβ για το τι θα κάνει με
τοΑσφαλιστικό
από τον Ιανουάριο

Από
την άλλη ο
υφυπουργόβ
NÔTns Μη
ταράκηδ κά
niûs το παλεύει

ειδικά με Tis συναντήσει
που έχει με tous επαγ

γελματικού5 φορείβ για να
λύσει τον γόρδιο δεσμό ms
επικουρικήδ ασφάλιση

Υπ Πολιυσμού
και Αθληπσμού

Τα 10.000.000 ευρώ
για 17 νέα έργα Πολιτισμού

στη Μακεδονία και
η αυτοψίαms Aivas Μεν
δώνη σε Βεργίνα Βέροια
Αμφίπολη και στη Μονή
Τιμίου Προδρόμου Σερρών

δείχνουν
ότι μπαίνει σε
σωστή ρότα
θα έχει και
συνέχεια

Υπουργείο
Δικαιοσύνης

Παρά ns ouxvés εμφανίσει

του στα τηλεοπτικά
πάνελ ο Κώσταβ Τσιά
pas βρέθηκε τελευταίθ5
στη λίστα δημοτικότη
TOS των υπουργών αφού
το 45,3 των ερωτηθέντων

δήλωσε
neos είτε δεν
τον γνωρίζει

καθόλου
είτε μόλιβ
που ξέρει το
όνομάτου
Προφανώβ αγνοείται

και το έργο του

Αναγνωρίζω ως θεπκή κίνηση

την εφαρμογή του αντικαπνιστικού

νόμου Ορθά
έγινε και είναι σωστό που αυ
στπροποιήθπκε Η εφαρμογή

του πιστώνεται ως επιτυχία

στον ίδιο τον Βασίλη Κικί
λια Νομίζω τα θετικά

πρέπει να τα
λέμε και να
τα στηρίζουμε

δήλωσε
ο πρώην

υπουργός
Υγείας Ανδρέας

Ξανθός
Πολιτικός πολιτισμός αλλά
και αναγνώριση

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Υπουργείο
Τουρισμού

Ακόμα μία εβδομάδα
ακόμα ένα ταξιδάκι για
τον Χάρη θεοχάρη Αυτή
m φορά ο υπουργόβ Τουρισμού

βρέθηκε στη Néu
Υόρκη για το 21ο Ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο
Tns Capital
Link Δεν λέμε

απαραίτητα
τα ταξίδια

για την προ
βολή του
τουρισμού
αλλά να πατάμε και
λίγο το πόδι ias στην Ελλάδα

έτσι

Παρά τω
Πρωθυπουργώ

Η βεβαιότητα του κυβερνητικού

εκπροσώπου
Στ Πέτσα για τη διαχρονική

στάση των συμμάχων

και των εταίρων
pas ειδικά των Ευρωπαίων

στο πλευρό pas προκαλεί

μειδίαμα
αν όχι οργή
otous Ελ

ληνε8 που
γνωρίζουν
πολύ καλά
ποια είναι
η πραγματικότητα
Εντελώβ εκτόβ τόπου και
χρόνου ο κ εκπρόσωποβ
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Δυσαρέσκεια
για την dolce vita
των υπουργών
στη Νέα Υόρκη!

Στέναξαν τα μαγαζιά τηβ
5ns Λεωφόρου. Ολοι, πλην
του Σταϊκούρα, ταξίδεψαν
business class. ■ 11
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ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Οι Χάρης θεοχάρης ΑδωνιςΓεωργιάδηςκαι ΓιάννηςΠλακιοπάκης

Δυσαρέσκεια στο Μαξίμου για την dolce vita
υπουργών και παρατρεχάμενων στη Νέα Υόρκη
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ έχει
προκαλέσει στο Μέγαρο
Μαξίμου η μαζική απόβαση

μελών του υπουργικού
συμβουλίου στο εξωτερικό
και ειδικότερα aus ΗΠΑ
με αφορμή αυτό που λέμε
ψύλλου πήδημα

Στο διάστημα των τελευταίων

πέντε μηνών έχουν
γίνει πολλαπλέβ επισκέ
ψειβ υπουργικών κλιμακίων

με διευρυμένη σύνθεση
στην Ουάσινγκτον και τη

Νέα Υόρκη όχι λόγω επίσημων

προσκλήσεων από την
αμερικανική κυβέρνηση
αλλά επ ευκαιρία αμφιλεγόμενων

cos npos τη σοβα
ρότητά tous συνεδρίων και
άλλων περιφερειακού χαρακτήρα

εκδηλώσεων
Το ποτήρι ξεχείλισε

με το πρόσφατο ταξίδι μι
ons διμοιρίαβ υπουργών
στην αμερικανική πρωτεύουσα

εξ αφορμή8 του ετήσιου

επενδυτικού συνεδρίου
του Capital Link που

θεωρείται μεν το πιο αξιόπιστο

στο ει'δοβ του κα
θώβ συμμετέχουν σε αυτό
κορυφαίεβ προσωπικότη
τεβ και συνδιοργανώνεται
με το χρηματιστήριο xns
Néas YôpKns αλλά έχει
κυρίου οικονομικό χαρακτήρα

και φέτοβ είχε cos

κεντρικό προσκεκλημένο
και ομιλητή από την Ελλάδα

τον υπουργό Οικονομικών

Χρήστο Σταϊκού
ρα Η παρουσία του τελευταίου

ήταν ασφαλώβ επιβε

Στέναξαν τα μαγαζιά ms 5ns Λεωφόρου από
τα κυβερνητικά στελέχη τους τραπεζίτες και τους
συνοδούς τους που ταξίδεψανγια το Capital Link

βλημένη καθώβ ισωβ και
του υπουργού Ανάπτυξηβ
Αδωνη Γεωργιάδη ο οποι
os όμωβ είχε βρεθεί ξανά
μόλιβ προ ολίγων ημερών
στην Ουάσινγκτον για να
ξεδιπλώσει το γνωστό αφήγημα

περί επενδυτικών ευκαιριών

στην Ελλάδα

Σοΰσουρο
Η παρουσία άλλων υπουργών

και υφυπουργών με
άσχετο αντικείμενο ônoas
ο Xapns θεοχάρηβ Τουρισμού

ο Tiàwns Πλακιωτά
Kns Ναυτιλίαβ και ο Γερά
σιμοβ θωμάβ Περιβάλλο
vtos Ka0ôs και πλήθουβ

παρατρεχάμενων τραπεζικά
στελέχη τεχνοκράτεβ

και μάνατζερ του Δημοσίου
ακόμη και πρόεδροι Ανεξάρτητων

Αρχών που επεδίωξαν

ένα ευχάριστο ταξίδι
cms ΗΠΑ δημιούργησε αλ
γεινέβ εντυηώσειβ και στην
ομογένεια με vtonés βεβαι
ùs us μνήμε ί από τα κατορθώματα

του έκπτωτου υφυπουργού

Διαματάρη
Μέλοβ TDS ελληνική5 δι

πλωματικήβ anooroMs oris
ΗΠΑ που για ευνόητουβ
λόγου8 διατηρεί την ανωνυμία

του επεσήμανε πικρόχολα
στην κυριακάτικη

δημοκρατία ότι στέναξαν

Ολοι πλην Σταϊκοιφα
στην business class

Το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι στην
περίπτωση του Capital Link τα περισσότερα

μέλη του ελληνικού κυβερνητικού

κλιμακίου οι ανώτεροι υπάλληλοι
του Δημοσίου και φυσικά οι τραπεζίτες ταξίδεψαν σε

θέση business εκτός από τον κεντρικό προσκεκλημένο
και ομιλητή Χρήστο Στάίκούρα φωτό που επέλεξε κατά

την πάγια πρακτική του την οικονομική
Το φαινόμενο των άσκοπων μετακινήσεων υπουργών

στα διάφορα μήκη και πλάτη της υφηλίου περιήλθε στην
προσοχή του πρωθυπουργού και η σναχαίπσή του ανατέθηκε

στον υπουργικό επόπτη Ακη Σκέρτσο ο οποίος
ήδη άρχισε να απευθύνει συστάσεις

τα καταστήματα ms 5ns Λεωφόρου

και τα μπαρ των πε
ντάστερων ξενοδοχείων του
Μανχάταν από τα μέλη Tns
ελληνικήβ ojiootoMs που
συνδύασαντο τερπνόν μετά

του ωφελίμου
Και αν βεβαιωβ οι με

γαλοτραπεζίτεβ δεν αναφέρονται

πλέον στο Ελληνικό
Δημόσιο αλλά σε ιδιώτεβ
μετόχουβ παρότι οι τράπε
ζεβ ανακεφαλαιοποιήθη
καν με τον ιδρώτα του Ελληνα

φορολογουμένου οι
υπουργοί και διάφορα ανώτατα

στελέχη του Δημοσίου
ônos ο πρόεδροε του ΤΑΙ
ΠΕΔ του ΟΛΔΗΧ κ.λπ
πληρώνονται από τον κρατικό

κορβανά
Ιδιαίτερη ενόχληση

έχει προκαλέσει στο Μέγαρο

Μαξίμου η περίπτωση
του υπουργού Τουρισμού
Χάρη θεοχάρη ο οποι
os βρέθηκε μόλι5 πριν από
τρειβ εβδομάδεβ ξανά oris
ΗΠΑ Ουάσινγκτον προ
σκεκλημένο8 σε άλλο συνέδριο

πολύ μικρότερα
εμβέλεια5 και annxnons
με θέμα γενικώε και αορίστου

τη συνεργασία ΗΠΑ
ΝΑ Ευρώπηβ και ανατολι
kùs Μεσογείου και με περισσότερο

γεωστρατηγικό
χαρακτήρα Μαζί με τον κ
θεοχάρη στην αμερικανική

πρωτεύουσα είχε καταφθάσει

και πάλι πολυ
πληθήβ ομάδα υπουργών
με επικεφαλή8 τον Αδωνι
Γεωργιάδη

εφημερίδα μας δεν θα δημοσιοποιεί πλέον τις κυκλοφορίες της θεωρώντας ότι τα στοιχεία που ανακοινώνει το
μοναδικό πρακτορείο διανομής Τύπου δεν απεικονίζουν την πραγματικότητα
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ΠβΟΚΛΗΤΙΚΟΣ ΠΑΛΙΌ
ΠΠΛΟΥΝΪΑΙ ΟΛΑ ΣΤΗΝ
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ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΜΙΑ ΧΩΡΑ υπό καθε
στώβ γενικήβ εκποίησα
Ετοι ακριβώβ παρουσίαοε
την Ελλάδα από Tis ΗΠΑ
όπου βρέθηκε την περασμένη

Τρίτη npos άγραν
επενδυτών ο υπουργόβ
Ανάπτυξηβ Αδωνιβ Γεωρ
γιάδηβ Συγχέονταβ tous
ρόλουβ του τηλεπωλητή
και του εθνικού αντιπροσώπου

ο κ Γεωργιάδηβ
εμφανίστηκε στο βήμα
του 21ου Ετήσιου Φόρουμ
xns Capital Link με θέμα

Επενδύστε στην Ελλάδα
που διεξήχθη στη Νέα

Υόρκη σαντουβ συμπαθειβ
μικροπωλητέβ των λαϊκών
αγορών για να διαλαλήσει
την εθνική πραμάτεια λέ
γονταβ σε ένα ετερόκλητο
ακροατήριο σκληρών κυνηγών

χρήματοβ Η μόνη
ερώτηση που έχουμε από
tous ψηφοφόρουβ uas είναι

γιατί δεν το κάνουμε
πιο γρήγορα γιατί αργή

Αδωνις στις ΗΠΑ
Πωλείται η Ελλάς

Ο κ Ιΐωργιάδης μπέρδεψε τους ρόλους του
ττιλεπωλητή και του εθνικού αντιπροσώπου

από το βήμα του 2 1 ου Φόρουμ της Capital Link

σαμε τόσο πολύ γιατί δεν
πουλάμε πιο πολλά γιατί
δεν ιδιωτικοποιούμε τα πάντα

Και πρέπειναoas καθησυχάσω

ότι η όρεξή μαβ
είναι τόσο τεράστια ώστε
κάθε μήναβ που περνάει
γίνεται μεγαλύτερη

Αμετροεπής
Ακάθεκτοβ ο αμετροεπήβ
unoupYÔs πρόσθεσε Το
μήνυμά μου λοιπόν npos
tous Αμερικανούβ επενδυ
xés είναι το εξήβ Τώρα είναι

η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα Αυτοί επέν¬

δυσαν ακόμη και εν μέσω
xns χειρότερη οικονομι
κήβ uas Kpions τώρα είναι

η ώρανα δρέψουν tous
καρπούβ tous Και αυτοί
που δεν έχουν επενδύσει
τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν

των μοναδικών
ευκαιριών που παρουσιάζονται

στη χώρα μαβ
Οραμά του όηωβ εξήγησε

είναι να μετατραπεί η
Ελλάδα το πρώην μαύρο
πρόβατο xns ευρωζώνηβ
σε ένα απέραντο not spot
για επενδυτέβ

Η πολιτική τάξη τηβ

xiopas σκοπιμωβ μπερδεύει
το ξεπούλημα xns κρατι

kùs περιουσιαβ με x\s ιδιω
τικοποιήσειβ Ενδεικτικά
τον ΟΤΕ δεντον αγόρασαν
ιδιώτεβ αλλά η Deutsche
Telecom xns onoias βασι
Kos μέτοχοβ είναι το γερμανικό

KpâTOS την ΤΡΑΙ
ΝΟΣΕ η κρατική εταιρία
σιδηροδρόμων xns Ιτα
Xxas Ferrovie dello Stato
Italiane τα 14 περιφερειακά

αεροδρόμια η γερμανική

εταιρία Fraport xns
onoias ßaoiKÖs μέτοχο8
είναι το γερμανικό κρατίδιο

xns Eoons και τον κρατικό

λιμένα Πειραιώβ τον
αγόρασε η Cosco κρατική
εταιρία ms Kivas

Ηθικόν δίδαγμα Τα
ισχυρά κράτη αγοράζουν
τη δυνατότητα των μικρών
κρατών να διαμορφώνουν
τη μοίρα tous με στρατηγι
Koûs ôpous As το σφυρίξει
Kânoios και στον Αδωνι
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Μεσουρανεί τώρα στην ομογένεια

ΗΓιάννα Νταρίλη

ΠΕΡΑΝ των επενδυτών των
τραπεζικών των επιχειρηματιών

και των Ελλήνων και ξένων
αξιωματούχων στο συνέδριο
xns Capital Link στη Νέα Υόρκη

ήταν και πολλοί ομογενείβ
Μεταξύ αυτών ξεχωρίσαμε την
πανέμορφη και αειθαλή Γιάννα

Νταρίλη η οποία είναι πλέον

ακόμα évas Ελληναβ iocos
του brain drain και σίγουρα
του body drain

Η Γιάννα μετά την καριέρα
xns στα ελληνικά τηλεοπτικά
δρώμενα επέστρεψε το 2005

στην Αμερική Είναι άλλωστε
γεννημένηστη ΝέαΥόρκη Σήμερα

είναι μια πετυχημένη επι
χειρηματίαβ με δικό xns τηλεοπτικό

κανάλι εκεί Πρόκειται
για ένα ομογενειακό τηλεοπτικό

κανάλι το οποίο αγόρασε το
2012 Ονομάζεται New Greek
TV είναι επικεφαλήβ του και
έχει και δική τηβ εκπομπή με
τίτλο Καλημέρα USA
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Το Ευρωπαϊκό Green Deal
και η οικονομία «. ■·
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B6 34 ΤΟ ΒΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΙΗ

Οι προσδοκίες και οι προβληματισμοί της
αγοράς από την επανατοποθέτηση της χώρας

στον επενδυτικό χάρτη Σε ποιους τομείς
εντοπίζεται το επενδυτικό ενδιαφέρον Τι

αναφέρουν κορυφαίοι παράγοντες της αγοράς

Στα ραντάρ των
διεθνών επενδυτών

επέστρεψε η Ελλάδα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ

Στα ραντάρ των διεθνών
επενδυτών επέστρεψε η Ελλάδα

καθώς εκτιμούν πως η
οικονομία εισέρχεται σε έναν
ενάρετο κύκλο που καθιστά
τη χώρα ελκυστικό επενδυτικό

προορισμό Η επανατοποθέτηση

της στον επενδυτικό
χάρτη θεωρείται απόρροια
της βελτίωσης του κλίματος
εμπιστοσύνης προς τη χώρα
ως αποτέλεσμα της ανάδειξης

μιας νέας κυβέρνησης
πιο φιλικής προς τις επιχειρήσεις

τις αγορές και την οικονομία

που περιόρισε το
πολιτικό ρίσκο αυξάνοντας
τη σταθερότητα και την προ
βλεψιμότητα
Οπως προκύπτει από το πρόσφατο

επενδυτικό συνέδριο
της Optai Link οτη Νέα Υόρκη

το μεγαλύτερο επενδυτικό
ενδιαφέρον εντοπίζεται στα
μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

στους κλάδους των
ξενοδοχείων και των υπη
ρεστών φιλοξενίας και του
τουρισμού της υγείας της
αγοράς ακινήτων της ασφά¬

λισης των έργων υποδομής
της ενέργειας των κατασκευών

της εστίασης των φαρμακευτικών

προϊόντων της
βιοτεχνολογίας του IT του
R&D των τροφίμων αλλά και
στον τομέα εξόρυξης

θετική δυναμική
θεωρούν πως έχει δημιουργηθεί

μια θετική δυναμική
οτη χώρα κάτι που αποτυπώνεται

ήδη στην απόδοση των
ελληνικών κρατικών ομολόγων

που βρίσκονται σε ιστορικά

χαμηλά ενώ οι ελληνικοί
εταιρικοί τίτλοι μετοχές

ομολογίες επιτυγχάνουν αποδόσεις

που φάνταζαν αδύνατες

πριν από λίγο καιρό
Αν αυτά είναι καλά νέα για
τοος επενδυτές που επιδιώκουν

βραχυπρόθεσμα κέρδη
παραμένει το ερώτημα αν τα
θεμέλια της ελληνικής οικονομίας

είναι τέτοια ώστε να
μπορούν να προσελκύσουν
και μακροπρόθεσμους επενδυτές

Στο πλαίσιο αυτό διαχειριστές
κεφαλαίων θεωρούν

πως θα πρέπει να συνεχιστούν
οι μεταρρυθμίσεις

ώστε η χώρα να θωρακιστεί

και η δυνητική ανάπτυξη που
παραμένει σήμερα αδύναμη
να εδραιωθεί

Aihhiouvtch τομές
Το ενδιαφέρον των ξένων
επενδυτών για τη χώρα είναι
σημαντικό παρατήρησε και ο
Πάνος Παπάζογλου της ΕΥ
όμως για να μετατραπεί σε
μετρήσιμα έργα απαιτούνται
βαθιές τομές και μεταρρυθμίσεις

σε τομείς όπως η δημόσια

διοίκηση η έρευνα και η
καινοτομία και η φορολογία
Για τον Ebrahim Rahbari
διευθύνοντα σύμβουλο της
Citi οι λόγοι πίσω από τις
πρόσφατες επιδόσεις ενδέχεται

να αντικατοπτρίζουν
ορισμένες αδυναμίες Η Ελλάδα

έχει περάσει από μια
πολύ βαθιά ύφεση οπότε
έχει περιθώριο να καλύψει
τη διαφορά επειδή έχει μείνει
τόσο πίσω ενώ η χώρα δεν
είναι τόσο καλά ενσωματωμένη

στην παγκόσμια οικονομία
Αυτό ίσως να είναι θετικό

στο τωρινό πλαίσιο αλλά
κάτι που πρέπει να αλλάξει
με την πάροδο του χρόνου
προκειμένου να ενεργοποιηθούν

οι δυνατότητές της

Ο Jan Hatzius επικεφαλής
οικονομολόγος της Goldman
Sachs πιστεύει ότι υπάρχει
περιθώριο κυκλικής κίνησης
στην ελληνική οικονομία και
ότι ο πληθωρισμός είναι αρκετά

χαμηλός εκφράζοντας
την πεποίθηση ότι υπάρχει
ακόμα πφίθωριο ανάπτυξης
πριν αρχίσει η χώρα να αγγίζει

τα ανατπυξιακά της όρια
Για τον Piotr Mietkowski
της BNP Paribas η Ελλάδα
είναι σήμερα ο πιο ελκυστικός

επενδυτικός προορισμός
στην Ευρώπη Ενας μεγάλος
αριθμός διεθνών επενδυτών
θα συνεχίσει να αυξάνει τις
επενδύσεις στη χώρα εκτίμησε

και ο Αντώνης Τιμπλαλέ
ξης της Nomura International

ΕκπλίΜτπκή βελτίωση
Ο Arnaud Jossien της BNP
Paribas βλέπει θετικό μομέ
ντουμ θεωρώντας πως η Ελ¬

λάδα επανέρχεται στην ομαλότητα

ενώ ο Δημήτρης
Κοφίτσας της Goldman
Sachs ισχυρίστηκε ότι οι ελληνικές

επιχειρήσεις έχουν
καταφέρει να ξεφύγουν από
την κρίση με ένα εκπληκτικό

ιστορικό βελτίωσης της
ρευστότητας και της κερδοφορίας

Η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη

με ένα φανταστικό
έτος θέτοντας τις βάσεις
για την έκδοση περισσότε
ραυ χρέους σημείωσε και ο
Morven Jones της Nomura
Ο James Christopoulos της
CVC Capital Partners ανέφερε

πως στην Ελλάδα είδαμε
μια ευκαιρία να βοηθήσουμε
την αναζωογόνηση της ιδιωτικής

αγοράς υγείας ενώ
χαρακτήρισε τον ιατρικό τουρισμό

ως έναν ελπιδοφόρα
τομέα που παρουσιάζει ευκαιρίες

ανάπτυξης στην Ελ

Θ
Η Ελλάδα
είναι
σήμερα
ο πιο
ελκυστικόϊ
επενόι/iiKÔs
προορισμοε
στην
Ευρώπη
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λάδα. Ο George Burns της
Eldorado Gold αναγνώρισε
οτι η Ελλάδα είναι μια εξαιρετικά 

σημαντική χώρα από 
γεωπολιτική 

και γεωλογική άποψη 

για τις επιχειρήσεις στον
κλάδο της εξόρυξης, καθώς
έχει εκτιμηθεί πως διαθέτει
ανεκμετάλλεστο ορυκτό πλούτο 

ύψοος 72 δια ευρώ, κάτι
που θα μπορούσε να οδηγήσει 

στην ανάπτυξη μιας νέας
βιομηχανίας στη χώρα.
Ο Alex Blades της Paulson &
Co, που έχει παραυσία στο
ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

εδώ και αρκετό καιρό μέσω 

της επένδυσης της σε δύο
συστημικές τράπεζες, βλέπει
θετικές προοπτικές για τον
τραπεζικό κλάδο καθώς το
αναπτυξιακό πρόγραμμα της
νέας κυβέρνησης εμφανίζει
ποιοτικά χαρακτηριστικά, ενώ
το σχέδιο «Ηρακλής» θα βοηθήσει 

τις τράπεζες να αντι¬

μετωπίσουν τα προβληματικά
«κόκκινα» δάνεια, ενώ η τάση
σπς αξίες των ακινήτων παραμένει 

ανοδική.

Υπάρχουν ενδείξεις για μια
σταδιακή επιστροφή των
τραπεζών στην κανονικότητα, 

ανέφερε ο Martin Czurda.
CEO του Hellenic Financial
Stability Fund. 0 Γιώργος Γε-
ωργακόπουλος της Intrum
Hellas τόνισε πως οι τιτλο-
ποιήσεις ύψους 35 δια ευρώ
που θα πραγματοποιήσουν
οι τράπεζες θα στηριχθούν
στους ανεξάρτητους servicers,
οι οποίοι θα εξυπηρετήσουν
επίσης τις αυξημένες ανάγκες
των funds που θα εισέλθουν
στην εγχώρια αγορά.
Ο Samy David της Grifon
Capital Advisors (Fortress)
ανέφερε πως αν γι'νει αποτελεσματική 

διαχείριση, τα

αποθέματα των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων μπορεί να
αποτελέσουν την κινητήρια
δύναμη για μια νέα ελληνική
οικονομία. Η δημιουργια βι-
ώστμων και ανταγωνιστικών
εταιρειών μέσω της αναδιάρθρωσης 

του χρέους, της
ενοποίησης των τομέων και
της ύπαρξης περιουσιακών
στοιχείων με ελκυστικές τιμές 

θα προσελκύσουν νέοος
επενδυτές και παρουστάζουν
μοναδικές ευκαιρίες.
Ο Πέτρος Μαχάς της Mâchas
& Partners Law Firm θεωρεί
πως η ακίνητη περιουσία στην
Ελλάδα έχει τεράστια δυνατότητα 

ανάπτυξης σήμερα, με
τις άμεσες ξένες επενδύσεις
στον τομέα από τα 168 εκατ.
ευρώ το 2013 να αυξάνουν
στα 1,72 δισ. ευρώ εφέτος.
Ο Στέλιος Ζαββός, πρόεδρος
της Orilina Properties REIC
και CEO της Zeus Group, εκα-

Εκτιμάται 
no)S

Θα πρέπει
να συνεχιστούν 

οι
μεταρρυθμίσει 

ώστε
η χώρα να
Θωρακιστεί

ΑΝΑΠΤΥ1Η το βημα 35 Β7

Η ελληνική αποστολή που
συμμετείχε στο επενδυτικό
συνέδριο «Capital Link Invest
in Greece Forum», το οποίο
πραγματοποιήθηκε την περασμένη
Δευτέρα στη Νέα Υόρκη, έξω από
τη χριστουγεννιάτικη Wall Street

μά πως τώρα είναι ο τέλειος
χρόνος για να επενδύσει κανείς 

στην ελληνική ακίνητη
περιουσία με ένα παράθυρο
2 ετών για υψηλές αποδόσεις.

Μεγάλη ζήτηση
Ο Αριστοτέλης Καρυτινός,
διευθύνων σύμβουλος της
Prodea Investments, παρατηρεί 

πως δραστηριοποιούνται
πλέον στην ελληνικά αγορά
ακινήτων όλο και περισσότερα 

διεθνή funds, με πολύ
πιο «επιθετική» προσέγγιση,
δημιουργώντας συνθήκες μεγάλης 

ζήτησης, ενώ η πρα-
σφορά παραμένει χαμηλή.
Για τον Οδυσσέα Αθανασίου, 

CEO της Lamda
Development, τα δεδομένα
στην Ελλάδα έχουν αλλάξει. 

Η καινούργια κυβέρνηση
παίρνει σημαντικά μέτρα για
να βελτιώσει το οικονομικό
και πολιτικό σκηνικό και οι
επενδυτές δείχνουν να ανακτούν 

την εμπιστοσύνη τοος.
Το έργο του Ελληνικού θα
μπορούσε να αντιμετωπίσει
τον πιο μεγάλο εχθρό του ελληνικού 

τουρισμού: την εποχικότητα. 

Η Αθήνα έχει περιθώρια 

να αναπτυχθεί από
τουριστικής πλευράς και το
Ελληνικό θα συμβάλει σε
αυτό καθοριστικά, εκτίμησε 

και ο Αχιλλέας Κωνστα-
ντακόπουλος, πρόεδρος της
TEMES SA, σημειώνοντας
ποχ; ύστερα από επενδύσεις
2,2 δισ. ευρώ η τουριστική 

περίοδος στη Μεσσηνία
(«Costa Navarino») διαρκεί
όλον τον χρόνο.
Ο Νίκος Μπορνόζης, πρόεδρος 

της Capital Unk, που
τα τελευταία 21 χρόνια προ¬

βάλλει την Ελλάδα σε ένα
ευρύτερο κοινό, θεωρεί πως
με καταλύτη τη νέα, πιο φιλική 

προς τις επενδύσεις, τις
αγορές και την οικονομία
κυβέρνηση η πρώτη ψήφος
εμπιστοσύνης από τη διεθνή
κοινότητα αποτυπώνεται στη
μεγάλη πτώση του κόστους
δανεισμού. Το δεύτερο κύμα
εμπιστοσύνης αναμένεται να
αποτελείται από επενδύσεις
σε ακίνητα, μετοχές, πάγια
και επιχειρήσεις, ενισχύοντας
έτστ μια νέα και διατηρήστμη
περίοδο ανάπτυξης για την
Ελλάδα.

Παράδειγμα n Ελλάδα
Πολυετή περίοδο ευημερίας
για την Ελλάδα προβλέπει ο
μεγαλοεπενδυτης Τζον Πόλ-
σον, εκτιμώντας ότι η χώρο
βρίσκεται στην έναρξη μιας
αναπτυξιακής πορείας που
στηρίζεται στην πολιτική της
νέας κυβέρνησης, η οποία δίνει 

έμφαση στη μείωση της
φορολογι'ας, στην προσέλκυση 

ξένων επενδύσεων και
μέσω όλων αστών στη δημιουργια 

θέσεων εργασίας.
Ο Τζον Πόλσον είχε την ευκαιρία 

να μιλήσει για την Ελλάδα, 

μια χώρα που, όπως
είπε, μπορεί να γίνει παράδειγμα 

ανάπτυξης στην Ευρώπη, 

κατά τη βράβευση του
στο Capital Link Forum στη
Νέα Υόρκη την περασμένη
εβδομάδα, και διατύπωσε,
παραθέτοντας στοιχεία, μια
αισιόδοξη πρόβλεψη για
την ελληνική οικονομία, την
οποία γνωρίζει σε βάθος καθώς 

έχει επενδύσεις σε Τράπεζα 

Πειραιώς, Alpha Bank
και ΕΥΔΑΠ.
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ΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Ακίνητα με
προδιαγραφέ
και μητρώο στην
Εφορία τα μέτρα
για τα Airbnb Σ Β11
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Επιχειρήσει

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΕΛΕΖΟΣ

Εως και 10 δια ευρώ αναμένεται

να επενδυθούν στον
ξενοδοχειακό και ευρύτερο
τοοριστικό τομέα τα επόμενα

πέντε χρόνια βάσει των
επενδυτικών σχεδίων που
βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης

και αφορούν από
ξενοδοχεία πόλης σε Αθηνά
και άλλες μεγαλουπόλεις
έως και σύνθετα τοοριστικά
συγκροτήματα σε δημοφιλείς

προορισμούς
Αντίστοιχος του επενδυτικού

ενδιαφέροντος που
υπάρχει είναι και ο

προγραμματισμός

των τεσσάρων

μεγάλων τραπεζών που
σχεδιάζουν να διαθέσουν
συνολικά την ερχόμενη τριετία

6-7 δια ευρώ προκειμένου

να διευκολύνουν την
υλοποίηση των επενδυτικών
τοοριστικών σχεδίων

Μέσα στο κλίμα αυτό
ο υπουργός Τουρισμού
κ Χάρης Θεοχάρης μιλώντας

στο 21ο ετήστο
Capital Link Forum στη
Νέα Υόρκη αναφέρθηκε
ιδιαίτερο στις επενδυτικές
ευκαιρίες που υπάρχουν
στον τουριστικό κλάδο
αλλά και στις προοπτικές
του ελληνικού τουρισμού
Ο κ θεοχάρης μίλησε για
14 έργα που βρίσκονται
σε εξέλιξη στο πλαίσιο
της πράσινης ανάπτυξης
τα οποία εκτελούνται από
τον ιδιωτικό τομέα σε κύ
ριους προορισμούς Ηδη
12 τουριστικά έργα έχουν
συμπεριληφθεί στη διαδικασία

Fast Track ενώ
η Εταιρεία Ακινήτων του
Δημοσίου πρόσθεσε διαχειρίζεται

ένα χαρτοφυλάκιο
που περιλαμβάνει 277

• m

Mnizves 10 δια
ευρώ στον τουρισμό

Κατασκευές
ξενοδοχείων
αλλά και
σύνθετα
τουριστικά
συγκροτήματα
σε δημοφιλείς
προορισμούς
προγραμματίζονται

για
την επόμενη
πενταετία
Αθήνα Αττική
Ριβιέρα
Ερμιόνη
και Κρήτη οι
κύριοι στόχοι

τουριστικά ακίνητα σε όλη
την Ελλάδα τα οποία

χαρακτηρίζονται

για την ιστορική

και πολιτιστική τοος
αξία και τη φυστκή τους
ομορφιά Σε αυτά περιλαμβάνονται

και 27 μεγάλα οικόπεδα

στην Αττική κατάλληλα

για εμπορική χρήση
7 μαρίνες 31 εμβληματικά
ξενοδοχεία Ξενία και 20
εγκαταστάσεις ιαματικών
πηγών

Στην Αθήνα
Στην Αθήνα που θεωρείται
πλέον δημοφιλής προορισμός

city break οι επισκέπτες

της εφέτος θα ξεπεράσουν
τα 6 εκατομμύρια

αυξάνονται συνεχώς οι
επενδύσεις σε ξενοδοχεία
πόλης ενώ αρκετοί όμιλοι
ετοιμάζουν επιπλέον κινήσεις

για τα επόμενα χρόνια
Από τα πιο σημαντικά

ονόματα που εμφανίστη¬

καν πρόσφατα στην πρωτεύουσα

είναι η London
Regional που αγόρασε το
ξενοδοχείο Τιτάνια και
ο ισραηλινός όμιλος Fattal
Hotels που μίσθωσε το πρώην

Εσπέρια της οδού Σταδίου

Επενδύσεις δρομολογούνται

και στην Αττική
Ριβιέρα με κυρίαρχη αυτή
του Ελληνικού Επίσης στα
Αστέρια της Γλυφάδας η

Grivalia Hospitality δρομολογεί

επένδυση ύψοος 100
εκατ ευρώ Ο σχεδιασμός
περιλαμβάνει ξενοδοχείο
5 αστέρων και 400 κλινών
σουίτες επιπλωμένες βίλες
spa αθλητικές εγκαταστάσεις

πισίνες χώρους εστίασης

και κέντρο διασκέδασης

Ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Επενδύσεις που θα ξεπεράσουν

τα 50 εκατ ευρώ
ετοιμάζεται να υλοποιήσει

και ο όμιλος ΕΑΑΑΚΤΩΡ
στη μαρίνα Αλίμου μόλις
ολοκληρωθεί η παραχώ
ρησή της από το ΤΑΙΠΕΔ
Η εταιρεία σχεδιάζει την
κατασκευή ξενοδοχείου
εμπορικών καταστημάτων

και γροφείων αλλάζοντας

τελείως τη μορφή
της μεγαλύτερης μαρίνας
των Βαλκανίων η οποία
διαθέτει πάνω από 1.000
θέσεις ελλιμενισμού σκαφών

και χερσαία ζώνη 210
στρεμμάτων
Στο μέτωπο των σύνθετων

τοοριστικών καταλυμάτων
σε τροχιά υλοποίησης

έχουν μπει μεγάλες επενδύσεις

Στις αρχές Νοεμβρίου
εκδόθηκε η οικοδομική

άδεια για loKilada Hills το
οποίο αναπτόοοει η Dolphin
Capital στην Ερμιονίδα
Αργολίδας Πρόκειται για
επένδυση ύψους 420 εκατ
ευρώ που θα αναπτυχθεί σε

Οι τράπεζες σχεδιάζουν
να διαθέσουν 6-7 δια
ευρώ για να διευκολύνουν

την υλοποίηση
των επενδυτικών
τουριστικών σχεδίων

δύο φάσεις και θα περιλαμβάνει
το πρώτο signature

γήπεδο γκολφ στην Ελλάδα
πολυτελείς παροθεριστικές
κατοικίες και βίλες καθώς
και ξενοδοχειακό συγκρότημα

5 αστέρων

Τα σχέδια
Στην Κρήτη προχωρεί το
Elounda Hills από την εται
peiaMirum Hellas συμφερόντων

του ρώσου επενδυτή

Βιτάλι Μπορίσοφ Η
επένδυση προϋπολογισμού
410 εκαχευρώ αφορά την
κατασκευή σε έκταση 675
στρεμμάτων πολυτελούς
συγκροτήματος το οποίο
θα περιλαμβάνει παραθεριστικές

κατοικίες ξενοδοχεία

τουριστικό λι
μένα-μαρίνα αθλητικές
εγκαταστάσεις και κέντρο
αναζωογόνησης
Παράλληλα εντός του 2020
αναμένεται να ξεκινήσουν
και μεγάλες επενδύσεις σε
εκτάσεις που έχουν δοθεί
προς αξιοποίηση από το
ΤΑΙΠΕΔ Σε έκταση 489
στρεμμάτων στην Κασσιόπη

της Κέρκυρος η NCH
Capital σχεδιάζει να υλοποιήσει

τουριστική επένδυση
άνω των 100 εκστ ευρώ

που θα περιλαμβάνει ξενοδοχείο

5 αστέρων ανεξάρτητες

κατοικίες καθώς και
μαρίνα 60 θέσεων ελλιμενισμού

Στην Αφάντου της Ρόδου
σχεδιάζεται η επένδυση
τωνΜ.Α Angeliades Inc
και Aegean Sun investments
που αναμένεται να φθάσει
τα 300 εκατ ευρώ και περιλαμβάνει

ξενοδοχεία 5
αστέρων συνολικής δυναμικότητας

2.600 κλινών
καθώς και πολυτελείς κατοικίες

με επίκεντρο το γήπεδο

γκολφ 18 οπών που
λειτουργεί από το 1973
στην περιοχή

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Ερχονται
προδιαγραφέ5
και φάκελοι για
Tis ßpaxuxpovies
μισθώσεις
Η σταθερή άνοδος των μεγεθών

του ελληνικού τοορι
σμού την τελευταία πενταετία

έχει ήδη φέρει τα πρώτα
φαινόμενα υπερπροσφοράς
κλινών ειδικά στην Αθήνα
όπου εξαπλώνονται συνεχώς

και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις

τύπου Airbnb
Πρόσφατη μελέτητου Ινστιτούτου

του Συνδέσμου
Ελληνικών Τουριστικών

Επιχειρήσεων ΙΝΣΕΤΕ
αποκαλύπτει ότι τα συνολικά

έσοδα από τις μισθώσεις
καταλυμάτων στην Ελλάδα

μέσω των Γτλατφορμών
Airbnb και HomeAway κατά

το 12μηνο Ιουνίου 2018
Μαΐου 2019 ανήλθαν σε

1,15 δισ ευρώ Και από τις
δύο πλατφόρμες διατέθηκαν

προς μίσθωση 170.542
καταλύματα εκ των οποίων

137.484 81 μισθώθηκαν
τουλάχιστον μία φορά Από
αυτά τα 121.287 ήταν αυτόνομα

καταλύματα ενώ τα
υπόλοιπα 16.197 διέθεταν
και κοινόχρηστους χώρους
Το γεγονός αστό όπως και
οι πρόσφατες αντικρουόμενες

δικαστικές αποφάσεις
σε Ναύπλιο και Αθήνα

για τη νομιμότητα των
βραχυχρόνιων μιοιθώσεων

αναγκάζουν την κυβέρνηση
να επισπεύσει τη λήψη

μέτρων για τη ρύθμιση της
συγκεκριμένης αγοράς
Στο νομοσχέδιο που ετοιμάζουν

τα υπουργεία Τουρισμού

και Οικονομικών
μεταξύ άλλων θα προβλέπεται

το μπλοκάρισμα από
τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες

τύπου Airbnb όσων ακι νήτων

μισθώνονται διαδι

θα μπλοκάρονται
από τις ηλεκτρονικές
πλατφόρμες όσα
ακίνητα μισθώνονται
διαδικτυακά χωρίς
να διαθέτουν
επαληθευμένο
αριθμό μητρώου

κτυακά χωρίς να διαθέτουν
επαληθευμένο αριθμό μητρώου

Επίσης θα προβλέπεται

η αναγροφή και του
ΑΦΜ του διαχειριστή κάθε
ακινήτου κατά την ανάρτηση

του καταλύματος στις
διαδικτυακές πλατφόρμες
Ακόμα υποχρεωτική θα είναι

και η εγγροφή όλων των
ακινήτων που διατίθενται
για βραχυχρόνια τουριστική
μίσθωση στο Μητρώο Ακινήτων

ΑΜΑ στα πρότυπα
του ήδη υπάρχοντος Ετσι
θα αποκλειστούν από τις
πλατφόρμες όποια ακίνητα

δεν θα πληρούν αυτή την
προϋπόθεση και δεν θα δια¬

θέτουν επαληθευμένο ΑΜΑ
Προκειμένου να διασφαλιστεί

η εγγροφή όλων των
ακινήτων στο Μητρώο θα
υπάρξει ειδική ασφαλιστική
δικλίδα που θα πιστοποιεί
την ταστότητα του προσώπου

στο οποίο ανήκει το
ακίνητο Για παράδειγμα
ο ΑΦΜ θα μπορούσε να λειτουργήσει

ως εχέγγυο Στη
νομοθετική ρύθμιση θα περιληφθεί

και μια σειρά προδιαγραφών

που πρέπει να
πληρούν τα καταλύματα Κυρίως

εξετάζεται η επιβολή
κανόνων που άπτονται της
ασφάλειας των τουριστών
αλλά και η υποχρεωτική
ασφαλιστική κάλυψη όλων
των προσφερόμενων προς
μίσθωση καταλυμάτων Πάντως

δεν θα υπάρχει κανένας

περιορισμός όσον αφορά
τον αριθυό των ακινήτων

που θα μισθώνονται ανά
ΑΦΜ ούτε θα προβλεφθεί
η επιβολή γεωγραφικού ή
χρανικού περιορισμού
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Του ΔΗΜΗΤΡΗ Γ ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Β
Στην ίδια φάρσα Qecnes

Αναμφίβολα και πρέπει να προβάλλεται
η ελληνική οικονουία^οίσυγκεκριμένο
οΐω?συνέδρΤο,οεν πουλάει και Βέβαια

αυτό φαίνεται και στο πρόσωπο του
διοργανωτή Νίκου Mnogygzn npcôtos

από αριστερά εν αντιθέσει με tous
unoupyous ποωχαμογελάνε

Ο ιδιοκτήτης της Capital Link είναι ο μόνος κερδισμένος από την
εκδήλωση της Ν.Υ που επιβαρύνει τους Ελληνες φορολογουμένους

Με παράτες και ταρα
τζούμ ολοκληρώθηκε

και εφέτος το 21ο
επενδυτικό φόρουμ της Capital
Link στη Νέα Υόρκη που υποτίθεται

ότι έχει αντικείμενο την
προώθηση της ελληνικής οικονομίας

Γίνεται κάθε χρονιά από
το 1998 με προσκεκλημένους
Έλληνες υπουργούς και τεχνοκράτες

που πάνε στην αμερικανική

μεγαλούπολη για να συστήσουν

στους Αμερικανούς
επενδυτές την οικονομία μας

Και κάθε χρονιά επαναλαμβάνεται

η ίδια φάρσα με μόνο
ίσως κερδισμένο τον ιδιοκτήτη

της Capital Link που κερδίζει
χρήματα από μια εκδήλωση
που δεν έχει καμία μα καμία

αξία για την Ελλάδα Η ελληνική
οικονομία όπως έχει φανεί

χρόνια τώρα δεν κερδίζει τίποτα
αντίθετα οι Εννλληνες φορολογούμενοι

επιβαρύνονται
με το άμεσο και έμμεσο κόστος
της διοργάνωσης που πληρώνουν

οι χορηγοί πολλοί εκ των
οποίων είναι ελληνικές εταιρείες

ΔΕΚΟ και ανακεφαλαιοποι
ημένες με χρήματα των ιθαγενών

τράπεζες
Από την εκδήλωση αυτοί

φεύγουν πάντα χαρούμενοι οι
υπουργοί μας οι οποίοι έχουν
πάει στη Νέα Υόρκη έχουν παρευρεθεί

υποτίθεται σε επαφές
με ξένους επενδυτές ενώ ο κάθε

φορά υπουργός Οικονομικών
έχει και το μεγάλο προνόμιο

να κηρύττει μια ημέρα την
τελευταία του φόρουμ την
έναρξη των εργασιών στο Χρηματιστήριο

της Νέας Υόρκης
Στις ανακοινώσεις με τις

οποίες φροντίζει η Capital Link
να προμηθεύει τα ελληνικά μέσα

μαζικής ενημερώσεως οι
Ελληνες υπουργοί φαντάζουν
πάντα ως υπερήρωες που
παρουσίασαν με τον καλύτερο
τρόπο την εγχώρια οικονομία
και ενημέρωσαν τους ξένους
επενδυτικούς οίκους για τις ευκαιρίες

στην Ελλάδα

Τα meeting
Συναντήσεις ρουτίνας ή δηλώσεις

ευγενείας των Αμερικανών
επισήμων όπως εφέτος του

Αμερικανού υπουργού Εμπορίου
Γουίλμπορ Ρος περί σημαντικής

προόδου της ελληνικής
οικονομίας προβάλλονται από
τα εγχώρια μέσα ως σημαντικές
και απαρχή μια νέας περιόδου

Και οι ανταποκρίσεις που
έχουν όλες σαν βάση τις ανακοινώσεις

της Capital link κινούνται

σε ένα υπεραισιόδο
ξο κλίμα και συσκοτίζουν την
πραγματικότητα που μάλλον
απογοητευτική είναι

Και βέβαια ουδείς αμφιβάλει

ότι για παράδειγμα οι
υπουργοί δύο από αυτούς που
παρευρέθηκαν στη φετινή εκδήλωση

Ανάπτυξης και Οικονομίας

Άδωνις Γεωργιάδης και
Χρήστος Σταϊκούρας τα είπαν
μια χαρά και έδωσαν τόνο αισιοδοξίας

για την ελληνική οικονομία

συνεπικουρούμενοι και
από άλλους παράγοντες της χώ¬

ρας όπως τραπεζίτες διοικητές
οργανισμών και λοιπούς παροι
κούντες την Αθήνα

Επίσης καλά τα είχε πει και
ο άνευ γραβάτας υπουργός Οικονομικών

του ΣΥΡΙΖΑ ο Ευκλείδης

Τσακαλώτος όταν είχε
πάει αλλά και άλλοι υπουργοί
Οικονομικών πριν από αυτόν
Επίσης τέλεια τα είχε πει και ο
πάλαι ποτέ τσάρος της οικονομίας

του ΠΑΣΟΚ και πάντα χαμογελαστός

ο Γιάννος Παπαντω
νίου όταν πήγε το 1999 πριν η
Ελλάδα μπει στο ευρώ

Το θέμα είναι ότι τα αποτελέσματα

όλων αυτών των ετών
από το 1998 διοργανώνεται το
συγκεκριμένο συνέδριο είναι

ανύπαρκτα Αν υπήρχαν επενδύσεις

θα φαίνονταν αλλά δυστυχώς

δεν υπήρξαν ποτέ
Υπήρχαν μάλιστα υπουργοί
Οικονομικών που ενώ γνώριζαν

ότι το συγκεκριμένο φόρουμ

δεν προσθέτει τίποτα στην
οικονομία εν τούτοις πήγαιναν
λέγοντας ότι πρέπει ναπάνε γιατί

όλοι πάνε

Το φόρουμ παρωδία
Προς τιμήν τους ο υπουργοί που
δεν συμμετείχαν στο φόρουμ
παρωδία της Capital Link ήταν
ο Νίκος Χριστοδουλάκης κυβέρνηση

Κώστα Σημίτη αλλά
και ο Γιάννης Στουρνάρας που
διετέλεσε υπουργός Οικονομι¬

κών στην κυβέρνηση του Αντώνη

Σαμαρά
Οι Αμερικανοί επενδυτές

που ήρθαν στην Ελλάδα όποτε

ήρθαν σίγουρα δεν είχαν
και δεν έχουν ανάγκη τις φανφάρες

των Ελλήνων υπουργών
και βέβαια πολλές φορές έχουν
καλύτερη ενημέρωση από τους
δικούς μας προκαθήμενους
στους υπουργικούς θώκους

Στις ανακοινώσεις της
Capital Link εκτός των υπερη
ρώων Ελλήνων υπουργών και
των εξαιρετικών παρουσιάσεών
τους φιγουράρειπάντα και κατάλογος

διεθνών επενδυτικών οίκων

που υποτίθεται παρακολουθούν

τις παρουσιάσεις με στόχο

να επενδύσουν στην οικονομία
Και εκεί ακριβώς το πράγμα

μπερδεύεται συνήθως καθώς

έγκυρες πηγές αναφέρουν
ότι στις συναντήσεις αυτές οι ξένοι

επενδυτές στέλνουν αν στείλουν

νεαρούς και άπειρους εκπροσώπους

τους δείχνοντας με
τον τρόπο αυτό και την αδιαφορία

τους για τα τεκταινόμενα στις
συγκεκριμένες συγκεντρώσεις

Οι ομογενείς
Αντίθετα στις συγκεκριμένες
συναντήσεις υπερπλεονάζουν
πάντα οι Έλληνες ομογενείς
που επίσης προσκαλούνται από
τους διοργανωτές για να δούνε
και να συναντήσουν τους πατριώτες

υπουργούς Και βέβαια
παρά το δούλεμα που έχουν
υποστεί οι ομογενείς από το Ελλαδικό

κράτος κατά καιρούς
ανταποκρίνονται με την καρδιά

τους στην πρόσκληση γιατί
εκεί θα δοϋνε'Ελληνες που έρχονται

από την πατρίδα
Σε μια παλαιότερη εκδήλωση
και ενώ είχε σταλεί στα εγχώρια

μέσα η συνήθης ανακοίνωση
με τους πολλούς επενδυτές

κάποιος συμμετέχων στην εκδήλωση

επιβεβαίωσε ότι οι ξένοι

οίκοι που αναφέρονταν δεν
μετείχαν στην ελληνική εκδήλωση

αλλά σε μια τουρκική
όπου ήταν προσκεκλημένα

υψηλόβαθμα στελέχη της τουρκικής

κυβερνήσεως
Τέτοιου είδους εκδηλώσεις

είχαν νόημα σε μια άλλη εποχή
και ειδικότερα όταν οι Αμερικανοί

δεν έστελναν ανθρώπους
στην Ελλάδα Τώρα στέλνουν
και μάλιστα πολλούς οι οποίοι

γνωρίζουν πολύ καλά και με
λεπτομέρειες την ελληνική οικονομία

Η κυβερνητική amingoûionsta
Στη φετινή εκδήλωση το πρόγραμμα συμμετοχής

συμπεριελάμβανε και υψηλόβαθμη
κυβερνητική αντιπροσωπεία

•Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
μέσω τηλεοπτικού μηνύματος
•Ο Χρήστος Σταϊκούρας υπουργός Οικονομικών

•Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπουργός Ανάπτυξης
Επενδύσεων

•Ο Χάρης Θεοχάρης υπουργός Τουρισμού
•Ο ΙωάννηςΠλακιωτάκης υπουργός Ναυτιλίας

Νησιωτικής Πολιτικής
•Ο Γιώργος Ζαββός υφυπουργός Οικονομιών

•Ο ΓιάννηςΤσακίρης υφυπουργός Ανάπτυξης
Επενδύσεων

•Ο Γεράσιμος Θωμάς υφυπουργός περιβάλλοντος

και Ενέργειας
•Ο ΓεώργιοςΠπσιλής διοικητής Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Εσόδων
• Ο Χάρης Λαλάκος πρέσβης της Ελλάδος
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
•Ο Δρ Κωνσταντίνος Κούτρας γενικός πρόξενος

της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη
•Ο Δρ Martin Czurda διευθύνων σύμβουλος

Hellenic Financial Stability Fund
•Ο Ριχάρδος Λαμπίρης διευθύνων σύμβουλος

του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας

του Δημοσίου
•Ο Δημήτρης Τσάκωνας αναπληρωτής γενικός

διευθυντής Οργανισμός Διαχείρισης
Δημοσίου Χρέους Ο.Δ.ΔΗ.Χ
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Αγώνας δρόμου για
ξένους επενδυτές
Σε εντατικές επαφές με τη διεθνή

επενδυτική κοινότητα
προχωρά το οικονομικό επιτελείο

διαφημίζοντας τις
ευκαιρίες που ανοίγονται στην
Ελλάδα Στόχος η εισροή κεφαλαίων

που θα στηρίξουν
την ανάπτυξη 3
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Οι πιστωτές ανησυχούν για ίο κατά πόσο η ελληνική κυβέρνηση θα δει τον μεταρρυθμιστικό

της οίστρο να κουράζεται πρόωρα υποκύπτοντας οε λαϊκιστικές τάσεις
στο εσωτερικό της ειδικό υπό το βάρος του απρόβλεπτου μετώπου στο Προσφυγικό

Οικονομία

ΚΟΜΒΙΚΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΜΜΗΝΟ

Το στοίχημα των 7,5 δια
και τα δύο αγκάθια

στον δρόμο των
μεγάλων επενδύσεων

Συνεχίζεται το σαφάρι της κυβέρνησης η οποία με στόχο την
επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,8 διαφημίζει τις ευκαιρίες
που ανοίγονται στην Ελλάδα Θετική η γενικότερη αίσθηση των

αγορών ωστόσο η γεωπολιτική ένταση με την Τουρκία και
η προσήλωση στο μέτωπο των μεταρρυθμίσεων προβληματίζουν

ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

earlapanou@ethnos gr

ΑΠΟ
ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ στην ΑοιΌ Και αΠό

την Αοι'α στη Νέα Υόρκη η κυβέρνηση

πραγματοποιεί εντατικές
επαφές με τη διεθνή επενδυτική
κοινότητα και προβάλλει τις οικονομικές

ευκαιρίες που ανοίγονται
στην Ελλάδα καθώς η οικονομία

ανακάμπτει Στόχος είναι το 2020 να σηματοδοτηθεί

η έναρξη μιας ισχυρής ροής επενδύσεων

στην Ελλάδα υποστηρίζοντας ή
ακόμα και ξεπερνώντας τσν στόχο για επιτάχυνση

της ανάπτυξης στο 2,8 που θα
οδηγήσει το ελληνικό ΑΕΠ στα 197,5 δισ
ευρώ αυξημένο κατά περίπου 7,5 δια σε
σχέση με φέτος Η κυρίαρχη αίσθηση στην
αγορά εκτός συνόρων είναι ότι η υποδοχή
του ελληνικού αφηγήματος στα διεθνή φόρα

είναι θετική και σίγουρα πιο θετική σε
σχέση με το αφήγημα της προηγούμενης
κυβέρνησης Το φιλοεπενδυηκό προφίλ της
κυβέρνησης και οι πρωτοβουλίες που τρέχουν

ταχύτερα εμβληματικές επενδύσεις
με κορυφαία αυτή του Ελληνικού αλλά

και η εξυγι'ανση των τραπεζών από τα κόκκινα

δάνεια γράφουν καλά στις αίθουσες
των ουναντήσεων εκπροσώπων διεθνών
οίκων και funds που διαχειρίζονται τρισεκατομμύρια

ευρώ παγκοσμίως
Αυτό κατέστη εμφανές και στην τελευταία

εξόρμηση της ελληνικής κυβέρνησης και
των μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων σης
ΗΠΑ στο πλαίσιο του 2 1ου ετήοιου συνεδρίου

της Capital Link για την ελληνική οικονομία

Είναι δε κοινή εκτίμηση στους ξένους
επενδυτές ότι τσ ελληνικό χρέος είναι πια
υπό έλεγχο και μάλιστα τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού

Μηχανισμού Σταθερότητας ESM
πσυ είναι και σ μεγαλύτερος πιστωτής της
χώρας ενώ δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι
η δημοσιονομική επιτήρηση στη χώρα θα
παραμείνει αυστηρήγια πολλά χρόνια ακόμη

Ο προβληματισμός φαίνεται να επικεντρώνεται

σε δύο βασικά θέματα
Στην αυξημένη γεωπολιηκή ένταση με

την Τουρκία γύρω από την εξερεύνηση και
την αξιοποίηση των ενεργειακών αποθεμάτων

της περιοχής τα οποία είναι per se ένα
δυναμικό πεδίο επενδυηκσύ ενδιαφέροντος
μεσσμακροπρόθεσμα

Στο κατά πόσο η νέα ελληνική κυβέρνηση
θα δει τον μεταρρυθμιστικό της οίστρο

να κουράζεται πρόωρα υποκύπτοντας σε
λαϊκιστικές τάσεις πσυ εντοπίζονται και στο
εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος ειδικά

υπό το βάρος του μεγάλου και απρόβλεπτου

μετώπου στο Προσφυγικό Στσ επίκεντρο

βρίσκονται έκτων πραγμάτων η αξι¬

ολόγηση του Ασφαλιστικού καθώς και η
μεταρρύθμιση και η βεληωση της δημόστας
διοίκησης

Την ίδια ώρα η Ελλάδα απέχει ακόμη
από την κατηγορία της επενδυτικής βαθμίδας

ενώ εντείνεται στους κόκλους των επενδυτών

η ανησυχία για τις εξελίξεις στην οικονομία

της Ευρωζώνης και κυρίως για το
εάν ο κίνδυνος στασιμότητας μετατραπεί
τελικά σε κίνδυνο επιβράδυνσης της οικονομικής

δραστηριότητας στην Ευρώπη μεσοπρόθεσμα

Τσ πλαίσιο αυτό είναι μέσα στσ
δωμάτιο των συζητήσεων για την ελληνική

οικονομία η οποία πάντως αναγνωρίζεται

στο εξωτερικό πως είναι η μοναδική
οικονομία στην Ευρωζώνη που προσφέρει

ΜΕ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Εστία ανάπτυξης για τα Βαλκάνια
Η εκκίνηση του έργου στο Ελληνικό
που θα έχει πολύ θετικές επιπτώσεις
στην ελληνική οικονομία τόσο κατά την
υλοποίηση του όσο και κατά τη λειτουργία

του είναι de facto σημαία για τη
διεθνή επενδυτική κοινότητα Στην ίδια
κατηγορία είναι το ξεκλείδωμα μεγάλων

ιδιωτικοποιήσεων και διαχείρισης
χρονιζόντων προβλημάτων σε μεγαλες
επιχειρήσεις με κυρίαρχη τη ΔΕΗ ενώ
ισχυρές είναι οι δυνατότητες ανάπτυξης
στον κλάδο των ακινήτων του τουρισμού
αλλά και μεγαλων έργων υποδομής Δεν
πρέπει να υποτιμάται επίσης το ότι η Ελλάδα

καλώς εχόντων των πραγμάτων
μπορεί να λειτουργήσει ως hub ανάπτυξης

για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων

τόσο σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών

οσο όμως και σε επίπεδο επέκτασης

ελληνικών επιχειρήσεων πσυ Θα

έχουν την τεχνογγωσία να διαχειριστούν

μεγαλα έργα τα οποία μοιραία μέσα στα
επόμενα χρόνια θα πρέπει να υλοποιηθούν

στην περιοχή στο πλαίσιο και της
ενταξιακής διαδικασίας μεγάλων χωρών
Το κλειδί για να ανοίξουν όλες αυτές
οι πίστες κρύβεται μέσα στο πρώτο
εξάμηνο το πολύ εννεάμηνο του 2ο2ο
Τότε η ελληνική κυβέρνηση θα κρίνεται
επί των δικών της μόνο πεπραγμένων
στις μεταρρυθμίσεις και στην υλοποίηση
μεγαλων έργων καθώς και στο πόσο εύκολο

θα αποδειχθεί να επισπευσθεί η

πορεία της χώρας προς την αναβάθμιση
της πιστοληπτικής αξιολόγησης σε επενδυτική

βαθμίδα Κάτι τέτοιο είναι δεδομένο

πως θα αποδειχθεί ισχυρός καταλύτης

βελτιώνοντας τους όρους χρηματοδότησης

για τις ελληνικές επιχειρήσεις
στο διεθνές περιβάλλον και διευκολύνοντας

την προσέλκυση επενδυτών μακροπρόθεσμου

προφίλ

τέτοιες αποδόσεις για παράδειγμα στα ομόλογα

αλλά και πολύ αξιόλογες ευκαιρίες σε
τομείς όπως οι υποδομές το real estate η
ενέργεια τα logistics ο τουρισμός και η ναυ
ηλία

ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΑ ΤΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
Κρίσιμη από όλες τις πλευρές είναι και η
πορεία εξυγίανσης των ισολογισμών των
ελληνικών τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια
Η ψήφιση του Ηρακλή είναι ένα σημαντικό

βήμα για τη διαχείριση του μεγάλου αυτού
ζητήματος της βαριάς κληρονομιάς που
άφησε η ελληνική δημσοισνομική κρίση στις
τράπεζες προκειμένου να απελευθερωθεί
επιπλέον ρευστότητα στην πραγματική οικονομία

Είναι δε καθοριστική σημαοι'ας το
ελληνικό τραπεζικό σύστημα

να απελευθερω το επίκεντρο
θεί το ταχύτερο δυνατόν βρίσκονται εκ

για να στηρίξει τη χρήμα χων πραγμάτων
τοδότηση της σικονομί η αξιολόγηση
ας προκειμένου αυτή να tou Ασφαλιστι
αναπτυχθεί με τους ρυθ κ°ύ καθώς

μσύς που χρειάζεται η και η εξυγίανση
Ελλάδα θεηκό προς την κα βελτίωση
αύξηση της διαθέσιμης στς δημόσιας
ρευστότητας αναμένεται διοίκησης
να λειτουργήσει εάν
προκύψει περιθώριο η σταδιακή επιπλέον
μείωση της φορολογι'ας μέσα στο 2020 με
πρώτες προτεραιότητες εάν προκύπτει επιπλέον

χώρος τη μείωση του ΕΝΦΙΑ τη μείωση

του φορολογικού συντελεστή στο 20
από 24 και την περαιτέρω μείωση των
ασφαλιστικών εισφορών αλλά και η εξαφάνιση

των ληξιπρόθεσμων οφειλών του
Δημοσίου προς την αγορά

Η μείωση της φσρσλογι'ας και η εξασφάλιση

πως όσα χρέη έχει το Δημόσιο προς
ιδιώτες αποπληρώνονται άμεσα και δεν λιμνάζουν

στερώντας πολύτιμη ρευστότητα
από επιχειρήσεις είναι δύο παράγοντες που
μπορούν να υποστηρίξουν μαζί με άλλες
παρεμβάσεις το αναπτυξιακό στοίχημα του
2020
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Σε θέσεις μάχης Ελληνες και ξένοι μνηστήρες για τη ΔΕΠΑ
Εντονο ενδιαφέρον κυρίως από ευρωπαϊκές εταιρείες με τεχνογνωσία προκάλεσε
η δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ιοο της ΔΕΠΑ
Υποδομών ΑΕ Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις ► β-7



9. ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΧΗΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΕΘΝΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .15/12/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/12/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 36

36 I 6 15 Δεκεμβρίου 2019 ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Ενέργεια
0Οι τρεις εταιρείες διανομής αερίου που βρίσκονται πλέον κάτω από την

ομπρέλα της ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ έχουν μπροστά τους πενταετή επενδυτικά
προγράμματα επέκτασης των δικτύων διανομής ύψους 4σο εκατ ευρώ

ψΤΟΥ ΘΟΔΩΡΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ
teopanagoulisfgmail com

Στη
γραμμη της αφετηρίας εισέρχεται

η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ

της δημόσιας επιχείρησης
αερίου με τη δημοσίευση από τσ
ΤΑΙΠΕΔ της πρόσκλησης εκδήλωσης

ενδιαφέροντος για το 100

της ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ δηλαδή
της μίας από τις τρεις εταιρείες που προέκυψε

με τον πρόσφατο νόμο της κυβέρνησης

από τη διάστιαση της ενιαίας ΔΕΠΑ
Το ελληνικό Δημόσιο που μέσω του

ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65 της ΔΕΠΑ και κατ
επέκταση της ΔΕΠΑ Υποδομών και τα
Ελληνικά Πετρέλαια που κατέχουν το
υπόλοιπο 35 θα ενεργήσουν ως από
κοινού πωλητές καθώς τα ΕΛΠΕ προτίμησαν

να διεκδικήσουν τον πλήρη έλεγχο
των δραστηριοτήτων εμπορίας και να απο
επενδύσουν από τα δίκτυα

Ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιμος
Θωμάς σ οποίος ανακοίνωσε την έναρξη
της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ από το
βήμα του επενδυτικού ουνεδρίσυ Invest
in Greece της Capital Link στη Νέα Υόρκη

έκανε λόγο για την εκκίνηση μιας εμβληματικής

ιδιωτικοποίησηςγια το υπουργείο

Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά
και για την κυβέρνηση συνολικά

Οι ρυθμίσεις για τον εταιρικό μετασχηματισμό

της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από to
ελληνικό Κοινοβούλιο στις 28 Νοεμβρίου
και 1 1 ημέρες αργότερα βγήκε στον αέρα
ο διεθνής ανοιχτός πλεισδστικός διαγωνισμός

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η κυβέρνηση προσβλέπει στην εκδήλωση
σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος
από την Ελλάδα και το εξωτερικό για τη
ΔΕΠΑ Υποδομών μια εταιρεία με ρυθμιζόμενο

από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
έσοδο που καλείται να υλοποιήσει επενδυτικό

πρόγραμμα της τάξης των 400 εκατ
ευρώ την επόμενη πενταετία Ενα επενδυτικό

πρόγραμμα που θα δημιουργήσει
θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα

θα δώσει ενεργειακές επτλογές στους
καταναλωτές σε όλη τη χώρα δηλώνει
χαρακτηριστικά o κ Θωμάς

Το επόμενο βήμα προς τον μετασχηματισμό

της αγοράς φυσικού αερίου είναι
η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας η
έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά
τον Ιανουάριο του 2020

Η ΔΕΠΑ Υποδομών είναι η εταιρεία
που κατέχει πλέον τα δίκτυα διανομής αερίου

σε όλη σχεδόν τη χώρα με κύριο σκοπό

την επέκταση της χρήσης του αερίου
σε όλο και περισσότερες περιοχές Συγκεκριμένα

στην εταιρεία περιλαμβάνονται
Το 100 του μετοχικού κεφαλαίου στην

εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανομής
φυστκού αερίου Αττικής Εταιρεία Διανομής

Αερίου Αττικής ΑΕ ΕΔΑ Αττικής ΑΕ
το 5 1 του μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία

διαχείρισης των δικτύων διανομής
φυστκού αερίου θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας

Εταιρεία Διανομής Αερίου θεσσαλο
νίκης-Θεσσαλίας ΑΕ ΕΔΑ θεσσαλονί
κης-θεσσαλίας ΑΕ και το 100 του μετοχικού

κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης
των δικτύων διανομής φυσικού αερίου
λοιπής Ελλάδας Δημόσια Επιχείρηση Δικτύου

Διανομής ΑΕ ΔΕΔΑ ΑΕ
Η κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ επί των πάγιων

των δικτύων διανομής

4E.TIIV
tHMM ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α£

ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ CNG II

το wo muaatUM itaomov αβϊφο
UIMOY ΛΕΟβΟΡΕΙΟΗ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ

Στα σκαριά το πράσινο business plan
Την ίδια στιγμή που τρέχουν οι διαδικασίες της αποκρατικοποίησης η νέα διοίκηση

της ΔΕΠΑ υπό τον Κωνσταντίνο Ξιφαρά οργανώνει την είσοδο της επιχείρησης σε
νέες πράσινες τεχνολογίες Αιχμή του δόρατος της προσπάθειας της ΔΕΠΑ αναμένεται

να είναι δύο τεχνολογίες που βρίσκονται σε ανάπτυξη τουλάχιστον σε πειραματικό
στάδιο διεθνώς το υδρογόνο και το βιομεθάνιο

Για τον σκοπό αυτό μαλιστα έχει ήδη ανατεθεί η εκπόνηση σχετικής μελέτης σε σύμβουλο

ο οποίος θα παρουσιάσει στην εταιρεία τη διεθνή κατάσταση αλλά και τις δυνατότητες

που υπάρχουν για τη ΔΕΠΑ να προχωρήσει στις δύο τεχνολογίες Ανάλογα
με τις επισημάνσεις των συμβούλων η εταιρεία αναμένεται να προχωρήσει στη δημιουργία

ειδικής διεύθυνσης νέων πράσινων τεχνολογιών η οποία και Θα αναλάβει
να υλοποιήσει το business plan της εμπλοκής της ΔΕΠΑ στις τεχνολογίες υδρογόνου
και βιομεΘανίου
Εκτός από την προφανή περιβαλλοντική διάσταση της ανάπτυξης των δύο πράσινων

τεχνολογιών η εμπλοκή της ΔΕΠΑ εμφανίζει και επιχειρησιακή διάσταση με
δεδομένο ότι η επιχείρηση καταρτίζει το νέο business plan το οποίο και θα αποτελέσει

την αιχμή του δόρατος στην προσπάθεια για προσέλκυση περισσότερων επενδυτών

στην επικείμενη διαδικασία πώλησης του συνόλου της συμμετοχής του Δημοσίου
στη ΔΕΠΑ Εμπορίας στην οποία και θα ενσωματωθεί η διεύθυνση που θα ασχοληθεί
με τις δραστηριότητες του υδρογόνου και του βιοαιθανίου

To δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην
κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ

Τα δικαιώματα και σι υποχρεώσεις της
ΔΕΠΑ ΑΕ αναφορικά με την ανάπτυξη
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων

υποδομής δικτύων διανομής συμπεριλαμβανομένων

έργων υποδομής συμπιεσμένου

φυσικού αερίου ή μικρής κλίμακας

Υγροποιημένου Φυστκού Αερίου ΥΦΑ
εξαιρουμένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

της εταιρείας σε διεθνή έργα
όπως δεσμεύσεις ποσοτήτων στον διασυν
δετήριο αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας IGB
ή στο πλωτό τερματικό αεριοποίησης ΥΦΑ
FSRU στην Αλεξανδρούπολη

ΣΕ ΔΥΟ ΦΑΣΕΙΣ
Η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση

της ΔΕΠΑ Υποδομών θα διεξαχθεί σε
δύο φάσεις στη φάση της προεπιλογής α

φάση και στη φάση της υποβολής δεσμευτικών

προσφορών β φάση Στην α φάση
το ΤΑΙΠΕΔ προσκαλεί τους επενδυτές να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σύμφωνα

με τους όρους της πρόσκλησης στις 14

Φεβρουαρίου 2020
Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές που θα

πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής προε
πιλεγέντες θα κληθούν να συμμετάσχουν
στη β φάση όπου θα αποκτήσουν πρόσβαση

σε πληροφοριακό υλικό σχετικά με
τη ΔΕΠΑ Υποδομών μέσω εικονικής αίθουσας

τεκμηρίωσης Virtual Data Room
VDR και στη συνέχεια θα κληθούν να

υποβάλουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές

Οι τρεις εταιρείες διανομής αερίου που
βρίσκονται πλέον κάτω από την ομπρέλα
της ΔΕΠΑ Υποδομών έχουν μπροστά τους
πενταετή επενδυτικά προγράμματα επέκτασης

των δικτύων διανομής ύψους 400
εκατ ευρώ

Τα έσοδά τους επίσης είναι ρυθμιζόμενα
και διασφαλισμένα και είναι συνολικά

της τάξης των 130 εκατ ευρώ Το γεγονός
αυτό αλλά και οι προοπτικές που υπάρχουν
πράγματι για επέκταση δραστηριοτήτων
συνεπώς και εσόδων έχουν συγκεντρώ

ΠΡΟ ΤΠΝ ΠΥΛΩΝ Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΛΥΦΕΡΝΕΣ ΝΥΦΕΣ
ΟΙ ΔΙΔΥΜΕΣ ΔΕΠΑ
ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ
ΞΕΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
Στην έναρξη διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την από κοινού πώληση με το 100
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ προχωρά το ΤΑΙΠΕΔ την ώρα
που υποψήφιοι μνηστήρες συνωστίζονται και για τη δεύτερη αδελφή εταιρεία που έχει
ως αντικείμενο την ενασχόληση με τη χονδρεμπορική και τη λιανική αγορά
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0 υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς ο οποίος ανακοίνωσε την έναρξη της ιδιωτικοποίησης

της ΔΕΠΑ από το βήμα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital
Link στη Νέα Υόρκη έκανε λόγο για την εκκίνηση μιας εμβληματικής ιδιωτικοποίησης

σει το ενδιαφέρον κυρίως από ευρωπαϊκές
εταιρείες με τεχνογνωσία στον τομέα αυτό

σι οποίες αναμένεται να προσέλθουν
στον διαγωνισμό

Στους ενδιαφερόμενους περιλαμβάνονται
μεταξύ άλλων η ιταλική εταιρεία

δικτύων Italgas και η γερμανική EON που
έχει επίσης δραστηριότητα στσ δίκτυο διανομής

φυσικού αερίου Υποψηφιότητες
είναι πιθανό να υπάρξουν και από τους
σημερινούς μετόχους του ΔΕΣΦΑ όπως
η βελγική Fluxys και η ισπανική Enagas

Ελκυστική εμφανίζεται η ΔΕΠΑ Υποδομών

και για επενδυτικά χαρτοφυλάκια
που επενδύουν σε δίκτυα υποδομών με
σταθερές αποδόσεις τα σπσία ενδεχομένως

θα επιδιώξουν συνεργασία με εγχώριους

κατασκευαστικούς ομίλους δεδομένου

ότι όπως προαναφέρθηκε υπάρχουν

στον ορίζοντα σημαντικά κατασκευαστικά

έργα που αφορούν τη δημιουργι'α
δικτύων για νέες περιοχές που μέχρι σήμερα

δεν έχουν πρόσβαση στσ αέρισ αλλά
και την επέκταση των δικτύων μέσα στις
πόλεις όπου το αέριο παρέχεται ήδη

Στην εμπορία φυσικού αερίου μπαίνουν
δυναμικά οι εγχώριοι παίκτες
Για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας τη δεύτερη εταιρεία

που προέκυψε από τη διάσπαση της
ΔΕΠΑ η οποία έχει ως αντικείμενο την ενασχόληση

με τη χονδρεμηορική και τη λιανική
αγαρά αερίου έχουν ήδη δείξει ενδιαφέρον
όλοι οι μεγάλοι ελληνικοί όμιλοι που

δραστηριοποιούνται

στην ενεργειακή αγορά Ενδιαφέρον

που αναμένεται να επιβεβαιωθεί
όταν βγει και για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας η πρόσκληση

ενδιαφέροντος δηλαδή τον Ιανουάριο

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας με βάση τον νόμο
έχει υπό την ομπρέλα της
1 την ΕΠΑ Αττικής η οποία διαθέτει
μεγαλο χαρτοφυλάκιο πελατών λιανικής
κυρίως στο αέριο αλλά και στο ρεύμα
2 την εισαγωγή φυσικού αερίου στη χώρα
είτε μέσω αγωγών είτε Υγροποιημένου
Φυσικού Αερίου LNG Σημαντικές
είναι εδώ οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις

προμήθειας της ΔΕΠΑ με Ρωσία

Αλγερία και Τουρκία
3 την προμήθεια φυσικού
αερίου μέσω ή εκτός Συστημάτων
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή

Δικτύων Διανομής Φυσικού
Αερίου

4 την εισαγωγή προμήθεια και εμπορία
ηλεκτρικής ενέργειας
5 τον ανεφοδιασμό οχημάτων με συμπιεσμένο

φυσικά αέριο μέσω ιδιόκτητων πρατηρίων

ή μέσω συνεργαζόμενων δικτύων
πρατηρίων συμπεριλαμβανομένων όλων
των σχετικών συμβάσεων και τη χρήση του
εμπαρικού σήματος FISIKON
6 την προμήθεια πελατών με συμπιεσμένο
ή υγροποιημένο φυσικό αέριο
7 την προμήθεια απομακρυσμένων Δικτύων

Διανομής Φυσικού Αερίου
Για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας πηγές της αγοράς
βλέπουν να εκδηλώνεται ενδιαφέρον από
τα ΕΛΠΕ τη Mytilineos τη Motor Oil και το
κατά τις πληροφαρίες σχήμα του Κοπελού
ζου με την KKCG την τσεχική εταιρεία που
έχει συμμετοχή και στον ΟΠΑΠ
Η διοίκηση των ΕΛΠΕ επιβεβαίωσε πρόσφατα

τη συμμετοχή της στην ιδιωτικοποίηση της
ΔΕΠΑ Εμπαρίας με τον διευθύνοντα σύμβουλο

του ομίλου Ανδρέα Σιάμισιη να δηλώνει

ότι ο στόχος της διοίκησης είναι να αποκτήσει

τον πλήρη έλεγχο της ΔΕΠΑ Εμπορίας
στην οποία σήμερα συμμετέχει με 35

Αυτός άλλωστε είναι ο λόγος που τα ΕΛΠΕ

έβαλαν πωλητήριο για το 35 που διαθέτουν

στη ΔΕΠΑ Υποδομών καθώς ο νόμος
απαγορεύει τη μετοχική παρουσία και στις
δύο εταιρείες ταυτόχρονα το ενδιαφέρον
επιβεβαίωσε επίσης πριν από λίγες μέρες
μιλώντας στους θεσμικούς επενδυτές ο επικεφαλής

της Mytilineos Βαγγέλης Μυτιληναίος

Ωστόσο ο κ Μυτιληναίος δήλωσε ότι
επιφυλάσσεται μέχρι να δει τους όρους του
διαγωνισμού προσμετρώντας επίσης ζητήματα

ανταγωνισμού καθώς ήδη στην αγορά
φυσικού αερίου η εταιρεία Μυτιληναίος έχει
αποκτήσει μερίδιο 35 Αν αποκτήσει τη
ΔΕΠΑ αυτό θα την αναγκάσει για λόγους
ανταγωνισμού να χάσει πελάτες Δεδομένο
θεωρείται το ενδιαφέρον και της Motor Oil η
οποία έχει εντάξει στη στρατηγική της τόσο
την αγαρά φυσικού αερίου όσο και την αγορά

ηλεκτρισμού Το ενδιαφέρον της Motor
Oil εστιάζεται κυρίως στην ΕΠΑ Αττικής
όπως φάνηκε κατά τη διάρκεια της εξαγοράς
του ποσοστού που κατείχε η Shell στην εταιρεία

από τη ΔΕΠΑ με την υποβολή ενστάσεων

στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

W
i

Η φίιη εταιρεία Λΐ πλ
Διεθνών I μγων που

προέκυψε από to
ιάσιμο ιης ενιαίας

ΛΙ ΠΑ Ou παραμείνει
υπό ιον λι;γχο ιου

Αημοοίου



10. ΤΟ ΗΧΗΡΟ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΜΠΑΜ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .15/12/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/12/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 30

Το ηχηρό και καθολικόμήνυμα ότι τώρα είναι ευκαιρία

γιαεπενδύσειςστηνΕλλάδα εκπέμπουνόλοι επεσήμανε

πρόσφατα ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙ
ΠΕΔ Αρης Ξενόψος

Ο επικεφαλής του Ταμείου περιέγραψε το καλό
κλίμα που επικράτησε στο συνέδριο Capital Link στη

ΝέαΥόρκη στο οποίο μετείχε με τον διευθύνοντα σύμβουλο
του Ταμείου Ριχάρδο Λαμπίρη με κεντρική προσέγγιση τις
επενδυτικές δυνατότητες σε μια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα
και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο

Κατά τον ίδιο οι τομείς της ενέργειας και των υποδομών

προσελκύουν σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον όπως επίσης

και ο κλάδος των ακινήτων Ωστόσο αυτό που ζητάνε πάντα

οιεπενδυτές είναισυνέπειασηςδεσμεύσεις διαφάνειακαι
περιορισμένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες

και εμπόδια
Όλακαλάκαιάγια τα προηγούμενα που θα μπορούσαν να

ειπωθούν και χωρίς αναφορά του Άρη Ξενόφου στην Capital
Link το συνέδριο της οποίας είναι μια φούσκα και τίποτα παραπάνω

Αν δεν το ξέρει είναι ευκαιρία να το μάθει αν και μοιάζει
λίγοδύσκολο να μην τοξέρει καθώςείναιπαλιόστέλεχος στην
αγορά και θα έχει ακούσει πολλά γι αυτό ειδικά το συνέδριο
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Οι τρεις πυϋώνες
ανάπτυξης
της uέας ΑΕΗ

ΤΟ ΝΕΟ επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ
περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος

της επιχείρησης Γιώργος Στάσσης
κατά τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη στο
πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου
της Capital Link Αναφέρθηκε στην απόσυρση

των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής
που θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως το

2028 προκειμένου η χώρα να καλύψει τους

στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου

αλλά και να μειωθεί το κόστος της ενέργειας

Το μήνυμα ήταν ότι η ΔΕΗ έχει επεξεργαστεί
ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει σύντομα

και εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει άλλους
τρεις βασικούς άξονες
τη μετεξέλιξη της από ουραγό σε πρωταγωνιστή

στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
την ψηφιοποίηση των δικτύων και
την εμπορική πολιτική με επίκεντρο τον πελάτη

Σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές το πλάνο
περιλαμβάνει αυτόνομη ανάπτυξη αλλά και συνεργασίες

με τρίτους για την επέκταση της παρουσίας
της ΔΕΗ στο χώρο της πράσινης ενέργειας που

σήμερα είναι πρακτικά μηδενική
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η Ελλάδα
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ενέργεια και τουρισμό
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10 ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΘΕΤΙΚΑ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΟ
21ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ
ΤΗΣ CAPITAL LINK

ΣΤΑ ΡΑΝΤΑΡ
ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ
η Ελλάδα
Ισχυρό ενδιαφέρον των διεθνών χαρτοφυλακίων
για τράπεζες ενέργεια και τουρισμό

® ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΤΖΟΥ
amaliakatzou@gmail.com

ΣΤΑ
ΡΑΝΤΑΡ των διεθνών επενδυτικών

χαρτοφυλακίων έχει
μπει π Ελλάδα όπως έδειξε το
21ο Ετήσιο Επενδυτικό Φόρουμ
τπς Capital Link που πραγματοποιήθηκε

στη Νέα Υόρκη τις προηγούμενες
μέρες Αναλυτές οικονομολόγοι και fund
managers στα πηγαδάκια που είχαν την
τιμητική τους στο περιθώριο του φόρουμ
διατύπωσαν την άποψη ότι η χώρα μας
έχει τις προϋποθέσεις να γίνει το επόμενο
επενδυτικό success story

Σύμφωνα με επιχειρηματικούς και τραπεζικούς

παράγοντες που συμμετείχαν στο
συνέδριο το βασικό συμπέρασμα από τις
συναντήσεις που πραγματοποίησαν με την
ελίτ της Wall Street είναι ότι τα ελληνικά
assets έχουν μπει στην επενδυτική σφαίρα
ισχυρών αμερικανικών επενδυτικών

χαρτοφυλακίων

Και αυτό έχει κομβική σημασία
καθώς από τη μία καταδεικνύει ότι η

χώρα ανακτά την αξιοπιστία της και από
την άλλη δημιουργεί προσδοκίες για επενδυτικό

σοκ το επόμενο διάστημα

Η ελίτ του
παγκόσμιου finance
Στο συνέδριο της Capital Link συμμετείχαν

ηχηρά ονόματα από τον χώρο του
finance Athanor Capital Bienville Capital
BlackRock BlueCrest Capital Brookfield
Asset Management Consilience Capital
Eaton Vance Fir Tree Partners Goldman
Sachs Asset Management Helm Morgan
Stanley MSK Capital Partners Nomura
Third Point Pimco Evermore Psaros KPS
Monarch Knighthead Stonehill Olympus
Peak Citi Aberdeen Helm East Rock
Centerbridge Beachpoint και Weterwheel
Οι εκπρόσωποι των παραπάνω funds

εμφανίστηκαν

πρόθυμοι να επενδύσουν στη
χώρα μας ενώ έκαναν λόγο για βελτίωση
των οικονομικών συνθηκών και θετικές
προοπτικές Ωστόσο οι fund managers δεν
παρέλειψαν να αναφερθούν στη γραφειοκρατία

και στις αγκυλώσεις που αποτελούν
τροχοπέδη για την υλοποίηση των επενδύσεων

και τις οποίες η κυβέρνηση θα πρέπει
να εξαλείψει ώστε οι επενδυτές να άρουν
τελείως την επιφυλακτικότητά τους απέναντι

στη χώρα μας

Στο επίκεντρο τράπεζες
ενέργεια τουρισμός
Με θετικό τρόπο σχολίασαν οι εκπρόσωποι

των funds και των επενδυτικών τραπεζών

την επιτυχημένη ολοκλήρωση της
τέταρτης μεταμνημονιακής αξιολόγησης τη
βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών
και την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων

Τα παραπάνω σύμφωνα με διεθνείς
διαχειριστές αποτελούν θετικές ενδείξεις
για την πορεία της ελληνικής οικονομίας

ωστόσο υποστήριξαν ότι η συνέχιση

των μεταρρυθμίσεων
είναι κλειδί για την περαιτέρω

βελτίωση των οικονομικών
προοπτικών

Στο επίκεντρο των συζητήσεων

και των επαφών που
είχαν οι τέσσερις Ελληνες
υπουργοί στη Νέα Υόρκη βρέθηκε

ο τραπεζικός κλάδος με
τους εκπροσώπους των επενδυτικών

εταιρειών να εκφράζουν
την ικανοποίησή τους για

το σχέδιο Ηρακλής το οποίο
όπως ανέφεραν αντιμετωπίζει
ουσιαστικά το πρόβλημα των κόκκινων

δανείων Οι εκπρόσωποι
των ξένων επενδυτικών τραπεζών
οίκων και funds άδραξαν την ευκαιρία

για να μάθουν λεπτομέρειες για το
σχέδιο Ηρακλής από τον αρμόδιο υφυπουργό

Οικονομικών Γιώργο Ζαββό τους
επικεφαλής των τεσσάρων συστημικών
τραπεζών που βρέθηκαν για το συνέδριο
στη Νέα Υόρκη και τον επικεφαλής των τεχνοκρατών

της ΕΚΤ για την Ελλάδα Φρα
ντσέσκο Ντρούντι

Αυτή είναι η ιδανική στιγμή για επενδύσεις

στην Ελλάδα η οποία γίνεται το νέο
παιδί-θαύμα της Ευρωζώνης ανέφερε

ο κ Ζαββός και τόνισε ότι στόχος του σχεδίου

Ηρακλής είναι να μειωθεί ο όγκος
των κόκκινων δανείων στις ελληνικές τράπεζες

κατά 40 να αυξηθεί η κεφαλαιακή
βάση τους και να βελτιωθεί η κερδοφορία
τους Ο Ηρακλής προσφέρει ένα ελκυστικό

ομόλογο υψηλών αποδόσεων σε ένα
περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων και αποδόσεων

υπογράμμισε ο υφυπουργός Οικονομικών

και πρόσθεσε Η αποφασιστικότητα
της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει

σε διαρθρωτικές και φορολογικές
μεταρρυθμίσεις και στην επανεκκίνηση του
ελληνικού τραπεζικού συστήματος και του
χρηματιστηρίου σηματοδοτεί μια νέα εποχή

ανάπτυξης προσφέροντας νέες ευκαιρίες

τους επενδυτές Από εκεί και πέρα
οι fund managers έδειξαν ενδιαφέρον για
τους κλάδους της ενέργειας και του τουρισμού

διατυπώνοντας την άποψη ότι αποτελούν

ελκυστικούς κλάδους για επενδύσεις

Τα μηνύματα
των υπουργών
Από την πλευρά τους οι υπουργοί της ελληνικής

κυβέρνησης απηύθυναν από το βήμα
του 21ου Ετήσιου Επενδυτικού Φόρουμ της
Capital Link ανοικτή πρόσκληση στη διεθνή

επενδυτική κοινότητα να επενδύσει
στη χώρα Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό
ότι το κάλεσμα βρήκε ισχυρή ανταπόκριση
μέσα από τη συμμετοχή στο φόρουμ εκπροσώπων

funds ξένων επιχειρηματιών και
τραπεζικών ιδρυμάτων καθώς και από τις

Γουίλμπ
εκπληκτ
δανείζε
επιτόκιο
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Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Αδωνις Γεωργιάδης μετέβη και έδωσε τηλεοπτική

συνέντευξη στο YahooFinance και
στην κυρία Alexis Christoforou που αναμεταδόθηκε

live όχι μόνο στην ιστοσελίδα
της YahooFinance αλλά και σε πληθώρα
άλλων συνεργαζόμενων καναλιών Apple
TV ROKU κ.ά

Από το βήμα του 21ου Capital Link
Forum ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας σημείωσε ότι η κυβέρνηση κινείται

στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου
που έχει στόχο να αποκαταστήσει βήμα
προς βήμα την οικονομική κανονικότητα

στη χώρα Τονίζοντας παράλληλα
ότι η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία
αποκαθίστανται το οικονομικό κλίμα
βελτιώνεται η πολιτική σταθερότητα

και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν

στη χώρα Σύμφωνα με
τον κ Σταϊκούρα οι βασικές πολι¬
τικές προτεραιότητες της κυβέρνησης

είναι η επιτυχία των
συμφωνημένων

δημοσιονομικών
στόχων η διασφάλιση της σταθερότητας

του χρηματοπιστωτικού
συστήματος η ενίσχυση της

ρευστότητας στην πραγματική
οικονομία η προώθηση του Σχεδίου

Ανάπτυξης Περιουσιακών
Στοιχείων και η εισαγωγή κατάλ¬
ληλου πλαισίου για τη διαχείριση

I του ιδιωτικού χρέους
Από την πλευρά του ο υπουργός

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης

επεσήμανε ότι το πρώην μαύρο

πρόβατο της Ευρωζώνης η περισσότερο

πληγείσα από την κρίση χώρα που
έχει χάσει το 25 της παραγωγικότητάς
της κατά την τελευταία δεκαετία μεταμορφώνεται

τώρα σε ένα νέο hotspot για
τους επενδυτές και μια από τις πιο φιλικές

προς την επιχειρηματικότητα οικονομίες

παγκοσμίως Ο υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων σημείωσε ότι το μήνυμα
προς τους Αμερικανούς επενδυτές μέσω
του 21ου Ετήσιου Φόρουμ της Capital
Link είναι το εξής Τώρα είναι η ώρα να
επενδύσουν στην Ελλάδα Αυτοί που δεν
έχουν σταματήσει να επενδύουν στη χώρα
μας ακόμη κι εν μέσω της χειρότερης οικονομικής

μας κρίσης τώρα είναι η ώρα
να δρέψουν τους καρπούς τους Και αυτοί

που δεν έχουν επενδύσει τώρα είναι
η ώρα να επωφεληθούν της δυνατότητας
ανάπτυξης και των μοναδικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται στη χώρα μας και οι
οποίοι πρώτοι θα ανταμειφθούν με τα

μεγαλύτερα

κέρδη

Εύσημα
από Ρος

Αισιόδοξος για τις προοπτικές της ελληνικής

οικονομίας εμφανίστηκε ο υπουργός
Εμπορίου των ΗΠΑ Γουίλμπουρ Ρος κατά
τη διάρκεια της ομιλίας του στο 21ο Ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη αποδίδοντας τα εύσημα στην
κυβέρνηση Μητσοτάκη καθώς όπως είπε
η φιλοεπενδυτική πολιτική που έχει υιοθετήσει

συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη
αυτής της επιτυχίας Επίσης ο Ρος ανέφερε
ότι ανυπομονεί να καλωσορίσει τον Ελληνα
πρωθυπουργό στην Ουάσιγκτον όπου θα
επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ
στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε

βήμα προς βήμα την ανάκαμψη της
χώρας μας μέσα από μια σειρά από οικονομικούς

δείκτες υπενθυμίζοντας ότι μόλις
πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα μπορούσε
να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την επαναφορά

της ελληνικής οικονομίας Παράλληλα

εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές

της οικονομίας τονίζοντας όμως
ότι η Αθήνα πρέπει να παραμείνει προσηλωμένη

στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια
Σχετικά με το επιτόκιο δανεισμού ο κ Ρος
διερωτήθηκε ποιος θα φανταζόταν ότι το
κρατικό χρέος της Ελλάδας θα εμπορευόταν
με χαμηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας

Ακόμη πιο εκπληκτικό είναι ότι η
Ελλάδα δανείζεται τώρα με φθηνότερο επιτόκιο

απ ό,τι οι ΗΠΑ
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Μάικλ Καρλουτσος
Ο εστιάτοραβ που έγινε
λομπίσταβ για καζίνο

Eni ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έγινε προίενητής ins εταιρείας Caesars
στον Πάνο Καμμένο για το καζίνο του Ελληνικού Τώρα
άλλαΣε φανελάκι και παίζει με τη Hard Rock τριγυρνώντας
οε γραφεία υπουργών και επιχειρηματιών Γιατί μετατίθεται

από Παρασκευή σε Παρασκευή o διαγωνισμός με
κίνδυνο να καθυστερήσει η επένδυση



13. Ο ΕΣΤΙΑΤΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΛΟΜΠΙΣΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΖΙΝΟ

Μέσο: . . . . . . . . .ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .15/12/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/12/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 20

Η ΚΑΖΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
I I Ρ Li Τ Ο ΘΕΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Αξιοσημείωτες πλέον καθυστερήσεις σε συνδυασμό με το έντονο παρασκήνιο και την εμφάνιση αμφιλεγόμενων W
στην καλύτερη περίπτωση προσώπων με βεβαρυμένσ μητρώο οδηγούν πλέον την κυβέρνηση σε πορτοκαλί συνα ϊί Μ
γερμό για την επιτάχυνση της διαγωνιστικής διαδικασίας όσον αφορά την άδεια για το καζίνο στο Ελληνικό Παρά jP^j
γοντες που παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις κάνουν λόγο για το φαινόμενο της Παρασκευής Τι εννοούν ΛΛ^Λ
Από τις 4 Οκτωβρίου που κατατέθηκαν στην ΕΕΕΠ Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων οι προσφορές από joy Γιώργου ΠετριδΠ
την κοινοπραξία Mohegan-ΓΕΚ και τη Hard Rock δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την αξιολόγηση της petridis@protothema.net

νομικής και τεχνικής επάρκειας των προσφορών έτσι ώστε στη συνέχεια να περάσουν στο άνοιγμα της οικονομικής
και τεχνικής προσφοράς και την κατακύρωση της άδειας του καζίνου στην πλειοδότρια εταιρεία

ΓΙΑΤΙ 0 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΕΙ ΑΠΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ο Μάικλ KapAoÙToos ήταν npoÊEvrrmsTns εταιρείαε Ceasars στον Πάνο Καμμένο για το καζίνο
Τώρα άλλαζε φανελάκι και παίζει με την Hard Rock στριφογυρνώντα σε γραφεία υπουργών και επιχειρηματιών

Εδώ

και δύο μήνες
λοιπόν οι
ενδιαφερόμενοι
περιμένουν την
Παρασκευή για
την ανακοίνωση
των πρώτων στη
σειρό
αξιολογήσεων

που δεν έρχεται Και από Παρασκευή οε
Παρασκευή ήδη αρκετοί φοβούνται την
επανάληψη μιας κλασικής ελληνικής ιστορίας
που φέρει τον τίτλο Το γεφύρι της Αρτας

Ακριβείς πληροφορίες οδηγούν στο
συμπέρασμα όπ τη βασική ευθύνη για ης
καθυστερήσεις φέρει n Hard Rock με
πρωταγωνιστή μια περίεργη περσάνα απά
την ελληνοαμερικανική ομογένεια τονΜάικλ
Καρλουτσο γιο του περίφημου father
Αλεξ ο οποίος για πολλά χρόνια διέθετε
επιρροή και γνωριμίες σε όλο το αμερικανικά
αλλά κυρίως το ρεπουμπλικανικά establishment

Ο uiôs λοιπάν Μάικλ που Ξεκίνησε
απά εστιάτορας στη Φιλοδέλφεια μετά απά

μια ξέφρενη ανοδική πορεία που τον οδήγησε
στο περιβάλλοντου πλανητάρχη Ντόναλντ
Τραμπ και σε μια σύντομη αλλο με ατυχές
τέλος σταδιοδρομία στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ
φαίνεται άτι βρήκε τη γη της Επαγγελίας
στην Ελλοδα Αλλωστε στις ΗΠΑ δεν υπήρχαν

και πολλά να κάνει αφού μετά την εκδίωξη

του από το περιβάλλοντουΑμερικανού
προέδρου η επιρροή που ασκεί είναι μάλλον
ασήμαντη ενώ και ως ομογενειακός παράγονιας
δεν έχει και ιδιαίτερο ράλο Ισως γι αυτά
λοιπάν ο πρώην εστιάτορας έριξε άγκυρα
στη μητέρα-πατρίδα

Η ενασχόληση του με το καζίνο του
Ελληνικού αρχίζει από τα χρόνια της
κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ πρωτοεμφονίοτηκε
ως συνεργάτης ms Ceasars όταν η αμερι¬

κανική εταιρεία διερευνούσε το ενδεχόμενο
να ενδιαφερθεί για το Ελληνικό Το

ισχυρό χαρτί του κ Καρλούτσου εκείνη την
εποχή ήταν ο πολυπράγμων υπουργός
Αμυνας και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ Πάνος Κομμένος με τον
οποίο ήταν πολύ δεμένοι Να σημειωθεί άπ
οκ Κομμένος είχε διαχρονική σχέση με τον
father Αλεξ

Με διαβατήριο λοιπόν την καλη σχέση

με τον κ Καμμένο και χωρίς ράλο στις ΗΠΑ
ο κ Καρλούτσος φαίνεται άπ έπαιΣε τα ρέστα
του στην μπίλια που αφορούσε το καζίνο
του Ελληνικού Αρχισε τα ραντεβού και το

lobbying για λογαριασμό ms Ceasars μια
υπόθεση που δεν ευδοκίμησε καθώς ο

αμερικανικός κολοσσός δεν ενδιαφέρθηκε
τελικά για την υπόθεση του Ελληνικού

Στη συνέχεια άλλοξε η κυβέρνηση αλλο
απ ά,τι φαίνεται ο πρώην εστιάτορας της

Φιλοδέλφειας είχε ήδη αγαπήσει τον τζάγο
Νέα κυβέρνηση νέες παρέες νέα καθήκοντα

για τον Μάικλ άρχισε λοιπάν να λειτουργεί

ως λομπίστας της Hard Rock η οποία
κατέθεσε m μία απά πς δύο προσφορές για
την άδεια του Ελληνικού Στο κομμάτι των

μπίζνες άμως δεν αποδείχτηκε και τάσο
σαΐνι Είναι βέβαιο άπ χτύπησε πάρτες και

προσέγγισε κορυφαίους Ελληνες επιχειρηματίες
και άπ σε άλα τα ραντεβού πούλογε πάνω
κάτω το ίδιο ρεπερτόριο να συμμετάσχουν
στηνκοινοπραξία και τα μελλοντικά κέρδη

αρκεί να βοηθήσουννα πάρει m δουλειά π

Hard Rock Μπορεί να πέρασε καλά αρκετά
βράδια σε επώνυμα ραντεβού και να γνώρισε

πολύ και σημαντικό κόσμο αλλά η
δουλειά δεν προχώρησε

Αν όμως στο παιχνίδι των μπίζνες και
των επιχειρηματικών deals ο Μάικλ απά την
Αμερική έμεινε στο κουβεντολοι εκεί που

διακρίθηκε ήταν στο κατενάτσιο Πέτυχε
τον στάχο του που δεν ήταν άλλος απά το
παιχνίδι των καθυστερήσεωνγια τη διαδικασία

αξιολόγησης από την ΕΕΕΠ Ο λομπίστας
πρώην εστιάτορας τα κατάφερε παράτι
υπάρχουνπλέονβάσιμες ενδείξεις άτι τάσο

η κυβέρνηση άσο και ο αρμόδιος υπουργός
Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης έχουν
καταλάβει τι συμβαίνει και σύντομα οι
εξελίξεις θα είναι άμεσες

Ακάμη και πριν απά την έναρξη του
διαγωνισμού είχε ήδη διαφονεί άπ κάποιοι
θέλουν να κάνουν σφιχτή άμυνα Απά το
καλοκαίρι η κυβέρνηση πιέστηκε να δώσει

παρατάσεις έτσι ώστε να συμμετάσχουν
αρκετές εταιρείες στον διαγωνισμό Ακόμη
και σημαντικοί όροι του άλλοξαν προκειμένου
να διευκολυνθεί η συμμετοχή της Hard Rock

Τα περίεργα και άμως αληθινά άρχισαν
να συμβαίνουν μετά τις 4 Οκτωβρίου Ισωβ

γιατί άπωβ αρκετοί γνωρίζουν ο φάκελος
ms Hard Rock παρουσιάζει σοβαράτατε5
ελλείψεκ οι οποίες είναι πιθανό να οδηγήσουν
στον αποκλεισμό ms από τον διαγωνισμό

Είναι ενδεικτικό ότι η εταιρεία με μια
πρωτόγνωρη κίνηση αμέσωβ μετά την
υπσβολη των προσφορών απαίτησε να μη
γνωστοποιηθεί το περιεχόμενο των
νομιμοποιητικών εγγράφων που κατέθεσε
Δηλοδή σε ένανανοιχτά διεθνή διαγωνισμό
που τα νομιμοποιητικά έγγραφο πρέπει να
είναι στη διάθεση άλων και να ελέγχονται
από όλους η Hard Rock απαίτησε να
παραμείνουν επτασφράγιστο μυστικά
Μπορεί τελικά το παράλογο αίτημα να
απορρίφθηκε αλλο οι πρώτες καθυστερήσει
άρχισαν να σημειώνονται

Πάντως απά τις πληροφορίες που έχουν

δει πάντα ανεπισήμως το φως της
δημοσιότητας ο φάκελος της Hard Rock

φαίνεται να αντιμετώπισε διάφορα
ζητήματα όπως για παράδειγμα σε σχέση

με την εγγυητική επιστολη και τη χρονική
της διάρκεια την κατασκευαστική εμπειρία
για το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα
με Καζίνο Integrated Casino Resort το
χρηματοδοτικό σχήμα δεδομένου ότι το
σύνολο της επένδυσης αντιστοιχεί στα
πέριξ του 1 δισ ευρώ Εξ ou και η φημολογία
των τελευταίων ημερών που φέρει τελικά
τον έναν απά τους δύο υποψηφίους να

προχωρά στην επόμενη φάση για το
άνοιγμα της τεχνικής και οικονομικής
προσφοράς

Εκπρόσωποι της Hard Rockμε την ευκαιρία
του ετήσιου Capital Link στη Νέα Υόρκη

Ο Μάικλ KapAoÙToos που Ξεκίνησε από εσπάτορα5 στη Φιλαδέλφεια μετά από μια Ξέφρενη ανοδική
πορεία που τον οδήγησε στο περιβάλλοντου πλανητάρχη Ντόναλντ Τραμπ και σε μια σύντομη αλλά με
aTuxés τέλθ5 σταδιοδρομία στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ φαίνεται ότι βρήκε τη γη Tns Επαγγελία5 στην Ελλάδα
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έσπευσαν να συναντήσουν τον υπουργό
Οικονομικών Χρήστο Σ ιαϊκούρα και τον
unoupY()Av(lnT.u&isYiavaxousnpœioonouÎoouv
ότι η δικηγορική εταιρεία που συνεργάζεται
μετην ΕΕΕΠ είναιταυτόχρονα και συνεργάτης
σε νομικές υποθέσεις της κατασκευαστικής
ΓΈΚ ΤΈΡΝΑ Το ακράδαντο επιχείρημα
φαίνεται ότι κρίθηκε τόσο καταλυτικό που
το επανέλαβε και σε ττιλεοπτική του συνέντευΣη
ο CEO της Hard Rock

Οσοιδιαθέτουν εμπειρία συμμετοχής οε
μεγάλοι διαγωνισμόύς γνωρίζουν όπ πάντοτε

συμβαίνει νομικές εταιρείες που συμβουλεύουν
τις αρμόδιες επιτροπές να έχουν συνεργαστεί
και με συμμετέχουσες εταιρείες στον
διαγωνισμό Πουθενά κανένας διαγωνισμός
δενθεωρήθηκε προβληματικός λόγω ανάλογης
σύμπτωσης

Συνοψίζοντας λοιπόν το τωρινό σίριαλ
των καθυστερήσεων για το καζίνο του
Ελληνικού που έχει πρωτεργάτη τη Hard
Rock και διάφορα σουρεαλιστικά επεισόδια
που ανεβάζει κάθε λίγο και λιγάκι ο
λομπίστας Μάικλ Καρλούτσος δημιουργεί

ήδη προβλήματα στη διαδικασία
Κυβερνητικοί αξιωματούχοι που
καταλαβαίνουν ότι και οι υπόλοιποι
ενδιαφερόμενοι έχουν ψυχή και δεν
προτίθενται να περιμένουνγια πολύ ακόμα
το μαρτύριο της σταγόνας αισιοδοξούν
ότι σύντομα ίσως και μέσα στην ερχόμενη
εβδομάδα οι απολογητές θα υποβάλουν
τα πορίσματά τους στην αρμόδια επιτροπή
και γρήγορα θα ανοίξει η διαδικασία για
την οριστική κατακύρωση της άδειας του
καζίνου στους πλειοδότες

Παρασκήνιο το σίριαλ
με Tis αναβολέβ και πότε
θα Ξεκινήσουν τα έργα
Η Επιτροπή Διενέργειας αναβάλλει την έκδοση των πρακτικών
με αποτέλεσμα να κινδυνεύει τόσο ο iôios ο διαγωνισμός
όσο και όλο το project Tns εμβληματικής επένδυσης

Η διαδικασία για την εξέταση και
αξιολόγηση των νομιμοποιητικών
εγγράφων για τις δύο προσφορές
εκ πρώτης όψεως φαινόταν ότι ήταν
πιο πολύ τυπικού χαρακτήρα εξ
ου άλλωστε και οι δηλώσεις από
πλευράς του αρμόδιου υπουργού
Αδωνι Γεωργιάδη τον Οκτώβριο ότι

ενδεχομένως να έχουμε τελικό
ανάδοχο ακόμη και μέσα στον Νοέμβριο

3 της
Στεφανϊας Σοϋκη
stefaniasouki@gmail.com

Εκείνη

τη δεδομένη στιγμή
δύσκολα μπορούσε να
φανταστεί κανείς ότι η
περίοδος της αξιολόγησης
από την επιτροπή διενέργειας
του διαγωνισμού θα τραβούσε

οε τόσο μάκρος Τελικά όμως όπως φάνηκε
εκ των υστέρων οι καθυστερήσεις ήταν
δεδομένες εξαρχής αφού με το καλημέρα
υπήρξε ή πρώτη εμπλοκή με ορισμένα
έγγραφο τα οποία οι Αμερικανοί της Hard
Rock International ζήτησαννα χαρακτηριστούν
εμπιστευτικά και να μην έχει πρόσβαση το
σχήμα των Mohegan-ΓΈΚ ΤΈΡΝΑ όπως

προβλεπόταν στη σχετική διαδικασία με
το αιτιολογικό ότι αυτά σχετίζονταν με
στοιχεία ισολογισμού χωρίς υποχρέωση
δημοσίευσης στις ΗΓ1Α και άρα απόρρητα

Από το σημείο αυτό το σίριαλ συνεχίζεται
εκ νέου με συνεχείς μεταθέσεις από
εβδομάδα σε εβδομάδα από πλευράς της
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού ως

προς την ολοκληρωση της αξιολόγησης για
την επάρκεια των φακέλων τα αιτήματα
για διευκρινιστικές απαντήσεις ώστε να
υπάρχει η δυνατότητα της θεραπείας την
επίθεση του συμβούλου της Hard Rock

Μάικλ Καρλούτσου στον τηλεοπτικό
σταθμό ΑΝΤΙ κατά της Mohegan και των
έργων που έχει υλοποιήσει στο εξωτερικό
αλλά και τις καταγγελίες μόλις την περασμένη

εβδομάδα ανοιχτά από πλευράς της
Hard Rock και του προέδρου της ΤζιμΑλεν
ο οποίος έθεσε θέμα ως προς τη διαδικασία
του διαγωνισμού Ο κ Αλεν συναντήθηκε
προ ημερών με τους υπουργούς Οικονομι
κώνΧρήστο L ιαϊκούρα και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Αδωνι Γεωργιάδη στη Νέα
Υόρκη στο πλαίσιο του 21ου ετήσιου
συνεδρίου Capital Link για τις επενδύσεις
στην Ελλάδα και τους εξέφρασε πς ανησυχίες
του επί της διαδικασίας κάνοντας λόγο για
σύγκρουση συμφερόντων και διττό ρόλο
νομικών συμβούλων οι οποίοι συμβουλεύουν
από τη μία την επιτροπή διενέργειας του

διαγωνισμού και από την άλλη τον άλλο
διαγωνιζόμενο Στην κάμερα του ΑΝΤΙ
μάλιστα στο περιθώριο του συνεδρίου της
Capital Link ο κ Αλεν επανέλαβε με τον
πλέον επίσημο τρόπο Ενημερωθήκαμε
ότι υπάρχουν νομικοί σύμβουλοι που δεν
συμβουλεύουν απλά την επιτροπή αλλά
συμβουλεύουν και τον άλλο συμμετέχοντα
τονανιαγωνισπϊ Προφανώςαυτόμεανησύχησε
πολύ και το επισημάναμε και στους υπουργούς
με tous οποίους είχαμε συναντήσεις

Τις δηλώσεις του κ Αλεν διέψευσε
κατηγορηματικά η δικηγορική εταιρεία KLC
Law Firm διευκρινίζοντας Στο πρόσωπο
μας δεν συντρέχει καμία απολύτως περίπτωση
σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά στην
παροχή νομικών υπηρεσιώνπροςτηνΕπιτροπή
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων κατά m
διείαγωγή του διαγωνισμού για την παραχώρηση
άδειας καζίνο στο Ελληνικό Από την ίδρυσή
της η KLCLawFirm λεπουργεί εφαρμόζοντας
απαρέγκλπα τα ύψιστα επαγγελματικά και
δεοντολογικά πρότυπα έχει δε καταΕιωθεί
στους συναλλακτικούς κύκλους και στον
ευρύτερο κοινωνικό ιστό ωςμία εκ των πλέον

αάόπ^ωνε^ηνικώνδι^γφικώνεταφειών
Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων
αποτυπώνουν το σκληρό επιχειρηματικό
πόκερ που παίζεται τον τελευταίο καιρό
στο μέτο)πο του διαγωνισμού για το καζίνο
του Ελληνικού προδιαγράφοντας ως έναν
βαθμό και τη δύσκολη συνέχεια για ενστάσεις
και προσφυγές Κι αυτό γιατί όταν η επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού ολοκληρώσει
το πρακτικό της για τα νομιμοποιητικά
έγγραφα ουσιαστικά για το αν και οι δύο
πλευρές πληρούντις τυπικές προϋποθέσεις
για να περάσουν στην επόμενη φάση του
διαγωνισμού το εν λόγω πρακτικό θα
διαβιβαστεί προς έγκριση στην Επιτροπή
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ΕΕΕΠ
Στη συνέχεια θα υπάρξουν οι σχετικές
ανακοινώσεις στους υποψηφίους ώστε μετά
να έχουν τη δυνατότητα από την πλευρά
τους για την υποβολητωνσχετικών ενστάσεων
και εφόσον αυτές τελεσιδικήσουν τότε θα
ακολουθήσει το άνοιγμα των τεχνικών και
οικονομικών προσφορών

Στο διό ταύτα πάντως φοίνεται ότι για
μία ακόμη φορά και ενώ ήδη από πλευράς
της Lamda Development η οποία έχει
αναλάβει να τρέξει τη μεγάλη επένδυση
που θα φτάσει στο σύνολο της τα 8 δισ
Ευρώ γίνεται η σχετική προετοιμασία κυρίως
σε χρηματοδοτικό επίπεδο αλλά και στο
επίπεδο των μελετών το χρονοδιάγραμμα
που έχει τεθεί για την έναρξη του έργου
σης αρχές του 2020 είναι παραπάνω από
αβέβαιο Από την πλευρά του ο κ Καρλουτσος
έχει ανοιχτά δηλώσει Είμαστεαποφασισμένοι
να το πάμε μέχρι τέλους Ακόμη και στα
δικαστήρια
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Σύμβουλος επικοινωνίας εστιάτορας στη Φιλαδέλφεια λομπίστας με εμπλοκή σε υποθέσεις υπό διερεύνηση βραχύβιος
επικεφαλής Πρωτοκόλλου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επικεφαλής της ομάδας πίεσης της Hard Rock International στην

Αθήνα η περίπτωση του Μάικλ Μιχάλη Καρλούτσου γιου του περιβόητου πατέρα Αλέξανδρου father Alex Καρ
λούτσου πολυπράγμονα και ισχυρού κληρικού του παρασκηνίου στην άλλη άκρη του Ατλαντικού αποτελεί ένα Εε

κάθαρο παράδειγμα του πώς μπορεί κάποιος να δικτυωθεί και να κάνει μπίζνες εκμεταλλευόμενος την Εκκλησία Κάτι
φυσικά που φαίνεται να έμαθε από τα γεννοφάσκια του με δεδομένο ότι εδώ και δεκαετίες ο πατέρας του φέρεται να
ασκεί τεράστια επιρροή στα της Αρχιεπισκοπής της Αμερικής με την τελευταία να ταλανίζεται από τα οικονομικά
σκάνδαλα και να επιχειρεί να βάλει μια τάΕη μετά τον διορισμό του Ελπιδοφόρου ως νέου Αρχιεπισκόπου

Ε ίου
Στέλιου Μορφίδη

i 4

Η χάρη του Μάικλ Καρλούτσου φτάνει μέχρι το Σινικό Τείχος

ο εστιάτορας
ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ
ΛΟΜΠΙΣΤΑΣ
ΓΙΑ ΚΑΖΙΝΟ
Πώε ο Μάικλ Καρλούτσοε εκμεταλλευόμενοΞ ris γνωριμίεβ και την ισχυρή θέση
του father Alex στην Αρχιεπισκοπή ms Αμερικηε έκανε μηϊζνεβ με εστιατόρια
στη Φιλαδέλφεια καλλιέργησε σχέσεκ με πολιτικουε κατάφερε να μπει
έστω για λίγο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τώρα ποντάρει στο καζίνο του Ελληνικού

Ο
Μάικλ Καρλουτσος που από
το περασμένο καλοκαίρι χάρη
cms γνωριμίες του οι οποίες
του άνοιΣαν μέχρι και us πόρτες
του Ινστιτούτου Δημοκρατίας
Κωνσταντίνος Καραμανλής

λαμβάνοντας θέση στο Δ.Σ

επιχειρεί να διαμορφώσει
κλίμα υπέρ της υποψηφιότητας της Hard Rock International

στον διαγωνισμό για την άδεια του καζίνο αναζητώντας

χρηματοδότηση από εγχώριους επιχειρηματίες πολιτική

υποστήριΕη από μέλη της κυβέρνησης και ασκώντας
κάθε είδους πίεση στα μίντια έχει μια ομολογουμένως
περίεργη πορεία τα τελευταία χρόνια Πορεία που είχαν
αναδείΣει η εφημερίδα Philadelphia Inquirer και η ιστο
σελίδα City and State Pennsylvania στον απόηχο της Ξαφ¬

νικής ανέλιΕής του στη θέση του αναπληρωτή επτκεφαλης
Πρωτοκόλλου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Θέση που του δόθηκε

σύμφωνα με τον Ράιαν Μπριγκς που υπέγραφε το
αποκαλυπτικό κείμενο χάρη στονΤζορτζΤζιτζϊκο και τον
Ρέινς Πρίμπους πρώην στενούς συνεργάτες του Ντόναλντ

τραμπ που έφτασαν να κατέχουν θέσεις ευθύνης βοηθός
του προέδρου και προσωπάρχης στον Λευκό Οίκο αντίστοιχα

με μοναδικό σχετικό για τη θέση επίτευγμά του
τη διοργάνχοση στο παρελθόν επισκέψεων του Οικουμενικού

Πατριάρχη Βαρθολομαίου σης ΗΠΑ Αμφότεροι
όπως σημείωναν τα δημοσιεύματα ήταν γνοιστά μέλη της

Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας κάτι που ίσως εξηγεί και το
γεγονός ότι η διοίκηση Τραμπ απομάκρυνε τελικά τον
Καρλούτσο από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τον Δεκέμβριο του
2017 χωρίς καν να έχει συμπληρώσει πέντε μήνες στη
θέση του

Οι πολιτικές διασυνδέσεις του ίδιου σύμφωνα με την
ιστοσελίδα City and State Pennsylvania φαίνεται να ξεκινούν

από το 2002 όταν μετεγκαταστάθηκε από τη Νέα
Υόρκη στη Φιλαδέλφεια cos σύμβουλος και συμπαραστάτης
του υποψηφίου για τη θέση του κυβερνήτη Πολ Βάλας Η

εταιρεία του ΜΑΚ Consulting αναλαμβάνει την ευθύνη να
πιέσει για την αύΕηση των δωρεών επιχειρήσεων npos τον

υποψήφιο και ο ίδιος ο Καρλούτσος γίνεται σύντομα γνωστός

στους κύκλους της πόλης μέσα από τα events που

διοργανώνει γι αυτό τον σκοπό Ετσι αναλαμβάνει και
άλλους πολιτικούς Tns πόλης όπως τον τότε δημοτικό
σύμβουλο Μάικλ Νάτερ που αργότερα εκλέγεται δήμαρ
xos Οι γνωριμίες που αποκτά ο Μάικλ Καρλούτσος τότε
σύμφορα με το δημοσίευμα τον βοηθούν να πάρει από
τον Δήμο Tns Φιλαδέλφειαβ το εμβληματικό νεοκλασικό
κτίριο του παλιού εργοστασίου νερού και να το εξελίΣει σε

Σιηιέχεια στη σελίδα 24
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ΜΑΙΚΛ ΚΑΡΛΟΥΤΣΟΣ
ΠΡΩΤΟ Θ Ε Μ Α ΚΥΡΙΑΚΗ 15 Δ Η Κ Γ Μ Β PI Ο Υ 2019

Συνέχεια από τη σελίδα 22
πολυτελές εστιατόριο Το κτίριο που από το 1976 είχε
ανακηρυχθεί εθνικό τοπόσημο για την αρχιτεκτονική του
και τη μηχανική που είχε χρησιμοποιηθεί ήταν ακριβώς
δίπλα στο Μουσείο Τέχνης της πόλης διάσημο τουριστικό
προορισμό Μάλιστα ο Καρλούτσος ο οποίος δεν είχε
ανάλογη εμπειρία υπόσχεται τότε δημοσίως ότι ο ίδιος θα

παρακάμψει τα γραφειοκρατικά και πολιτικά εμπόδια για
να υλοποιήσει το όραμά του ένα παραποτάμιο εστιατόριο
Πα τους επικριτές του είναι απλώς μια κίνηση
εύκολου πλουτισμού χρεώνοντας ακριβά
πιάτα ακριβώς δίπλα στις μεγαλύτερες ατραξιόν

της πόλης Ο ίδιος φέρεται σύμφωνα με
το δημοσίευμα να έχει χρησιμοποιήσει το

εστιατόριο περισσότερο για να ενισχύσει τις
δουλειές του στα πολιτικά πράγματα αφού
φροντίζεινα το διαθέτειγια καμπάνιες χορούς
ακόμα και εκδηλώσεις με πολιτικές επιδιώξεις

Παρ όλα αυτά η επιχείρηση όχι μόνο
αιμορραγεί οικονομικά αλλά ο ίδιος ο Καρλούτσος

δενπληρώνει καν τους λογαριασμούς
κοινής ωφελείας οι οποίοι καλύπτονται από
τα λεφτά των δημοτών της Φιλαδέλφειας
αφού ο δήμος μπαίνει μπροστά Σύμφωνα
με το δημοσίευμα μάλιστα ο ίδιος ισχυρίζεται

ότι απλά ποτέ δεν έχει δοθεί στον ίδιο
λογαριασμός Αργότερα ωστόσο σύμφωνα
πάντα με το δημοσίευμα γίνεται γνωστό ότι
τόσο το εστιατόριο όσο και δύο άλλες εταιρικές

οντότητες του Καρλούτσου που συστεγάζονταν

στο σύμπλεγμα των κτιρίων ένα

καφέ και μία επιχείρηση κέτερινγκ επί έξι
χρόνια δεν έχουν πληρώσει καν τους δημοτικούς

φόρους που τους αναλογούν
Τελικά το 2015 το εστιατόριο κλείνει και

απομένει μόνο η εταιρεία κέτερινγκ ενώ ο
ίδιος ο Καρλούτσος αποχωρεί από αυτήν

Εν τω μεταξύ και το όνομα της συζύγου
του Αναστασίας εμπλέκεται λίγα χρόνια νωρίτερα

σε μια άλλη περίεργη ιστορία που

αφορά σκάνδαλο χρηματοδότησης ενός νέου
σχολείου από την εταιρεία Delaware Valley
High School Management Corp To FBI ανακαλύπτει

ότι οι μεγάλες κρατικές επιδοτήσεις
που έχουν δοθεί γίνονται είτε δωρεές σε
πολιτικούς είτε καλύπτουν αργομισθίες Οπως

γράφει το 2013 η νεοϋορκέζικη ιστοσελίδα

My City Paper η κυρία Καρλούτσου αμείβεται

με 75.000 δολάρια ως υπεύθυνη επικοινωνίας

αν και πηγαίνει μία φορά την εβδομάδα

για δουλειά Μετά από όλα αυτά ο

Καρλούτσος επιστρέφει στη Νέα Υόρκη
επικεντρώνοντας τις δυνάμεις του στην παροχή

υπηρεσιών συμβουλευτικής κοντά στην

Αρχιεπισκοπή Αμερικής με τη βοήθεια πάντα
του πατέρα του και του ονόματός του Οπως
εξάλλου και ο ίδιος παραδέχεται οτο Twitter

Το να είσαι ο γιος του father Alex αποτελεί
πάντα θέμα συζήτησης

Κάπως έτσι και φροντίζοντας να είναι
παρών σε κάθε σημαντική στιγμή όπως η
συνάντηση του Πάπα Φραγκίσκου με τον
Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο φτάνει

έως το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλλιεργώντας παράλληλα
σχέσεις με το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ
FATHER ALEX
Σε κάθε περίπτωση η μέχρι σήμερα πορεία του Μάικλ
Καρλούτσου από παιδάκι που φωτογραφιζόταν με τη
φουστανέλα στην αγκαλιά του τότε Αρχιεπισκόπου Αμερικής

Ιακώβου μέχρι σήμερα ως εκπρόσωπος των επενδυτών

της Hard Rock International στη χώρα μας με τις

απαραίτητες διασυνδέσεις έχει βασιστεί στις πλάτες του

πατέρα του Αλέξανδρου

Ο πανίσχυρος πρωτοπρεσβύτερος φέρεται να είναι
ο άνθρωπος με τις καλύτερες διασυνδέσεις εδώ και
δεκαετίες στην Αρχιεπισκοπή φτάνοντας έως το Οικουμενικό

Πατριαρχείο αλλά και στο αμερικανικό
πολιτικό σύστημα Σε σημείο μάλιστα που θεωρείται
ότι είναι το κλειδί εισόδου στον Λευκό Οίκο στη Γερουσία

και γενικώς στα κέντρα λήψης αποφάσεων στις
ΗΠΑ Αν και το γραφείο του είναι εντός της Iepùs Αρχιεπισκοπής

Αμερικής στο κτίριο της 79ης οδού στο

Με τον πατέρα του
Αλέξανδρο και μέλη
της οικογένειας του

στον Λευκό Οίκο

Με τον
πρώην

Τζορτζ Τζιτζίκο αριστερά και τον Ρέινς Πρίμπους δεξιά
στενούς συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Μανχάταν είναι ίσως ο μοναδικός κληρικός που υπάγεται

δίνει απευθείας αναφορά στον Οικουμενικό
Πατριάρχη Υπηρετεί σε μία από τις πλουσιότερες αν
όχι την πλουσιότερη ενορία της Ν.Υ Χάμπτονς αλλά

διαρκώς βρίσκεται στην Ουάσινγκτον Ανθρωποι της
Ομογένειας με γνώση της κατάστασης εντός της

Αρχιεπισκοπής

λένε ότι είναι το πρόσωπο που κανονίζει τα
πάντα επίσημα και ανεπίσημα στο προσκήνιο και στο

παρασκήνιο Ο άνθρωπος που δίνει το τελικό OK για
κάθε κίνηση του εκάστοτε Αρχιεπισκόπου Αμερικής
Μάλιστα πολλοί από τους λεγόμενους ηγέτες του ελ
ληνοκυπριακού lobby αναγκαστικά συνομιλούν μαζί
του γιατί δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά

Ο Mo 2 ΣΤΗΝ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ
Λέγεται δε ότι ο ρόλος του τελικά ήταν καταλυτικός στην
ανάδειξη πριν από 28 ολόκληρα χρόνια του Βαρθολομαίου
στη θέση του Οικουμενικού Πατριάρχη έναντι του έτερου
διεκδικητή του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ιακώβου που

εμφανιζόταν τότε ως φαβορί Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι

μεταξύ των πρώτων κινήσεων που έκανε ο νέος Αρχιεπίσκοπος

Αμερικής Ελπιδοφόρος ήταν να
ορίσει τον father Alex γενικό αρχιερατικό
επίτροπο της Ιεράς Αρχιεπτοκοπής Αμερικής
Μια θέση τιμητική που ουσιαστικά έστω και

συμβολικά τον θέτει και επισήμως No 2 στην

ιεραρχία της Αρχιεητσκοητις Και αυτό φάνηκε
όταν συνόδευσε τοννέο Αρχιεπίσκοπο στο

γραφείο του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό
Οίκο

Ο πατέραςΑλέξανδρος όπως είναι γνωστό
υπηρετεί την Ιερά Αρχιεπισκοπή και το Οικουμενικό

Πατριαρχείομεδιάκριση επί 40 και
πλέον έτη Το αΒωμα του γενικού αρχιερατικού
επιτρόπου αναγνωρίζει τις εΕαιρετικές ικανότητες

και τον ρόλο του στην προώθηση της
αποστολής της Εκκλησίας Προσβλέπω στη
συνεχιζόμενη καρποφόρα διακονία του στην
Εκκλησία αναφέρει η τότε ανακοίνωση η
οποία ερμηνεύεται και ως διασφάλιση του
πρωτοπρεσβύτερου στην προσπάθεια εκκαθάρισης

που αναμένεται να κάνει ο νέος
Αρχιεπίσκοπος ο οποίος τοποθετήθηκε μετά
το μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε

με τα οικονομικά τηςΑρχιεπισκοπής
και τη μαύρη τρύπα ύψους περίπου 9 εκατ
ευρώ στα ταμεία της παρά τα εκατομμύρια
των εισφορών και των δωρεών που έχει λάβει
Ο ίδιος εξάλλου θεωρείται ότι έχει ρόλο-κλει
δί και στον εξαναγκασμό του Αρχιεπισκόπου
Δημήτριου σε παραίτηση στον απόηχο της

εσωτερικής έριδας που προκάλεσαν
οι αποκαλύψεις Οι ποντικοί βέβαια
αναζητούνται ακόμα Αίσθηση δε
προκαλεί τις τελευταίες ημέρες η
καταγγελία που κάνει η ομογενεια
κή ιστοσελίδα Helleniscope Ελλη
νοσκόπιο με αφορμή την αποκάλυψη

που έκανε το protothema.gr
σης 6 Δεκεμβρίου Οι Αρχές των
ΗΠΑ ερευνούν κύκλωμα που λυμαι
νόταντα ταμεία της Αρχιεπισκοπής
για τον ρόλο που έχει στο σύστημα
που δημιουργήθηκε ο ίδιος ο πατέρας

Αλέξανδρος Γράφει λοιπόν ο
κ Νίκος Σταματάκης για τις προσκληθείς

στην ετήσια φιέστα που

οργανώνεται κάθε άνοιξη στον
Λευκό Οίκο προς ημήντης εθνικής
εορτής των Ελληνων Ολοι γνωρίζουν
ότι το γενικό πρόσταγμα am προσκλήσεις

είχε κατ αποκλειστικότητα
ο π Καρλούτσος Αιηό μεταφραζόταν

ως εΕής εάν κάποιος ήθελε για
λόγους προφανώς προβολής να

παραστεί στην εκδήλωση και δεν ανήκε στους ανώτατους
πολιτικούς κύκλους της Ουάσινγκτον γερουσιαστές βουλευτές

υπουργοί κ.λπ ή της Ελλάδας θα έπρεπε να κατα

βάλλει κάποιο σημαντικό ποσό προς τον π Καρλούταο Ο π

Καρλούισος δεν ήταν ποτέ δυνατόν να ασχολείται ο ίδιος

προσωπικά με τις επαφές και τα παζάρια με κάθε λογής
ενδιαφερόμενους πολιτικούς και επιχειρηματίες από Ελλάδα

που ήθελαν να στηθούν για φωτογραφία δίπλα στον
πρόεδρο της Αμερικής Ο father Alex προτιμούσε πάντοτε
το χαμηλό προφίλ και χρησιμοποιούσε άλλους ως διαχειριστές

στα αγγλικά ταιριάζει ο όρος front man για να κάνει
τις δουλειές του έτσι ώστε να καλύπτει και τα αποτυπώμα
τά του
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Οι civnouxies
τωνεπενδυτών
Το φετινό συνέδριο Invest
in Greece του Capital Link
στη Νέα Υόρκη έδειΕε ότι η
Ελλάδα Ξαναμπαίνει
σταδιακά στο ραντάρ tos
αμερικανή και ms
διεθνοϋ5 επενδυτική5
koivôtotos Η εγχώρια
αγορά ακινήτων εκτιμάται
ότι παρουσιάζει onpavuiŒS
ευκαιρΊε ενώτουρισμό5
ενέργεια και logistics είναι
επϊση5 κλάδοι για tous
onoious οι επενδυτέ5
εκφράζουν ενδιαφέρον
Ωστόσο για να

μετουσιωθεί το ενδιαφέρον
σε πρά&ι δηλαδή σε

μεταφορά κεφαλαίων στη
χώρα μα5 απομένει να

γίνουν αρκετά βήματα
ακόμα
Η πολυνομία η

γραφειοκρατία οι

καθυστερήσει στην
απονομή δικαιοσύνη και
στην ολοκλήρωση του
Κτηματολογίου αποτελούν
σημαντικά εμπόδια στην
προσέλκυση Εένων

κεφαλαίων Επιπλέον ôncos

φάνηκε στο 210 Ετήσιο
Capital Link Forum
αναγκαίε5 προϋποθέσει
για άμεσε5 Ιένεε
επενδύσει είναι η

περαιτέρω μείωση των
φορολογικών βαρών η

αποτελεσμαπκή εφαρμογή
του Σχεδίου Ηρακλή5 για
τη μείωση των κόκκινων
δανείων η τήρηση των
δημοσιονομικών στόχων
και η ενίσχυση των ρυθμών
avarrcucns Qs npos την
αύ&ιση του ΑΕΠ
επενδύπκοί οίκοι funds και
αναλυτέ δεν κρύβουν την
ανησυχία tous για το κατά
πόσο θα μπορέσει να
επιτευχθεί ανάπτυξη 2,8
το 2020 μέσα σε

περιβάλλον επιβράδυνση
tos παγκόσμια5 οικονομία5

και αναιμική5 avâmucns
στην Ευρωζώνη

Μ.Ρ
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΒΗΝΕΙ ΤΙΣ ΑΝΟΡΘΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
τα αποτελέσματα από το 2020
ΤΑΣΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΙ
tdasopoulos@e-typos.com

Στο
σημείο εκκίνησης πριν από τη

χρονιά-σταθμό το 2020 βρίσκεται
πλέον η κυβέρνηση αφού μετά την
επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων

τη μείωση των αποδόσεων στα ομόλογα
και την αναθεώρηση της ανάπτυξης φαίνεται
να ξύπνησε και την κεφαλαιαγορά με την
ψήφιση του Ηρακλή

ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ
Τόσο το ελληνικό APS όσο και οι θεσμικές
αλλαγές στην κεφαλαιαγορά με στόχο να
πάψουν περιπτώσεις όπως αυτή της Folli
Follie οι οποίες αναλύθηκαν από τον υπουργό

Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον
υφυπουργό Γιώργο Ζαββό στη Νέα Υόρκη
στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link
είχαν το αποτελεσμά τους

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ
Το μήνυμα ότι οι μεγάλες εμπορικές τράπεζες
μπαίνουν σε διαδικασία ουσιαστικής εκκαθάρισης

σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια
έγινε δεκτό με ικανοποίηση από τους θεσμικούς

επενδυτές οι οποίοι δείχνουν πως
έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στην ελληνική
κεφαλαιαγορά Εναν χρόνο πριν στο ίδιο συνέδριο

το θέμα με την εκκαθάριση των κόκκινων

δανείων ήταν και πάλι ψηλά στην
ατζέντα των ξένων επενδυτών αλλά τότε δεν
υπήρχε ξεκάθαρη απάντηση

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Εκτός από τη λειτουργία της αγοράς κεφαλαίων

η κυβέρνηση έχει δώσει ξεκάθαρα
μηνύματα και στον τομέα της προσέλκυσης
επενδύσεων και των αποκρατικοποιήσεων
Η επανεκκίνηση της εμβληματικής επένδυσης

στο Ελληνικό οι αποκρατικοποιήσεις
της ΔΕΠΑ και της συμμετοχής του Δημοσίου

στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελ
Βενιζελος και σε επόμενο χρόνο των 10
περιφερειακών λιμανιών αλλά και η αξιοποίηση

της δημόσιας ακίνητης περιουσίας
είναι βήματα που έχουν στρέψει το βλέμμα
των διεθνών επενδυτών προς την Ελλάδα
Μήνυμα σε επενδυτές είναι και η οργανωμένη

προσπάθεια για την αξιοποίηση των χρημάτων

από τα κέρδη των ομολόγων ANFA
SNPs για επενδύσεις Θα πρέπει να περιμένουμε

μέχρι και το τελος του πρώτου τριμήνου

του 2020 για την τελική απόφαση
των εταίρων και δανειστών μας σχετικά με
την αλλαγή χρήσης των χρημάτων Ωστόσο
τόσο τα 767 εκατ ευρώ που εγκρίθηκαν στο
Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου όσο και τα
650 εκατ ευρώ που θα έρθουν μετά τα μέσα
του επόμενου χρόνου μπορούν να δώσουν
μια σημαντική ώθηση στο ΑΕΠ της χώρας
πέρα από τον επίσημο στόχο του προϋπολογισμού

για ανάπτυξη 2,8 του ΑΕΠ Τούτο
με δεδομένο ότι στα σχέδια του οικονομικού

επιτελείου είναι τα χρήματα αυτά να αξιοποιηθούν

μαζί με ιδιωτικά κεφάλαια π.χ
σε ΣΔΙΤ με στόχο μεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό

αποτελεσμά

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εν τω μεταξύ στους εταίρους που παρακολουθούσαν

διακριτικά τις εθνικές εκλογές η
νέα κυβέρνηση απέδειξε ότι είναι δεσμευμένη
στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων
αλλά όχι και στη λογική των υπερπλεονα
σμάτων Ετσι από ένα κενό 396 εκατ ευρώ
που διαπίστωνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
μετά τα μέτρα ύψους 1,1 δισ ευρώ που είχε
ενεργοποιήσει η προηγούμενη κυβέρνηση
τον Μάιο πλέον έχει δεχθεί ότι το 2019 θα
κλείσει με πρωτογενές πλεόνασμα 3,8 του
ΑΕΠ και το 2020 με 3,5 του ΑΕΠ Παράλληλα

στους πέντε μήνες που μεσολάβησαν
η νέα κυβέρνηση δημιούργησε και μοιράζει
νέο δημοσιονομικό χώρο 1 4 δισ ευρώ

από τα οποία 1 δισ μοιράστηκε στην επιπλέον

μείωση του ΕΝΦΙΑ 205 εκατ ευρώ

Από τώρα έχουν
προαναγγελθεί η δεύτερη
μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά
10 η δεύτερη μείωση
των συντελεστών για τις
επιχειρήσεις από το 24
στο 20 η εκκίνηση για τη
μείωση της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης και η πρώτη δόση
μείωσης των ασφαλιστικών
εισφορών για μισθωτούς

επιδότηση στα νοσοκομεία 61 εκατ ευρώ
κάλυψη 1 50 εκατ ευρώ από τις Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ωφελείας της ΔΕΗ τη μείωση
της προκαταβολής φόρου στις επιχειρήσεις
από το 100 στο 95 138 εκατ ευρώ και
το αμέσως επόμενο διάστημα θα μοιραστεί το
αυξημένο στα 67 εκατ ευρώ επίδομα θέρμανσης

και φυσικά το έκτακτο βοήθημα ύψους
175 εκατ ευρώ σε 253.000 οικονομικά ευάλωτα

νοικοκυριά

ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ
Στην εσωτερική και όχι μόνο αγορά έχει
ήδη στείλει το μήνυμα για όσα θα επακολουθήσουν

με το φορολογικό νομοσχέδιο μέσω
του οποίου υπάρχουν φορολογικές ελαφρύνσεις

ύψους 1,2 δια ευρώ Παράλληλα από
τώρα έχουν προαναγγελθεί η δεύτερη μείωση

του ΕΝΦΙΑ κατά 10 η δεύτερη μείωση
των συντελεστών για τις επιχειρήσεις από το
24 στο 20 η εκκίνηση για τη μείωση της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και η πρώτη
δόση μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών
για μισθωτούς

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ
Παρά τις έκτακτες παροχές οι επιλογές της
κυβέρνησης επιβραβεύτηκαν και από τους
ραντιέρηδες που τοποθετούνται σταθερά

τους τελευταίους 6-7 μήνες σε ελληνικά ομόλογα

Οι εξαγγελίες για νέο πρόγραμμα ποσοτικής

χαλάρωσης QE και χαμηλά επιτόκια
από την ΕΚΤ και τα πλεονεκτήματα των χαμηλών

χρηματοδοτικών αναγκών μετά τη
συμφωνία του καλοκαιριού του 2018 και
το μαξιλάρι των 35 δισ έδιναν μια θετική
βάση για την πτώση των αποδόσεων των
ελληνικών ομολόγων Ωστόσο η δημοσιονομική

σταθερότητα που καταγράφεται και οι
επιλογές της κυβέρνησης είχαν αποτελεσμά
αρνητικά επιτόκια για τα έντοκα και δεκαετές
ομόλογο με απόδοση στο 1,35

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

Η ΜΕΓΑΛΗ πρόκληση για τον
επόμενο χρόνο είναι όλες αυτές
οι πρωτοβουλίες να έχουν απτό
και μετρήσιμο αποτέλεσμα
Οι αγορές περιμένουν οι
μειώσεις φόρων και η
φίλοεπενδυτική πολιτική να
έχουν αποτέλεσμα και στον
ρυθμό ανάπτυξης
θα πρέπει οι μειώσεις φόρων να
αποδειχθεί ότι κατά ένα μέρος
θα προωθηθούν σε επενδύσεις
και από επιχειρήσεις αλλά και
από ιδιώτες
Επίσης όλοι περιμένουν κάποιες
μεγάλες επενδύσεις όπως η
τέταρτη προβλήτα στο Λιμάνι
του Πειραιά και η επένδυση
στο Ελληνικό να αρχίσουν να
κινούνται αποδίδοντας και στο
ΑΕΠ και στην απασχόληση
Στοίχημα επίσης θα αποτελέσει
η εξέλιξη του σχεδίου

Ηρακλής που φιλοδοξεί να
μειώσει τα κόκκινα δάνεια
κατά 30 δισ ευρώ
Τέλος ειδικό μπόνους θα
έχει η Ελλάδα αν καταφέρει
να αποσπάσει μια καταρχήν
συμφωνία από τους εταίρους
της για τη μείωση των στόχων
των πρωτογενών πλεονασμάτων
από το 2021 Το μήνυμα που θα
δοθεί είναι ότι η Ελλάδα ξεπερνά
περιορισμούς και προβλήματα
και κινείται σταθερά προς την
κανονικότητα
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Η συμμετοχή
πολλών τραπεζιτών στο πρόσφατο

συνέδριο Capital Link στη
Νέα Υόρκη είναι μία από τις κύριες

αιτίες της νέας καθυστέρησης
στην έγκριση της συμφωνίας

εξυγίανσης της Creta Farms Αν
και αρχικά αναμενόταν η έγκριση

αυτή να δοθεί έως προχθές
Παρασκευή η διαδικασία παρατείνεται

και η σχετική έγκριση
αναμένεται αυτή την εβδομάδα
Πηγές με γνώση της υπόθεσης
εκφράζουν αισιοδοξία ότι έως
μεθαύριο Τρίτη θα έχει δοθεί το
πράσινο φως από τις τράπεζες
Σε αυτή την περίπτωση θεωρείται

εφικτός ο στόχος να έχει ολοκληρωθεί

το κείμενο της συμφωνίας

έως τις 23 Δεκεμβρίου
Για τις 23 Δεκεμβρίου άλλωστε
έχει οριστεί έκτακτη γενική συνέλευση

των μετόχων με βασικό
θέμα της ημερήσιας διάταξης
την έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης

Η κατάθεση της αίτησης
υπαγωγής στο άρθρο 10 παρ β
και δ του Πτωχευτικού Κώδικα
μάλλον θα γίνει το νέο έτος
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Πλιάτσικο με σημαδεμένη τράπουλα
J ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ

τ ΧΡΗΣΤΟΥ

jtl Μ νάπχυξης Άδωνις
ÊÊÊm Λ Γεωργιάδης μιλώ

νιας σιο 21ο ετήσιο
φόρουμ της Capital Link σιη Νέα
Υόρκη με θέμα Επενδύστε στην Ελλάδα

αποκάλυψε τις προθέσεις της
ακραίας νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης

Μητσοτάκη Διαβεβαίωσε τους
επιχειρηματίες του ακροατηρίου ότι

Η κυβέρνηση έχει ως μόνο στόχο

να ιδιωτικοποιήσει τα πάντα
Η ΜΟΝΗ ερώτηση που έχουμε

από τους ψηφοφόρους μας είπε είναι

γιατί δεν το κάνουμε πιο γρήγορα
γιατί αργήσαμε τόσο πολύ γιατί

δεν πουλάμε πιο πολλά γιατί δεν
ιδιωτικοποιούμε τα πάντα Και πρέπει

να σας καθησυχάσω ότι η όρεξή
μας είναι τόσο τεράστια κάθε μήνας

που περνάει γίνεται μεγαλύτερη
Περί ορέξεως πρόκειται δηλαδή

ΔΕΝ ΕΧΕΙ σημασία ότι προεκλογικά

στις προγραμματικές υποσχέσεις

της η Ν.Δ δεν ανέφερε τίποτα

περί τόσο μεγάλης ορέξεως
Πολιτεύτηκε μόνο με ψέματα και έκρυψε

τις αλήθειες για τις επιβαρύνσεις

μεταξύ των οποίων και

αυτή που μας αποκάλυψε ο κ Γεωργιάδης

ΚΑΙ ΤΙ ΦΟΡΟΥΣ θα πληρώνουμε

ρώτησαν οι υποψήφιοι Αμερικανοί

επενδυτές Όσο θέλετε
εσείς μαντεύω την απάντηση Η
εργασία είναι ακριβή στην Ελλάδα
Εδώ αντί απάντησης ο υπουργός
χαμογέλασε με νόημα Θα αντιμετωπίσουμε

απεργίες Κανένα πρόβλημα

τις έχουμε απαγορεύσει και
όποιος ξεφύγει έχουμε τον καλύτερο

υπουργό Δημόσιας Τάξης να τον
συλλαμβάνει και να τον συμμορφώνει

επίσης μαντεύω την απάντηση

ΠΟΙΟΙ είναι οι κανόνες ανταγωνισμού

στην οικονομία σας
Δεν υπάρχουν Δική μας είναι πλέον

η επιτροπή Ανταγωνισμού και
κάνει ό,τι της πούμε θα μπορούσε
να απαντήσει ο υπουργός μας στη
συγκεκριμένη ερώτηση Άλλωστε
δεν θα έλεγε και ψέματα

ΟΠΩΣ καταλαβαίνετε δεν πρόκειται

για νέες επενδύσεις όπου οι
Αμερικανοί επιχειρηματίες προσκαλούνται

να στήσουν νέες βιομηχανικές

μονάδες και επιχειρήσεις
υψηλής τεχνολογίας Να αγοράσουν

από την υπάρχουσα δημόσια

περιουσία προσκαλούνται χωρίς

να έχει προηγηθεί καμιά δια

Δεν έχουν κανένα
yS σχέδιο να
οδηγήσουν τη χώρα σε
μια βιώσιμη ανάπτυξη με
κοινωνική ευαισθησία
Στην ουσία οργανώνουν
το μεγάλο ξεπούλημα
αφήνοντας τη χώρα με
βάρη που ποτέ δεν θα
μπορέσει να σηκώσει

βούλευση και μελέτη για κόστη και
οφέλη του Ελληνικού Δημοσίου από
τις νέες ιδιωτικοποιήσεις

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ο Άδωνος ως μέγας
κρουπιέρης παίζει με σημαδεμένη
τράπουλα όπως κατήγγειλε ο ένας
εκ των δύο επενδυτών για το καζίνο
στο Ελληνικό Ο πρόεδρος της Hard
Rock International κ Τζιμ Άλεν που
δήλωσε στον ΑΝΤΙ ότι Ενημερώσαμε

την ελληνική επιτροπή διενέργειας

του διαγωνισμού καθώς
και την Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων

ότι υπάρχουν νομικοί σύμβουλοι

που δεν συμβουλεύουν απλά
την επιτροπή αλλά συμβουλεύουν
και τον άλλο συμμετέχοντα τον α¬

νταγωνιστή Προφανώς αυτό μας ανησύχησε

πολύ και το επισημάναμε
στους υπουργούς Γεωργιάδη και
Σταϊκούρα που είδαμε εδώ στη Νέα
Υόρκη

ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ποιοι και πώς υπερασπίζονται

το εθνικό και δημόσιο

συμφέρον Ποιοι κάνουν κουμάντο

και για λογαριασμό ποιων το
κάνουν Ποιοι θα κερδίσουν από το
γενικό ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας

Με έξυπνους κουλοχέρηδες

θα γίνουμε πλούσιοι και ανταγωνιστικοί

στην εποχή της Τεχνητής

Νοημοσύνης
ΠΟΙΑ ανάπτυξη λοιπόν Όπως

είπε σε πρόσφατη ομιλία του σε ημερίδα

της κίνησης ΠΡΑΤΤΩ ο
καθηγητής Νίκος Λέανδρος αντιπρύτανης

Οικονομικών Προγραμματισμού

και Ανάπτυξης στο Πά
ντειο Πανεπιστήμιο Η έννοια της
ανάπτυξης είναι από τις πιο κακοποιημένες

έννοιες στη χώρα μας
Πρέπει λοιπόν να διευκρινίσουμε
πως η ανάπτυξη πρέπει να έχει δύο
βασικά χαρακτηριστικά

ΠΡΩΤΟΝ να είναι βιώσιμη οικονομικά

κοινωνικά και περιβαλλοντικά

και δεύτερον να είναι ανθρωποκεντρική

δηλαδή να αυξάνει
τους βαθμούς ελευθερίας των ανθρώπων

να ζήσουν τη ζωή που επι¬

θυμούν Συνεπώς ο άνθρωπος είναι

το βασικό μέσο και ο στόχος της
ανάπτυξης Υποθέτω ότι αν το άκουγε

αυτό ο κ Άδωνις θα ξεκαρδιζόταν

στα γέλια
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ εξήγησε Η

αύξηση του ΑΕΠ δηλαδή η οικονομική

μεγέθυνση της οικονομίας είναι

αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη

της ανάπτυξης Μετά την είσοδο

της Ελλάδας στο ευρώ και μέχρι

το 2008 είχαμε αρκετά υψηλούς
ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ Όμως
αυτό δεν υποδήλωνε αναπτυξιακή
δυναμική καθώς κυρίως βασίζονταν

στη διόγκωση των δανειακών
υποχρεώσεων της χώρας και των
ελλειμμάτων δηλαδή δεν ήταν οικονομικά

βιώσιμη
ΤΟΥΤΟΙ εδώ δεν έχουν κανένα

σχέδιο να οδηγήσουν τη χώρα σε
μια βιώσιμη ανάπτυξη με κοινωνική

ευαισθησία Τούτοι εδώ στην ουσία

οργανώνουν το μεγάλο πλιάτσικο

της δημόσιας περιουσίας αφήνοντας

τη χώρα με βάρη που ποτέ

δεν θα μπορέσει να σηκώσει Όσο

για τους Αμερικανούς επενδυτές
που άκουσαν τον Άδωνι υποθέτω
ότι ψάχνουν στον χάρτη για να

βεβαιωθούν

ότι η Ελλάδα είναι πράγματι

ευρωπαϊκή χώρα
dchristou52@gmail.com
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Οι κινήσεις που
θα οδηγήσουν
σε περαιτέρω
ενίσχυση του ΑΕΠ
της Εάάάδας και
οι επενδύσεις στα
ακίνητα βρέθηκαν
στο επίκεντρο των
ερωτήσεων που
έκαναν οι ξένοι
επενδυτές προς
τους υπουργούς και
τους τεχνοκράτες
κατά τη διάρκεια
του συνεδρίου της
Capital Link στη
Νέα Υόρκη
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Στο άγνωστο µε… βάρκα την ελπίδα η ΔΕΗ, µετά το κλείσιµο των λιγνιτικών
µονάδων!

Από πού θα  βρει η ΔΕΗ τα  κεφάλαια  για  να  χρηµατοδοτήσει τις επενδύσεις σε νέες µονάδες
ΑΠΕ (Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας) ή φυσικού αερίου προσπαθούν να  καταλάβουν στην
αγορά  ενέργειας, εν µέσω των πανηγυρικών ανακοινώσεων «για κλείσιµο των λιγνιτικών
µονάδων µέχρι το 2023».

Όλοι περιµένουν το στρατηγικό σχέδιο που είχε προγραµµατιστεί να συζητηθεί την Πέµπτη 12/12 στη
συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου της ΔΕΗ, καθώς και τις ανακοινώσεις που αναµένεται να κάνει
τη Δευτέρα 16/12 ο επικεφαλής της επιχείρησης Γ. Στάσσης.

Ο τελευταίος, στο πρόσφατο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, υποστήριξε ότι η ΔΕΗ θα απαλλαγεί
από τις πέντε λιγνιτικές µονάδες (γιατί η έκτη, η υπό κατασκευή Πτολεµαΐδα  V, θα  λειτουργεί) έως
το 2023 και όχι το 2028, όπως είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης.

Ωστόσο, για να συνεχίζει να λειτουργεί η ΔΕΗ ως προµηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, θα  χρειαστεί να
επενδύσει σε νέες µονάδες, αφού στο τέλος του 2023, µε βάση το σχέδιο της διοίκησης, θα έχει µείνει
µόνο µε την Πτολεµαΐδα V και την υδροηλεκτρική παραγωγή, η οποία καλύπτει πολύ µικρό ποσοστό
(10%) των αναγκών της χώρας.

Και επειδή η ΔΕΗ κεφάλαια προς επένδυση δεν διαθέτει, αρκετοί στοιχηµατίζουν ότι οι νέες επενδύσεις
θα  γίνουν σε συνεργασία  µε ιδιώτες, όπως η γερµανική RWE και η ιταλική ENEL, που έχουν
εκδηλώσει ή αναµένεται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναρωτιούνται πώς ακριβώς θα είναι η ΔΕΗ µετά τις λιγνιτικές µονάδες. Θα
έχει προλάβει µέσα σε τέσσερα χρόνια να αναπτύξει τόσο µεγάλη βάση αιολικών πάρκων, όταν
απαιτούνται περί το 1.000.000 ευρώ για  κάθε µεγαβάτ (MW) αιολικού;

Όλοι γνωρίζουν πόσο αργή είναι η αδειοδοτική διαδικασία και πως η αγορά  αιολικών πάρκων είναι
πλέον αρκετά  ώριµη, µε την εξαίρεση των υπεράκτιων πάρκων που έχουν «παγώσει» εδώ και χρόνια. Γι’
αυτό και όλοι περιµένουν τις ανακοινώσεις του κ. Στάσση, ώστε να καταλάβουν πώς θα είναι η ΔΕΗ του
2023.

Μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε., ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι
οι λιγνιτικές µονάδες στη βόρεια Ελλάδα πρέπει να κλείσουν, είναι ξεπερασµένες και κοστοβόρες.

«Το κόστος της µετάβασης στην “πράσινη οικονοµία” έχει πολλαπλές αναγνώσεις. Οι λιγνιτικές
µονάδες στη Β. Ελλάδα πρέπει να κλείσουν, αφού είναι ξεπερασµένες και κοστοβόρες», τόνισε ο
πρωθυπουργός.

Όπως εξήγησε, «δεν είναι µόνο το διοξείδιο του άνθρακα που επιβάλλει το κλείσιµο των λιγνιτικών στη
δυτική Μακεδονία. Είναι όλη η ποιότητα ζωής στην περιοχή. Το στοίχηµά µας είναι να προστατευτεί
ο πληθυσµός».

Διαβάστε επίσης: ΔΕΗ: Το τέλος του λιγνίτη δείχνει την εθελουσία «έξοδο» σε 5.000
εργαζόµενους

Σύµφωνα µε τον Έλληνα πρωθυπουργό, εντός των επόµενων εβδοµάδων θα συσταθεί διυπουργική που θα
αναλάβει τη µετάβαση από τον λιγνίτη. Εντός του α’ τριµήνου του 2020 θα παρουσιαστεί το σχέδιο
µετάβασης και ανάπτυξης νέων µορφών ενέργειας.

«Στόχος µας είναι να κάνουµε τη δυτική Μακεδονία πρότυπο στη µετάβαση από τον λιγνίτη σε πιο
φιλικές προς το περιβάλλον πηγές ενέργειας», διαµήνυσε ο κ. Μητσοτάκης.
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Καραµούζης: Η Ελλάδα προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες - [Businessnews.gr]

Η Ελλάδα προσφέρει σήµερα επενδυτικές ευκαιρίες και έχει την δυνατότητα, αν συνεχίσει σε βάθος τη
µεταρρυθµιστική ατζέντα να προσελκύσει ξένα κεφάλαια απελευθερώνοντας τη αναπτυξιακή δυναµική
της οικονοµίας, τόνισε ο Νίκος Καραµούζης από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Αφού περιέγραψε τα ελκυστικά χαρακτηριστικά στη σηµερινή συγκυρία επεσήµανε ότι η κρατικοδίαιτη
οικονοµία που κυριάρχησε για δεκαετίες και η πρωτοφανής κρίση των τελευταίων δέκα ετών έχουν
δηµιουργήσει µια σειρά από προκλήσεις, µε αποτέλεσµα να παραµένουν σηµαντικές αδυναµίες. Ο Νίκος
Καραµούζης ανέλυσε τη σηµασία της συνέχισης των µεταρρυθµίσεων αλλά και της επίλυσης των
προβληµάτων που δηµιουργούν τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες. Τόνισε ότι απαιτείται να υπάρξει ένα
ριζοσπαστικό, φιλικό προς τις επιχειρήσεις νέο µείγµα δηµοσιονοµικής πολιτικής καθώς και ότι χρειάζεται
να ανοίξει ο ανταγωνισµός στον ενεργειακό τοµέα. Καταµετρώντας τους τοµείς που...

Businessnews.gr   ·    πριν από  24 λεπτά  ·    

Η Ελλάδα προσφέρει σήµερα επενδυτικές ευκαιρίες και έχει την δυνατότητα, αν συνεχίσει σε βάθος τη
µεταρρυθµιστική ατζέντα να προσελκύσει ξένα κεφάλαια απελευθερώνοντας τη αναπτυξιακή δυναµική
της οικονοµίας, τόνισε ο Νίκος Καραµούζης από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Αφού περιέγραψε τα ελκυστικά χαρακτηριστικά στη σηµερινή συγκυρία επεσήµανε ότι η κρατικοδίαιτη
οικονοµία που κυριάρχησε για δεκαετίες και η πρωτοφανής κρίση των τελευταίων δέκα ετών έχουν
δηµιουργήσει µια σειρά από προκλήσεις, µε αποτέλεσµα να παραµένουν σηµαντικές αδυναµίες. Ο Νίκος
Καραµούζης ανέλυσε τη σηµασία της συνέχισης των µεταρρυθµίσεων αλλά και της επίλυσης των
προβληµάτων που δηµιουργούν τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες. Τόνισε ότι απαιτείται να υπάρξει ένα
ριζοσπαστικό, φιλικό προς τις επιχειρήσεις νέο µείγµα δηµοσιονοµικής πολιτικής καθώς και ότι χρειάζεται
να ανοίξει ο ανταγωνισµός στον ενεργειακό τοµέα. Καταµετρώντας τους τοµείς που...
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«Body drain»: Και η Νταρίλη στο συνέδριο της Capital Link

Πέραν των επενδυτών, των τραπεζικών, των επιχειρηµατιών και των Ελλήνων και ξένων αξιωµατούχων,
στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη ήταν και πολλοί οµογενείς. Μεταξύ αυτών ξεχωρίσαµε την
πανέµορφη και αειθαλή Γιάννα  Νταρίλη, η οποία είναι πλέον ακόµα ένας Ελληνας ίσως του «brain drain»
και σίγουρα του «body drain».

Δείτε ακόµη: To υπουργικό «µετακόµισε» στις ΗΠΑ – 7 µέλη της κυβέρνησης πήγαν ταξιδάκι
στη Χριστουγεννιάτικη Νέα Υόρκη

Η Γιάννα µετά την καριέρα της στα ελληνικά τηλεοπτικά δρώµενα επέστρεψε το 2005 στην Αµερική. Είναι
άλλωστε γεννηµένη στη Νέα Υόρκη. Σήµερα είναι µια  πετυχηµένη επιχειρηµατίας µε δικό της
τηλεοπτικό κανάλι εκεί. Πρόκειται για ένα οµογενειακό τηλεοπτικό κανάλι, το οποίο αγόρασε το 2012.
Ονοµάζεται New Greek TV, είναι επικεφαλής του και έχει και δική της εκποµπή µε τίτλο «Καληµέρα USA».
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«Πράσινη» στροφή της ΔΕΗ µε εκτίναξη ισχύος των ΑΠΕ

-

-
-naftemporiki.gr

Τη µαζική «πράσινη» στροφή της ΔΕΗ στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) περιλαµβάνει το νέο
business plan της επιχείρησης που ενέκρινε την Παρασκευή το Δ.Σ., καθώς σύµφωνα µε πληροφορίες θέτει
ως στόχο την αύξηση εντός της επόµενης 5ετίας πάνω από έξι φορές της εγκατεστηµένης ισχύος σε ΑΠΕ.
Παράλληλα, το business plan, το οποίο εκπονήθηκε από τη McKinsey και θα παρουσιασθεί επίσηµα τη
Δευτέρα σε συνέντευξη Τύπου, περιλαµβάνει ένα «επιθετικό» πρόγραµµα απολιγνιτοποίησης, µε τη
σταδιακή απόσυρση έως το 2023 όλων των µονάδων που λειτουργούν σήµερα, ώστε µε το «σβήσιµο» και
της «Πτολεµαΐδα V» µέχρι το 2028 να µηδενισθεί η συµµετοχή του καυσίµου στο ενεργειακό µίγµα.

Στην κατακόρυφη ενίσχυση της «πράσινης» ηλεκτροπαραγωγής, ως βασικό άξονα του καινούριου
επιχειρηµατικού σχεδίου, είχε αναφερθεί την προηγούµενη εβδοµάδα ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, από το βήµα της εκδήλωσης Invest in Greece της Capital Link.
Μάλιστα, είχε επισηµάνει χαρακτηριστικά πως στόχος είναι «η µετεξέλιξή της από ουραγό σε
πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρισµού από ΑΠΕ».

Σε αυτό το πλαίσιο, στο business plan φέρεται να τίθεται ο στόχος αύξησης των µονάδων ΑΠΕ της
επιχείρησης στα επίπεδα του 1 GW σε µία πενταετία. Ένα νούµερο που, µε δεδοµένο ότι η «πράσινη»
εγκατεστηµένη ισχύς της κινείται αυτήν τη στιγµή στα 150 MW, σηµαίνει πως η ΔΕΗ θα µεγεθύνει πάνω
από έξι φορές το «πράσινο» χαρτοφυλάκιό της.

Έσοδα  µέσω ΔΕΔΔΗΕ

Όσον αφορά τα απαιτούµενα κεφάλαια, η ΔΕΗ αναµένεται να αξιοποιήσει ένα µέρος των εσόδων που
εκτιµάται ότι θα αποκτήσει από τη µερική ιδιωτικοποίηση του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανοµής
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), η οποία θα «τρέξει» εντός του 2020, όπως έχει δηλώσει η πολιτική ηγεσία
του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Προς αυτή την προοπτική αναµένεται να συµβάλουν επίσης
και συµπράξεις µε ξένους ενεργειακούς οµίλους, καθώς µεγάλοι Ευρωπαίοι «παίκτες», όπως η RWE, αλλά
και κινεζικές εταιρείες έχουν ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον τους να συνεργαστούν µε τη ΔΕΗ.

Κίνητρο για τους δυνητικούς εταίρους της επιχείρησης είναι κατ’ αρχάς το brand name της εταιρείας, το
οποίο µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο στην αποδοχή των έργων από τις τοπικές κοινωνίες. Επίσης, δέλεαρ
αποτελεί η προοπτική εκ των προτέρων διασφάλισης της διάθεσης της «πράσινης» ηλεκτροπαραγωγής
µέσω συµβάσεων αγοραπωλησίας ενέργειας (PPA) µε τη ΔΕΗ, ώστε αυτή να καλύψει µέρος των αναγκών
της ως προµηθευτή ρεύµατος.

Την ίδια στιγµή, το εµπροσθοβαρές σχέδιο απολιγνιτοποίησης του business plan θα προβλέπει την απόσυρση
έως το 2023 όλων των λιγνιτικών σταθµών που λειτουργούν ήδη. Στους σταθµούς αυτούς και τα
λιγνιτωρυχεία εκτιµάται ότι απασχολούνται περίπου 4.600 υπάλληλοι της επιχείρησης, πολλοί πάντως από
τους οποίους έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώµατα. Οι υπόλοιποι θα αποτελέσουν την πρώτη
«δεξαµενή» για τα προγράµµατα εθελούσιας εξόδου, καθώς και µετακινήσεων σε θυγατρικές του οµίλου ή
στο Δηµόσιο, που πρόκειται να υλοποιήσει η επιχείρηση.

Όσον αφορά την υπό κατασκευή µονάδα «Πτολεµαΐδα V», ισχύος 660 MW, αυτή φαίνεται πως θα ξεκινήσει
να λειτουργεί µε λιγνίτη, διατηρώντας τον συγκεκριµένο τρόπο λειτουργίας έως το 2028 – έτος κατά το
οποίο, όπως έχει εξαγγείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα διακοπεί πλήρως η λιγνιτική
ηλεκτροπαραγωγή στη χώρα µας. Στη λειτουργία του σταθµού σε πρώτη φάση µε το ορυκτό καύσιµο
συνηγορεί και το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ), σύµφωνα µε το οποίο η
εγκατεστηµένη λιγνιτική ισχύς στη χώρα µας θα έχει περιοριστεί το 2025 στα 700 MW, παραµένοντας σε
αυτό το ύψος έως το 2027, ώστε να µηδενισθεί στη συνέχεια µέχρι το 2030.

Ψηφιοποίηση δικτύων

Σύµφωνα µε την τοποθέτηση του κ. Στάσση στο Invest in Greece, στο business plan θα υπάρχει επίσης ένας
«οδικός χάρτης» για την ψηφιοποίηση των δικτύων, καθώς και στρατηγικές αναµόρφωσης της εµπορικής
πολιτικής, µε την προσφορά προϊόντων ρεύµατος και φυσικού αερίου σε εξατοµικευµένη βάση.
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Χρονοδιάγραµµα  απολιγνιτοποίησης

Αναφορά στην πλήρη απολιγνιτοποίηση έως το 2028 έκανε ο υφυπουργός Ενέργειας, Γεράσιµος Θωµάς,
κατά τη χθεσινή παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ), στις αρµόδιες
Επιτροπές της Βουλής. Ο κ. Θωµάς τόνισε ότι το χρονοδιάγραµµα θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα, στο
πλαίσιο της παρουσίασης του business plan της ΔΕΗ, προσθέτοντας ότι έχει ληφθεί µέριµνα ώστε η Μελέτη
Επάρκειας Ισχύος του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) να
ενσωµατώνει τις βασικές παραδοχές για την αξιολόγηση της επάρκειας του ηλεκτρικού συστήµατος.
Επίσης, υπογράµµισε ότι το masterplan για τη Δίκαιη Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών που θα
παρουσιαστεί εντός του 2020 δεν θα είναι «έκθεση ιδεών, αλλά σχέδιο υλοποιήσιµο».

Σύµφωνα µε τον υφυπουργό, οι στόχοι που θέτει το ΕΣΕΚ και οι πολιτικές που υιοθετεί συµβαδίζουν
απόλυτα µε το Green Deal της Κοµισιόν. Ο κ. Θωµάς αναφέρθηκε ακόµα στην ανάγκη ανάπτυξης των
υποδοµών ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου, τόσο των διασυνοριακών όσο και των εγχώριων, ενώ
απαντώντας σε επισηµάνσεις βουλευτών για τον ρόλο του φυσικού αερίου, ο κ. Θωµάς επεσήµανε ότι
πρόκειται για το καύσιµο που θα εξασφαλίσει την οµαλή µετάβαση σε ένα σύστηµα όπου οι ΑΠΕ θα
διαδραµατίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο (µε ποσοστό που θα προσεγγίζει το 65% στην ηλεκτροπαραγωγή το
2030).

Όσον αφορά τις πρωτοβουλίες για την εξοικονόµηση ενέργειας, ο κ. Θωµάς είπε ότι κατά τους πρώτους
µήνες του 2020 θα προκηρυχθεί το πρόγραµµα «Ηλέκτρα» για ενεργειακή αναβάθµιση δηµόσιων κτηρίων,
το οποίο ανασχεδιάζεται ώστε οι παρεµβάσεις να χρηµατοδοτούνται από τους ίδιους τους φορείς αλλά
και από Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESPO’s), προκειµένου να κινητοποιηθούν και ιδιωτικοί πόροι.
Την ίδια στιγµή, σχεδιάζονται καινούργια προγράµµατα για κατοικίες και βιοµηχανίες, στο πλαίσιο του
Πολυετούς Δηµοσιονοµικού Πλαισίου 2021-2027.
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«Πράσινη» στροφή της ΔΕΗ µε εκτίναξη ισχύος των ΑΠΕ
Εγκρίθηκε από το Δ.Σ. το business plan της επιχείρησης

Από την έντυπη έκδοση

Του Κώστα  Δεληγιάννη
kdel@naftemporiki.gr

Τη µαζική «πράσινη» στροφή της ΔΕΗ στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) περιλαµβάνει το νέο
business plan της επιχείρησης που ενέκρινε την Παρασκευή το Δ.Σ., καθώς σύµφωνα µε πληροφορίες θέτει
ως στόχο την αύξηση εντός της επόµενης 5ετίας πάνω από έξι φορές της εγκατεστηµένης ισχύος σε ΑΠΕ.
Παράλληλα, το business plan, το οποίο εκπονήθηκε από τη McKinsey και θα παρουσιασθεί επίσηµα τη
Δευτέρα σε συνέντευξη Τύπου, περιλαµβάνει ένα «επιθετικό» πρόγραµµα απολιγνιτοποίησης, µε τη
σταδιακή απόσυρση έως το 2023 όλων των µονάδων που λειτουργούν σήµερα, ώστε µε το «σβήσιµο» και
της «Πτολεµαΐδα V» µέχρι το 2028 να µηδενισθεί η συµµετοχή του καυσίµου στο ενεργειακό µίγµα.

Στην κατακόρυφη ενίσχυση της «πράσινης» ηλεκτροπαραγωγής, ως βασικό άξονα του καινούριου
επιχειρηµατικού σχεδίου, είχε αναφερθεί την προηγούµενη εβδοµάδα ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, από το βήµα της εκδήλωσης Invest in Greece της Capital Link.
Μάλιστα, είχε επισηµάνει χαρακτηριστικά πως στόχος είναι «η µετεξέλιξή της από ουραγό σε
πρωταγωνιστή στην παραγωγή ηλεκτρισµού από ΑΠΕ».

Σε αυτό το πλαίσιο, στο business plan φέρεται να τίθεται ο στόχος αύξησης των µονάδων ΑΠΕ της
επιχείρησης στα επίπεδα του 1 GW σε µία πενταετία. Ένα νούµερο που, µε δεδοµένο ότι η «πράσινη»
εγκατεστηµένη ισχύς της κινείται αυτήν τη στιγµή στα 150 MW, σηµαίνει πως η ΔΕΗ θα µεγεθύνει πάνω
από έξι φορές το «πράσινο» χαρτοφυλάκιό της.

Έσοδα  µέσω ΔΕΔΔΗΕ

Όσον αφορά τα απαιτούµενα κεφάλαια, η ΔΕΗ αναµένεται να αξιοποιήσει ένα µέρος των εσόδων που
εκτιµάται ότι θα αποκτήσει από τη µερική ιδιωτικοποίηση του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανοµής
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), η οποία θα «τρέξει» εντός του 2020, όπως έχει δηλώσει η πολιτική ηγεσία
του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Προς αυτή την προοπτική αναµένεται να συµβάλουν επίσης
και συµπράξεις µε ξένους ενεργειακούς οµίλους, καθώς µεγάλοι Ευρωπαίοι «παίκτες», όπως η RWE, αλλά
και κινεζικές εταιρείες έχουν ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον τους να συνεργαστούν µε τη ΔΕΗ.

Κίνητρο για τους δυνητικούς εταίρους της επιχείρησης είναι κατ’ αρχάς το brand name της εταιρείας, το
οποίο µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο στην αποδοχή των έργων από τις τοπικές κοινωνίες. Επίσης, δέλεαρ
αποτελεί η προοπτική εκ των προτέρων διασφάλισης της διάθεσης της «πράσινης» ηλεκτροπαραγωγής
µέσω συµβάσεων αγοραπωλησίας ενέργειας (PPA) µε τη ΔΕΗ, ώστε αυτή να καλύψει µέρος των αναγκών
της ως προµηθευτή ρεύµατος.

Την ίδια στιγµή, το εµπροσθοβαρές σχέδιο απολιγνιτοποίησης του business plan θα προβλέπει την απόσυρση
έως το 2023 όλων των λιγνιτικών σταθµών που λειτουργούν ήδη. Στους σταθµούς αυτούς και τα
λιγνιτωρυχεία εκτιµάται ότι απασχολούνται περίπου 4.600 υπάλληλοι της επιχείρησης, πολλοί πάντως από
τους οποίους έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώµατα. Οι υπόλοιποι θα αποτελέσουν την πρώτη
«δεξαµενή» για τα προγράµµατα εθελούσιας εξόδου, καθώς και µετακινήσεων σε θυγατρικές του οµίλου ή
στο Δηµόσιο, που πρόκειται να υλοποιήσει η επιχείρηση.

Όσον αφορά την υπό κατασκευή µονάδα «Πτολεµαΐδα V», ισχύος 660 MW, αυτή φαίνεται πως θα ξεκινήσει
να λειτουργεί µε λιγνίτη, διατηρώντας τον συγκεκριµένο τρόπο λειτουργίας έως το 2028 - έτος κατά το
οποίο, όπως έχει εξαγγείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα διακοπεί πλήρως η λιγνιτική
ηλεκτροπαραγωγή στη χώρα µας. Στη λειτουργία του σταθµού σε πρώτη φάση µε το ορυκτό καύσιµο
συνηγορεί και το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ), σύµφωνα µε το οποίο η
εγκατεστηµένη λιγνιτική ισχύς στη χώρα µας θα έχει περιοριστεί το 2025 στα 700 MW, παραµένοντας σε
αυτό το ύψος έως το 2027, ώστε να µηδενισθεί στη συνέχεια µέχρι το 2030.

Ψηφιοποίηση δικτύων

Σύµφωνα µε την τοποθέτηση του κ. Στάσση στο Invest in Greece, στο business plan θα υπάρχει επίσης ένας
«οδικός χάρτης» για την ψηφιοποίηση των δικτύων, καθώς και στρατηγικές αναµόρφωσης της εµπορικής
πολιτικής, µε την προσφορά προϊόντων ρεύµατος και φυσικού αερίου σε εξατοµικευµένη βάση.

Χρονοδιάγραµµα  απολιγνιτοποίησης
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Αναφορά στην πλήρη απολιγνιτοποίηση έως το 2028 έκανε ο υφυπουργός Ενέργειας, Γεράσιµος Θωµάς,
κατά τη χθεσινή παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ), στις αρµόδιες
Επιτροπές της Βουλής. Ο κ. Θωµάς τόνισε ότι το χρονοδιάγραµµα θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα, στο
πλαίσιο της παρουσίασης του business plan της ΔΕΗ, προσθέτοντας ότι έχει ληφθεί µέριµνα ώστε η Μελέτη
Επάρκειας Ισχύος του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) να
ενσωµατώνει τις βασικές παραδοχές για την αξιολόγηση της επάρκειας του ηλεκτρικού συστήµατος.
Επίσης, υπογράµµισε ότι το masterplan για τη Δίκαιη Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών που θα
παρουσιαστεί εντός του 2020 δεν θα είναι «έκθεση ιδεών, αλλά σχέδιο υλοποιήσιµο».

Σύµφωνα µε τον υφυπουργό, οι στόχοι που θέτει το ΕΣΕΚ και οι πολιτικές που υιοθετεί συµβαδίζουν
απόλυτα µε το Green Deal της Κοµισιόν. Ο κ. Θωµάς αναφέρθηκε ακόµα στην ανάγκη ανάπτυξης των
υποδοµών ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου, τόσο των διασυνοριακών όσο και των εγχώριων, ενώ
απαντώντας σε επισηµάνσεις βουλευτών για τον ρόλο του φυσικού αερίου, ο κ. Θωµάς επεσήµανε ότι
πρόκειται για το καύσιµο που θα εξασφαλίσει την οµαλή µετάβαση σε ένα σύστηµα όπου οι ΑΠΕ θα
διαδραµατίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο (µε ποσοστό που θα προσεγγίζει το 65% στην ηλεκτροπαραγωγή το
2030).

Όσον αφορά τις πρωτοβουλίες για την εξοικονόµηση ενέργειας, ο κ. Θωµάς είπε ότι κατά τους πρώτους
µήνες του 2020 θα προκηρυχθεί το πρόγραµµα «Ηλέκτρα» για ενεργειακή αναβάθµιση δηµόσιων κτηρίων,
το οποίο ανασχεδιάζεται ώστε οι παρεµβάσεις να χρηµατοδοτούνται από τους ίδιους τους φορείς αλλά
και από Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESPO’s), προκειµένου να κινητοποιηθούν και ιδιωτικοί πόροι.
Την ίδια στιγµή, σχεδιάζονται καινούργια προγράµµατα για κατοικίες και βιοµηχανίες, στο πλαίσιο του
Πολυετούς Δηµοσιονοµικού Πλαισίου 2021-2027.

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα  τη δουλειά  που σας ταιριάζει!
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Καζίνο Ελληνικού: Γιατί ο διαγωνισµός πάει από Παρασκευή… σε Παρασκευή
Επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ο Μάικλ Καρλούτσος ήταν προξενητής της εταιρείας Ceasars στον Πάνο Καµµένο για το
καζίνο - Τώρα άλλαξε “φανελάκι” και παίζει µε την Hard Rock στριφογυρνώντας σε γραφεία υπουργών και
επιχειρηµατιών

Αξιοσηµείωτες πλέον καθυστερήσεις, σε συνδυασµό µε το έντονο παρασκήνιο και την εµφάνιση
αµφιλεγόµενων στην καλύτερη περίπτωση προσώπων µε βεβαρυµένο µητρώο, οδηγούν πλέον την
κυβέρνηση σε πορτοκαλί συναγερµό για την επιτάχυνση της διαγωνιστικής διαδικασίας όσον αφορά την
άδεια  για  το καζίνο στο Ελληνικό.

Παράγοντες που παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις κάνουν λόγο για το «φαινόµενο της
Παρασκευής». Τι εννοούν; Από τις 4 Οκτωβρίου που κατατέθηκαν στην ΕΕΕΠ (Επιτροπή Εποπτείας και
Ελέγχου Παιγνίων) οι προσφορές (από την κοινοπραξία Mohegan-ΓΕΚ και τη Hard Rock) δεν έχουν
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την αξιολόγηση της νοµικής και τεχνικής επάρκειας των προσφορών, έτσι
ώστε στη συνέχεια να περάσουν στο άνοιγµα της οικονοµικής και τεχνικής προσφοράς και την
κατακύρωση της άδειας του καζίνου στην πλειοδότρια εταιρεία.

Εδώ και δύο µήνες, λοιπόν, οι ενδιαφερόµενοι περιµένουν την Παρασκευή (για την ανακοίνωση των
πρώτων στη σειρά αξιολογήσεων) που δεν έρχεται. Και από Παρασκευή σε Παρασκευή, ήδη αρκετοί
φοβούνται την επανάληψη µιας κλασικής ελληνικής ιστορίας που φέρει τον τίτλο «Το γεφύρι της
Αρτας».

Ακριβείς πληροφορίες οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τη βασική ευθύνη για τις καθυστερήσεις φέρει η Hard
Rock µε πρωταγωνιστή µια περίεργη «περσόνα» από την ελληνοαµερικανική οµογένεια, τον Μάικλ
Καρλούτσο, γιο του περίφηµου «father Αλεξ», ο οποίος για πολλά χρόνια διέθετε επιρροή και γνωριµίες σε
όλο το αµερικανικό, αλλά κυρίως το ρεπουµπλικανικό establishment.

Ο υιός, λοιπόν, Μάικλ, που ξεκίνησε από εστιάτορας στη Φιλαδέλφεια, µετά από µια ξέφρενη ανοδική
πορεία που τον οδήγησε στο περιβάλλον του πλανητάρχη Ντόναλντ Τραµπ και σε µια σύντοµη, αλλά µε
ατυχές τέλος, σταδιοδροµία στο Στέιτ Ντιπάρτµεντ, φαίνεται ότι βρήκε… τη γη της Επαγγελίας στην
Ελλάδα. Αλλωστε στις ΗΠΑ δεν υπήρχαν και πολλά να κάνει, αφού µετά την εκδίωξή του από το
περιβάλλον του Αµερικανού προέδρου, η επιρροή που ασκεί είναι µάλλον ασήµαντη, ενώ και ως
οµογενειακός παράγοντας δεν έχει και ιδιαίτερο ρόλο. Ισως γι’ αυτό, λοιπόν, ο πρώην εστιάτορας έριξε
άγκυρα στη µητέρα-πατρίδα.

Η ενασχόλησή του µε το καζίνο του Ελληνικού αρχίζει από τα χρόνια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ:
πρωτοεµφανίστηκε ως συνεργάτης της Ceasars, όταν η αµερικανική εταιρεία διερευνούσε το ενδεχόµενο
να ενδιαφερθεί για το Ελληνικό. Το ισχυρό χαρτί του κ. Καρλούτσου εκείνη την εποχή ήταν ο πολυπράγµων
υπουργός Αµυνας και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ Πάνος Καµµένος, µε τον οποίο
ήταν πολύ δεµένοι. Να σηµειωθεί ότι ο κ. Καµµένος είχε διαχρονική σχέση µε τον «father Αλεξ».

Με διαβατήριο, λοιπόν, την καλή σχέση µε τον κ. Καµµένο και χωρίς ρόλο στις ΗΠΑ, ο κ. Καρλούτσος
φαίνεται ότι έπαιξε τα ρέστα του στην «µπιλιά» που αφορούσε το καζίνο του Ελληνικού. Αρχισε τα
ραντεβού και το lobbying για λογαριασµό της Ceasars, µια υπόθεση που δεν ευδοκίµησε καθώς ο
αµερικανικός κολοσσός δεν ενδιαφέρθηκε τελικά για την υπόθεση του Ελληνικού.

Στη συνέχεια άλλαξε η κυβέρνηση, αλλά, απ’ ό,τι φαίνεται, ο πρώην εστιάτορας της Φιλαδέλφειας είχε
ήδη αγαπήσει τον «τζόγο». Νέα κυβέρνηση, νέες παρέες, νέα καθήκοντα για τον Μάικλ, άρχισε, λοιπόν, να
λειτουργεί ως λοµπίστας της Hard Rock, η οποία κατέθεσε τη µία από τις δύο προσφορές για την άδεια του
Ελληνικού.

Στο κοµµάτι των µπίζνες, όµως, δεν αποδείχτηκε και τόσο σαΐνι. Είναι βέβαιο ότι χτύπησε πόρτες και
προσέγγισε κορυφαίους Ελληνες επιχειρηµατίες και ότι σε όλα τα ραντεβού πούλαγε πάνω-κάτω το ίδιο
ρεπερτόριο: να συµµετάσχουν στην κοινοπραξία (και τα µελλοντικά κέρδη), αρκεί να βοηθήσουν να πάρει
τη δουλειά η Hard Rock. Μπορεί να πέρασε καλά αρκετά βράδια σε επώνυµα ραντεβού και να γνώρισε
πολύ και σηµαντικό κόσµο, αλλά η δουλειά δεν προχώρησε.

Αν, όµως, στο παιχνίδι των µπίζνες και των επιχειρηµατικών deals ο Μάικλ από την Αµερική έµεινε στο
κουβεντολόι, εκεί που διακρίθηκε ήταν στο «κατενάτσιο». Πέτυχε τον στόχο του, που δεν ήταν άλλος από
το παιχνίδι των καθυστερήσεων για τη διαδικασία αξιολόγησης από την ΕΕΕΠ. Ο λοµπίστας-πρώην
εστιάτορας τα κατάφερε παρότι υπάρχουν πλέον βάσιµες ενδείξεις ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και ο
αρµόδιος υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης έχουν καταλάβει τι συµβαίνει και σύντοµα οι εξελίξεις
θα είναι άµεσες.
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Ακόµη και πριν από την έναρξη του διαγωνισµού είχε ήδη διαφανεί ότι κάποιοι θέλουν να κάνουν σφιχτή
άµυνα. Από το καλοκαίρι η κυβέρνηση πιέστηκε να δώσει παρατάσεις έτσι ώστε να συµµετάσχουν αρκετές
εταιρείες στον διαγωνισµό. Ακόµη και σηµαντικοί όροι του άλλαξαν προκειµένου να διευκολυνθεί η
συµµετοχή της Hard Rock.
Τα περίεργα και όµως αληθινά άρχισαν να συµβαίνουν µετά τις 4 Οκτωβρίου.

Ισως γιατί, όπως αρκετοί γνωρίζουν, ο φάκελος της Hard Rock παρουσιάζει σοβαρότατες ελλείψεις οι
οποίες είναι πιθανό να οδηγήσουν στον αποκλεισµό της από τον διαγωνισµό. Είναι ενδεικτικό ότι η
εταιρεία µε µια πρωτόγνωρη κίνηση αµέσως µετά την υποβολή των προσφορών απαίτησε να µη
γνωστοποιηθεί το περιεχόµενο των νοµιµοποιητικών εγγράφων που κατέθεσε. Δηλαδή σε έναν ανοιχτό
διεθνή διαγωνισµό που τα νοµιµοποιητικά έγγραφα πρέπει να είναι στη διάθεση όλων και να ελέγχονται
από όλους, η Hard Rock απαίτησε να παραµείνουν επτασφράγιστο µυστικό. Μπορεί τελικά το παράλογο
αίτηµα να απορρίφθηκε, αλλά οι πρώτες καθυστερήσεις άρχισαν να σηµειώνονται.

Πάντως, από τις πληροφορίες που έχουν δει -πάντα ανεπισήµως- το φως της δηµοσιότητας, ο φάκελος της
Hard Rock φαίνεται να αντιµετώπισε διάφορα ζητήµατα, όπως για παράδειγµα σε σχέση µε την εγγυητική
επιστολή και τη χρονική της διάρκεια, την κατασκευαστική εµπειρία για το Ολοκληρωµένο Τουριστικό
Συγκρότηµα µε Καζίνο – Integrated Casino Resort, το χρηµατοδοτικό σχήµα (δεδοµένου ότι το σύνολο της
επένδυσης αντιστοιχεί στα πέριξ του 1 δισ. ευρώ). Εξ ου και η φηµολογία των τελευταίων ηµερών που
φέρει τελικά τον έναν από τους δύο υποψηφίους να προχωρά στην επόµενη φάση για το άνοιγµα της
τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς.
Εκπρόσωποι της Hard Rock µε την ευκαιρία του ετήσιου Capital Link στη Νέα Υόρκη έσπευσαν να
συναντήσουν τον υπουργό Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον υπουργό Ανάπτυξης για να τους
προειδοποιήσουν ότι η δικηγορική εταιρεία που συνεργάζεται µε την ΕΕΕΠ είναι ταυτόχρονα και
συνεργάτης σε νοµικές υποθέσεις της κατασκευαστικής ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Το «ακράδαντο» επιχείρηµα φαίνεται
ότι κρίθηκε τόσο καταλυτικό που το επανέλαβε και σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο CEO της Hard Rock.

Οσοι διαθέτουν εµπειρία συµµετοχής σε µεγάλους διαγωνισµούς γνωρίζουν ότι πάντοτε συµβαίνει νοµικές
εταιρείες που συµβουλεύουν τις αρµόδιες επιτροπές να έχουν συνεργαστεί και µε συµµετέχουσες εταιρείες
στον διαγωνισµό. Πουθενά κανένας διαγωνισµός δεν θεωρήθηκε προβληµατικός λόγω ανάλογης
σύµπτωσης.
Συνοψίζοντας, λοιπόν, το τωρινό σίριαλ των καθυστερήσεων για το καζίνο του Ελληνικού που έχει
πρωτεργάτη τη Hard Rock και διάφορα σουρεαλιστικά επεισόδια που ανεβάζει κάθε λίγο και λιγάκι ο
«λοµπίστας» Μάικλ Καρλούτσος, δηµιουργεί ήδη προβλήµατα στη διαδικασία. Κυβερνητικοί αξιωµατούχοι
που καταλαβαίνουν ότι και οι υπόλοιποι ενδιαφερόµενοι έχουν ψυχή και δεν προτίθενται να περιµένουν για
πολύ ακόµα το µαρτύριο της σταγόνας, αισιοδοξούν ότι σύντοµα, ίσως και µέσα στην ερχόµενη εβδοµάδα,
οι αξιολογητές θα υποβάλουν τα πορίσµατά τους στην αρµόδια επιτροπή και γρήγορα θα ανοίξει η
διαδικασία για την οριστική κατακύρωση της άδειας του καζίνου στους πλειοδότες.
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Πλιάτσικο µε σηµαδεµένη τράπουλα...

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ - Δεν έχουν κανένα σχέδιο να οδηγήσουν τη χώρα σε µια βιώσιµη ανάπτυξη µε
κοινωνική ευαισθησία. Στην ουσία οργανώνουν το µεγάλο ξεπούληµα, αφήνοντας τη χώρα µε βάρη που
ποτέ δεν θα µπορέσει να σηκώσει

Ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, µιλώντας στο 21ο ετήσιο φόρουµ της Capital Link στη Νέα
Υόρκη µε θέµα «Επενδύστε στην Ελλάδα», αποκάλυψε τις προθέσεις της ακραίας νεοφιλελεύθερης
κυβέρνησης Μητσοτάκη. Διαβεβαίωσε τους επιχειρηµατίες του ακροατηρίου ότι: «Η κυβέρνηση έχει ως
µόνο στόχο να ιδιωτικοποιήσει τα πάντα»!

«Η ΜΟΝΗ ερώτηση που έχουµε από τους ψηφοφόρους µας (είπε) είναι γιατί δεν το κάνουµε πιο γρήγορα,
γιατί αργήσαµε τόσο πολύ, γιατί δεν πουλάµε πιο πολλά, γιατί δεν ιδιωτικοποιούµε τα πάντα. Και πρέπει να
σας καθησυχάσω ότι η όρεξή µας είναι τόσο τεράστια, κάθε µήνας που περνάει γίνεται µεγαλύτερη». Περί
ορέξεως πρόκειται δηλαδή!

ΔΕΝ ΕΧΕΙ σηµασία ότι προεκλογικά, στις προγραµµατικές υποσχέσεις της, η Ν.Δ. δεν ανέφερε τίποτα περί
τόσο µεγάλης ορέξεως. Πολιτεύτηκε µόνο µε ψέµατα και έκρυψε τις αλήθειες για τις επιβαρύνσεις -
µεταξύ των οποίων και αυτή που µας αποκάλυψε ο κ. Γεωργιάδης.

«ΚΑΙ ΤΙ ΦΟΡΟΥΣ θα πληρώνουµε;» ρώτησαν οι υποψήφιοι Αµερικανοί επενδυτές. «Όσο θέλετε εσείς»
µαντεύω την απάντηση. «Η εργασία είναι ακριβή στην Ελλάδα;» Εδώ αντί απάντησης ο υπουργός
χαµογέλασε µε νόηµα. «Θα αντιµετωπίσουµε απεργίες;» «Κανένα πρόβληµα, τις έχουµε απαγορεύσει και
όποιος ξεφύγει έχουµε τον καλύτερο υπουργό Δηµόσιας Τάξης να τον συλλαµβάνει και να τον
συµµορφώνει» - επίσης µαντεύω την απάντηση.

«ΠΟΙΟΙ είναι οι κανόνες ανταγωνισµού στην οικονοµία σας;» «Δεν υπάρχουν. Δική µας είναι πλέον η
επιτροπή Ανταγωνισµού και κάνει ό,τι της πούµε» θα µπορούσε να απαντήσει ο υπουργός µας στη
συγκεκριµένη ερώτηση. Άλλωστε δεν θα έλεγε και ψέµατα.

ΟΠΩΣ καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται για νέες επενδύσεις όπου οι Αµερικανοί επιχειρηµατίες
προσκαλούνται να στήσουν νέες βιοµηχανικές µονάδες και επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας. Να
αγοράσουν από την υπάρχουσα δηµόσια περιουσία προσκαλούνται, χωρίς να έχει προηγηθεί καµιά
διαβούλευση και µελέτη για κόστη και οφέλη του Ελληνικού Δηµοσίου από τις νέες ιδιωτικοποιήσεις.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ο Άδωνος ως µέγας κρουπιέρης, παίζει µε σηµαδεµένη τράπουλα, όπως κατήγγειλε ο ένας εκ
των δύο επενδυτών για το καζίνο στο Ελληνικό. Ο πρόεδρος της Hard Rock International κ. Τζιµ Άλεν, που
δήλωσε στον ANT1 (!) ότι: «Ενηµερώσαµε την ελληνική επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού καθώς και
την Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων, ότι υπάρχουν νοµικοί σύµβουλοι που δεν συµβουλεύουν απλά την
επιτροπή, αλλά συµβουλεύουν και τον άλλο συµµετέχοντα, τον ανταγωνιστή. Προφανώς αυτό µας
ανησύχησε πολύ και το επισηµάναµε στους υπουργούς Γεωργιάδη και Σταϊκούρα που είδαµε εδώ στη Νέα
Υόρκη».

ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ποιοι και πώς υπερασπίζονται το εθνικό και δηµόσιο συµφέρον; Ποιοι κάνουν κουµάντο και
για λογαριασµό ποιων το κάνουν; Ποιοι θα κερδίσουν από το γενικό ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας;
Με έξυπνους «κουλοχέρηδες» θα γίνουµε πλούσιοι και ανταγωνιστικοί στην εποχή της Τεχνητής
Νοηµοσύνης;

ΠΟΙΑ ανάπτυξη λοιπόν; Όπως είπε σε πρόσφατη οµιλία του σε ηµερίδα της κίνησης «ΠΡΑΤΤΩ» ο καθηγητής
Νίκος Λέανδρος, αντιπρύτανης Οικονοµικών, Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης στο Πάντειο Πανεπιστήµιο:
«Η έννοια της ανάπτυξης είναι από τις πιο κακοποιηµένες έννοιες στη χώρα µας. Πρέπει λοιπόν να
διευκρινίσουµε πως η ανάπτυξη πρέπει να έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά.

ΠΡΩΤΟΝ, να είναι βιώσιµη οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά και δεύτερον, να είναι
ανθρωποκεντρική, δηλαδή να αυξάνει τους βαθµούς ελευθερίας των ανθρώπων να ζήσουν τη ζωή που
επιθυµούν. Συνεπώς, ο άνθρωπος είναι το βασικό µέσο και ο στόχος της ανάπτυξης». Υποθέτω ότι αν το
άκουγε αυτό ο κ. Άδωνις, θα ξεκαρδιζόταν στα γέλια.

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ εξήγησε: «Η αύξηση του ΑΕΠ, δηλαδή η οικονοµική µεγέθυνση της οικονοµίας, είναι
αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη της ανάπτυξης. Μετά την είσοδο της Ελλάδας στο ευρώ και µέχρι το
2008 είχαµε αρκετά υψηλούς ρυθµούς αύξησης του ΑΕΠ. Όµως αυτό δεν υποδήλωνε αναπτυξιακή
δυναµική, καθώς κυρίως βασίζονταν στη διόγκωση των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας και των
ελλειµµάτων, δηλαδή δεν ήταν οικονοµικά βιώσιµη».
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ΤΟΥΤΟΙ εδώ δεν έχουν κανένα σχέδιο να οδηγήσουν τη χώρα σε µια βιώσιµη ανάπτυξη µε κοινωνική
ευαισθησία. Τούτοι εδώ στην ουσία οργανώνουν το µεγάλο πλιάτσικο της δηµόσιας περιουσίας,
αφήνοντας τη χώρα µε βάρη που ποτέ δεν θα µπορέσει να σηκώσει. Όσο για τους Αµερικανούς επενδυτές
που άκουσαν τον Άδωνι, υποθέτω ότι ψάχνουν στον χάρτη για να βεβαιωθούν ότι η Ελλάδα είναι
πράγµατι ευρωπαϊκή χώρα!

dchristou52@gmail.com
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Oι προσδοκίες από το συνέδριο στη N. Yόρκη
Greece is back. H Eλλάδα επιστρέφει. Tο επενδυτικό συνέδριο που πραγµατοποιήθηκε στη N. Yόρκη σε
συνεργασία µε το εκεί Xρηµατιστήριο και διεθνείς επενδυτικές τράπεζες, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον των
επενδυτών για τη χώρα µας. Πάνω από 1.000 συµµετέχοντες µε τα funds να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο
στις κατ' ιδίαν επαφές που είχαν µε τα στελέχη των ελληνικών εταιριών που συµµετείχαν στο συνέδριο.
Πάνω από 100 ήταν οι κατ' ιδίαν συναντήσεις εταιριών µε επενδυτές, οι οποίοι ζητούσαν να µάθουν για τις
εξελίξεις στη χώρα µας, τις µεταρρυθµίσεις, το καθεστώς φορολόγησης, την παροχή κινήτρων, το εθνικό
αναπτυξιακό σχέδιο. Tο "µήνυµα" είναι η ώρα να επενδύσετε στην Eλλάδα, που µετέφεραν οι υπουργοί της
κυβέρνησης που συµµετείχαν (Σταϊκούρας, Γεωργιάδης, Πλακιωτάκης κ.ά.) "πέρασε", αλλά το θέµα φυσικά
είναι για άλλη µια φορά οι προσδοκίες να επαληθευτούν. Πέρα από τις τράπεζες συµµετείχαν µεταξύ
άλλων οι ελληνικές εταιρίες Aegean Airlines, AVIS...

Dealnews.gr   ·    πριν από  9 λεπτά  ·    
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Καζίνο Ελληνικού: Γιατί ο διαγωνισµός πάει από Παρασκευή… σε Παρασκευή
Επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ο Μάικλ Καρλούτσος ήταν προξενητής της εταιρείας Ceasars στον Πάνο Καµµένο για το
καζίνο - Τώρα άλλαξε “φανέλα” και παίζει µε την Hard Rock στριφογυρνώντας σε γραφεία υπουργών και
επιχειρηµατιών

Αξιοσηµείωτες πλέον καθυστερήσεις, σε συνδυασµό µε το έντονο παρασκήνιο και την εµφάνιση
αµφιλεγόµενων στην καλύτερη περίπτωση προσώπων µε βεβαρυµένο µητρώο, οδηγούν πλέον την
κυβέρνηση σε πορτοκαλί συναγερµό για την επιτάχυνση της διαγωνιστικής διαδικασίας όσον αφορά την
άδεια  για  το καζίνο στο Ελληνικό.

Παράγοντες που παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις κάνουν λόγο για το «φαινόµενο της
Παρασκευής». Τι εννοούν; Από τις 4 Οκτωβρίου που κατατέθηκαν στην ΕΕΕΠ (Επιτροπή Εποπτείας και
Ελέγχου Παιγνίων) οι προσφορές (από την κοινοπραξία Mohegan-ΓΕΚ και τη Hard Rock) δεν έχουν
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την αξιολόγηση της νοµικής και τεχνικής επάρκειας των προσφορών, έτσι
ώστε στη συνέχεια να περάσουν στο άνοιγµα της οικονοµικής και τεχνικής προσφοράς και την
κατακύρωση της άδειας του καζίνου στην πλειοδότρια εταιρεία.

Εδώ και δύο µήνες, λοιπόν, οι ενδιαφερόµενοι περιµένουν την Παρασκευή (για την ανακοίνωση των
πρώτων στη σειρά αξιολογήσεων)  που δεν έρχεται. Και από Παρασκευή σε Παρασκευή, ήδη αρκετοί
φοβούνται την επανάληψη µιας κλασικής ελληνικής ιστορίας που φέρει τον τίτλο «Το γεφύρι της
Αρτας».

Ακριβείς πληροφορίες οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τη βασική ευθύνη για τις καθυστερήσεις φέρει η Hard
Rock µε πρωταγωνιστή µια περίεργη «περσόνα» από την ελληνοαµερικανική οµογένεια, τον Μάικλ
Καρλούτσο, γιο του περίφηµου «father Αλεξ», ο οποίος για πολλά χρόνια διέθετε επιρροή και γνωριµίες σε
όλο το αµερικανικό, αλλά κυρίως το ρεπουµπλικανικό establishment.

Ο υιός, λοιπόν, Μάικλ, που ξεκίνησε από εστιάτορας στη Φιλαδέλφεια, µετά από µια ξέφρενη ανοδική
πορεία που τον οδήγησε στο περιβάλλον του πλανητάρχη Ντόναλντ Τραµπ και σε µια σύντοµη, αλλά µε
ατυχές τέλος, σταδιοδροµία στο Στέιτ Ντιπάρτµεντ, φαίνεται ότι βρήκε… τη γη της Επαγγελίας στην
Ελλάδα. Αλλωστε στις ΗΠΑ δεν υπήρχαν και πολλά να κάνει, αφού µετά την εκδίωξή του από το
περιβάλλον του Αµερικανού προέδρου, η επιρροή που ασκεί είναι µάλλον ασήµαντη, ενώ και ως
οµογενειακός παράγοντας  δεν έχει και ιδιαίτερο ρόλο. Ισως γι’ αυτό, λοιπόν, ο πρώην εστιάτορας έριξε
άγκυρα στη µητέρα-πατρίδα.

Η ενασχόλησή του µε το καζίνο του Ελληνικού αρχίζει από τα χρόνια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ:
πρωτοεµφανίστηκε ως συνεργάτης της Ceasars, όταν η αµερικανική εταιρεία διερευνούσε το ενδεχόµενο
να ενδιαφερθεί για το Ελληνικό. Το ισχυρό χαρτί του κ. Καρλούτσου εκείνη την εποχή ήταν ο πολυπράγµων
υπουργός Αµυνας και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ Πάνος Καµµένος, µε τον οποίο
ήταν πολύ δεµένοι. Να σηµειωθεί ότι ο κ. Καµµένος είχε διαχρονική σχέση µε τον «father Αλεξ».

Με διαβατήριο, λοιπόν, την καλή σχέση µε τον κ. Καµµένο και χωρίς ρόλο στις ΗΠΑ, ο κ. Καρλούτσος
φαίνεται ότι έπαιξε τα ρέστα του στην «µπιλιά» που αφορούσε το καζίνο του Ελληνικού. Αρχισε τα
ραντεβού και το lobbying για λογαριασµό της Ceasars, µια υπόθεση που δεν ευδοκίµησε καθώς ο
αµερικανικός κολοσσός δεν ενδιαφέρθηκε τελικά για την υπόθεση του Ελληνικού.

Στη συνέχεια άλλαξε η κυβέρνηση, αλλά, απ’ ό,τι φαίνεται, ο πρώην εστιάτορας της Φιλαδέλφειας είχε
ήδη αγαπήσει τον «τζόγο». Νέα κυβέρνηση, νέες παρέες, νέα καθήκοντα για τον Μάικλ, άρχισε, λοιπόν, να
λειτουργεί ως λοµπίστας της Hard Rock, η οποία κατέθεσε τη µία από τις δύο προσφορές για την άδεια του
Ελληνικού.

Στο κοµµάτι των µπίζνες, όµως, δεν αποδείχτηκε και τόσο σαΐνι. Είναι βέβαιο ότι χτύπησε πόρτες και
προσέγγισε κορυφαίους Ελληνες επιχειρηµατίες και ότι σε όλα τα ραντεβού πούλαγε πάνω-κάτω το ίδιο
ρεπερτόριο: να συµµετάσχουν στην κοινοπραξία (και τα µελλοντικά κέρδη), αρκεί να βοηθήσουν να πάρει
τη δουλειά η Hard Rock. Μπορεί να πέρασε καλά αρκετά βράδια σε επώνυµα ραντεβού και να γνώρισε
πολύ και σηµαντικό κόσµο, αλλά η δουλειά δεν προχώρησε.

Αν, όµως, στο παιχνίδι των µπίζνες και των επιχειρηµατικών deals ο Μάικλ από την Αµερική έµεινε στο
κουβεντολόι, εκεί που διακρίθηκε ήταν στο «κατενάτσιο». Πέτυχε τον στόχο του, που δεν ήταν άλλος από
το παιχνίδι των καθυστερήσεων για τη διαδικασία αξιολόγησης από την ΕΕΕΠ. Ο λοµπίστας-πρώην
εστιάτορας τα κατάφερε παρότι υπάρχουν πλέον βάσιµες ενδείξεις ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και ο
αρµόδιος υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης έχουν καταλάβει τι συµβαίνει και σύντοµα οι εξελίξεις
θα είναι άµεσες.
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Ακόµη και πριν από την έναρξη του διαγωνισµού είχε ήδη διαφανεί ότι κάποιοι θέλουν να κάνουν σφιχτή
άµυνα. Από το καλοκαίρι η κυβέρνηση πιέστηκε να δώσει παρατάσεις έτσι ώστε να συµµετάσχουν αρκετές
εταιρείες στον διαγωνισµό. Ακόµη και σηµαντικοί όροι του άλλαξαν προκειµένου να διευκολυνθεί η
συµµετοχή της Hard Rock.
Τα περίεργα και όµως αληθινά άρχισαν να συµβαίνουν µετά τις 4 Οκτωβρίου.

Ισως γιατί, όπως αρκετοί γνωρίζουν, ο φάκελος της Hard Rock παρουσιάζει σοβαρότατες ελλείψεις οι
οποίες είναι πιθανό να οδηγήσουν στον αποκλεισµό της από τον διαγωνισµό. Είναι ενδεικτικό ότι η
εταιρεία µε µια πρωτόγνωρη κίνηση αµέσως µετά την υποβολή των προσφορών απαίτησε να µη
γνωστοποιηθεί το περιεχόµενο των νοµιµοποιητικών εγγράφων που κατέθεσε. Δηλαδή σε έναν ανοιχτό
διεθνή διαγωνισµό που τα νοµιµοποιητικά έγγραφα πρέπει να είναι στη διάθεση όλων και να ελέγχονται
από όλους, η Hard Rock απαίτησε να παραµείνουν επτασφράγιστο µυστικό. Μπορεί τελικά το παράλογο
αίτηµα να απορρίφθηκε, αλλά οι πρώτες καθυστερήσεις άρχισαν να σηµειώνονται.

Πάντως, από τις πληροφορίες που έχουν δει -πάντα ανεπισήµως- το φως της δηµοσιότητας, ο φάκελος της
Hard Rock φαίνεται να αντιµετώπισε διάφορα ζητήµατα, όπως για παράδειγµα σε σχέση µε την εγγυητική
επιστολή και τη χρονική της διάρκεια, την κατασκευαστική εµπειρία για το Ολοκληρωµένο Τουριστικό
Συγκρότηµα µε Καζίνο – Integrated Casino Resort, το χρηµατοδοτικό σχήµα (δεδοµένου ότι το σύνολο της
επένδυσης αντιστοιχεί στα πέριξ του 1 δισ. ευρώ). Εξ ου και η φηµολογία των τελευταίων ηµερών που
φέρει τελικά τον έναν από τους δύο υποψηφίους να προχωρά στην επόµενη φάση για το άνοιγµα της
τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς.
Εκπρόσωποι της Hard Rock µε την ευκαιρία του ετήσιου Capital Link στη Νέα Υόρκη έσπευσαν να
συναντήσουν τον υπουργό Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον υπουργό Ανάπτυξης για να τους
προειδοποιήσουν ότι η δικηγορική εταιρεία που συνεργάζεται µε την ΕΕΕΠ είναι ταυτόχρονα και
συνεργάτης σε νοµικές υποθέσεις της κατασκευαστικής ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Το «ακράδαντο» επιχείρηµα φαίνεται
ότι κρίθηκε τόσο καταλυτικό που το επανέλαβε και σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο CEO της Hard Rock.

Οσοι διαθέτουν εµπειρία συµµετοχής σε µεγάλους διαγωνισµούς γνωρίζουν ότι πάντοτε συµβαίνει νοµικές
εταιρείες που συµβουλεύουν τις αρµόδιες επιτροπές να έχουν συνεργαστεί και µε συµµετέχουσες εταιρείες
στον διαγωνισµό. Πουθενά κανένας διαγωνισµός δεν θεωρήθηκε προβληµατικός λόγω ανάλογης
σύµπτωσης.
Συνοψίζοντας, λοιπόν, το τωρινό σίριαλ των καθυστερήσεων για το καζίνο του Ελληνικού που έχει
πρωτεργάτη τη Hard Rock και διάφορα σουρεαλιστικά επεισόδια που ανεβάζει κάθε λίγο και λιγάκι ο
«λοµπίστας» Μάικλ Καρλούτσος, δηµιουργεί ήδη προβλήµατα στη διαδικασία. Κυβερνητικοί αξιωµατούχοι
που καταλαβαίνουν ότι και οι υπόλοιποι ενδιαφερόµενοι έχουν ψυχή και δεν προτίθενται να περιµένουν για
πολύ ακόµα το µαρτύριο της σταγόνας, αισιοδοξούν ότι σύντοµα, ίσως και µέσα στην ερχόµενη εβδοµάδα,
οι αξιολογητές θα υποβάλουν τα πορίσµατά τους στην αρµόδια επιτροπή και γρήγορα θα ανοίξει η
διαδικασία για την οριστική κατακύρωση της άδειας του καζίνου στους πλειοδότες.
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Oι προσδοκίες από το συνέδριο στη N. Yόρκη
Greece is back. H Eλλάδα επιστρέφει. Tο επενδυτικό συνέδριο που πραγµατοποιήθηκε στη N. Yόρκη σε
συνεργασία µε το εκεί Xρηµατιστήριο και διεθνείς επενδυτικές τράπεζες, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον των
επενδυτών για τη χώρα µας.

 

Πάνω από 1.000 συµµετέχοντες µε τα funds να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις κατ' ιδίαν επαφές που
είχαν µε τα στελέχη των ελληνικών εταιριών που συµµετείχαν στο συνέδριο. Πάνω από 100 ήταν οι κατ'
ιδίαν συναντήσεις εταιριών µε επενδυτές, οι οποίοι ζητούσαν να µάθουν για τις εξελίξεις στη χώρα µας,
τις µεταρρυθµίσεις, το καθεστώς φορολόγησης, την παροχή κινήτρων, το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο.

 

Tο «µήνυµα» είναι η ώρα να επενδύσετε στην Eλλάδα, που µετέφεραν οι υπουργοί της κυβέρνησης που
συµµετείχαν (Σταϊκούρας, Γεωργιάδης, Πλακιωτάκης κ.ά.) «πέρασε», αλλά το θέµα φυσικά είναι για άλλη
µια φορά οι προσδοκίες να επαληθευτούν. Πέρα από τις τράπεζες συµµετείχαν µεταξύ άλλων οι ελληνικές
εταιρίες Aegean Airlines, AVIS, Eldorado Gold, EΛΠE, EYΔAΠ, Mυτιληναίος, TEMEΣ, OΠAΠ, ΔEH, Prodea,
TITAN, ενώ τα funds που έδειξαν µεγαύτερο ενδιαφέρον στις συναντγήσεις στο περιθώριο του Capital Link
Invest in Greece Forum, ήταν τα BlackRock, Athonor Capital, Bienville Cap, Goldman Sachs Asset Management,
Pimco, Morgan Stanley, Nomurg, Nomura, Monarch, Centerbridge.

 

Iδιαίτερη σηµασία έχει η συµµετοχή στο συνέδριο και ελληνικών funds οπως αυτά της DECA Investment,
EOS Capital Partners, Elikonos.

 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
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Η ανάπτυξη της οικονοµίας - [Mikrometoxos.gr]

Φωτογραφία που δόθηκε σήµερα στη δηµοσιότητα και εικονίζει τον υπουργό Οικονοµικών Χρήστο
Σταϊκούρα. Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019 ΑΠΕ ΜΠΕ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/STR Η ανάπτυξη της
οικονοµίας Αυγερινός Θεόδωρος Η νέα κυβέρνηση είναι σοβαρή και γι' αυτό "έπεσε µε τα µούτρα", για να
φτιάξει την οικονοµία, στην οποία η προηγούµενη δεν έκανε τίποτε άλλο από το να βάζει φόρους τον έναν
πίσω από τον άλλον. Ο κ. Μητσοτάκης, είχε εξαγγείλει προεκλογικά ότι θα µείωνε δραστικά τη φορολογία
σ' όλες τις επιτρεπτές περιπτώσεις. Και πράγµατι αυτό έπραξε. Επίσης ξεκίνησε να ξεπεράσει δυναµικά τα
εµπόδια που µπλόκαραν την έναρξη των εργασιών στο Ελληνικό. Παράλληλα, κινήθηκε δραστικά προς
κάθε κατεύθυνση, για την εξεύρεση επενδυτών, ώστε να γίνουν οι απαιτούµενες επενδύσεις, για την
αντιµετώπιση της υπάρχουσας ανεργίας και την αναθέρµανση της εν γένει οικονοµίας µας.Στη Νέα Υόρκη,
αυτές τις ηµέρες, έλαβε χώρα το συνέδριο Capital Link Invest in Greece...

Mikrometoxos.gr   ·    πριν από  35 λεπτά  ·    

Φωτογραφία που δόθηκε σήµερα στη δηµοσιότητα και εικονίζει τον υπουργό Οικονοµικών Χρήστο
Σταϊκούρα. Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019 ΑΠΕ ΜΠΕ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/STR Η ανάπτυξη της
οικονοµίας Αυγερινός Θεόδωρος Η νέα κυβέρνηση είναι σοβαρή και γι' αυτό "έπεσε µε τα µούτρα", για να
φτιάξει την οικονοµία, στην οποία η προηγούµενη δεν έκανε τίποτε άλλο από το να βάζει φόρους τον έναν
πίσω από τον άλλον. Ο κ. Μητσοτάκης, είχε εξαγγείλει προεκλογικά ότι θα µείωνε δραστικά τη φορολογία
σ' όλες τις επιτρεπτές περιπτώσεις. Και πράγµατι αυτό έπραξε. Επίσης ξεκίνησε να ξεπεράσει δυναµικά τα
εµπόδια που µπλόκαραν την έναρξη των εργασιών στο Ελληνικό. Παράλληλα, κινήθηκε δραστικά προς
κάθε κατεύθυνση, για την εξεύρεση επενδυτών, ώστε να γίνουν οι απαιτούµενες επενδύσεις, για την
αντιµετώπιση της υπάρχουσας ανεργίας και την αναθέρµανση της εν γένει οικονοµίας µας.Στη Νέα Υόρκη,
αυτές τις ηµέρες, έλαβε χώρα το συνέδριο Capital Link Invest in Greece...
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Η ανάπτυξη της οικονοµίας

Φωτογραφία που δόθηκε σήµερα στη δηµοσιότητα και εικονίζει τον υπουργό Οικονοµικών Χρήστο
Σταϊκούρα. Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019 ΑΠΕ ΜΠΕ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/STR

Η ανάπτυξη της οικονοµίας

Αυγερινός Θεόδωρος

Η νέα κυβέρνηση είναι σοβαρή και γι’ αυτό «έπεσε µε τα  µούτρα», για να φτιάξει την οικονοµία,
στην οποία η προηγούµενη δεν έκανε τίποτε άλλο από το να βάζει φόρους  τον έναν πίσω από τον
άλλον.

Ο κ. Μητσοτάκης,  είχε  εξαγγείλει προεκλογικά  ότι  θα µείωνε  δραστικά  τη  φορολογία  σ’  όλες  τις 
επιτρεπτές  περιπτώσεις.  Και  πράγµατι  αυτό   έπραξε. Επίσης  ξεκίνησε να ξεπεράσει δυναµικά   τα
εµπόδια  που  µπλόκαραν  την έναρξη   των εργασιών στο Ελληνικό.  Παράλληλα,  κινήθηκε  δραστικά 
προς  κάθε  κατεύθυνση,  για  την εξεύρεση   επενδυτών,  ώστε  να γίνουν  οι απαιτούµενες  επενδύσεις, 
  για  την αντιµετώπιση    της  υπάρχουσας  ανεργίας  και   την αναθέρµανση   της εν  γένει οικονοµίας 
µας.

Στη  Νέα  Υόρκη,  αυτές τις ηµέρες, έλαβε  χώρα το  συνέδριο  Capital  Link Invest in Greece  Forum, 
όπου  προσήλθαν  περισσότεροι από  1000  συµµετέχοντες ,  οι οποίοι εκπροσωπούσαν 70   funds  που 
  αναζητούν  ευκαιρίες,  για επένδυση    στην Ελλάδα  στους  τοµείς  της µεταφοράς, της  υγείας, 
της ενέργειας,  του τουρισµού,  και του  real estate.
Οι διεθνείς επενδυτές  είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις εξελίξεις  και τις µεταρρυθµίσεις
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Οι διεθνείς επενδυτές  είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις εξελίξεις  και τις µεταρρυθµίσεις
στην ελληνική οικονοµία, καθώς  και για  το εθνικό αναπτυξιακό  σχέδιο, που  στοχεύει  στην
παροχή  κινήτρων, αλλά  και στη δοµική  βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.

Οι  επιχειρήσεις αυτές   είναι ευπρόσδεκτες  στην  Ελλάδα ,  γιατί πράγµατι  θα δηµιουργηθούν  νέες 
θέσεις εργασίας  και γενικά  θα βελτιωθεί  το ΑΕΠ  της  χώρας.

Όµως,  η  γενική κατάσταση της πατρίδας µας δεν πρόκειται να αλλάξει δοµικά, γιατί  είµαστε  µια
µεταπρατική κοινωνία και ως  εκ τούτου θα παραµείνουµε µια    «αναπτυσσόµενη  χώρα». Κι  αυτό, γιατί 
δεν καταφέραµε ποτέ µέχρι σήµερα να στήσουµε  µια αξιοπρεπή βιοµηχανία. Αναπτυγµένες  χώρες 
σήµερα  θεωρούνται µόνο οι βιοµηχανικές, που παράγουν σύγχρονη τεχνολογία. Γι’ αυτό, εφόσον η
κυβέρνηση επιδιώκει πραγµατικά να  βελτιώσει σταθερά την οικονοµία της χώρας, οφείλει να λάβει τα
αναγκαία µέτρα, που οδηγούν σ’ αυτόν τον στόχο.

Τι  θα  πρέπει  να  γίνει 

Από  το 2012  υπουργοί  οικονοµικών  ήταν διαδοχικά πανεπιστηµιακοί  καθηγητές  της οικονοµίας,  όπως 
οι  κ.κ. Χαρδούβελης, Στουρνάρας,  Βαρουφάκης, Τσακαλώτος και σήµερα  ο  κ.  Σταϊκούρας. Επίσης  για 
ένα εξάµηνο ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός  θήτευσε ο διακεκριµένος οικονοµολόγος κ. Παπαδήµος. Όλοι
αυτοί είναι άξιοι επιστήµονες, αλλά είναι άτοµα.

Το λέµε αυτό σε αντιδιαστολή µε το θεσµό του Συµβουλίου, που αποτελείται όχι από  κοµµατικά στελέχη,
αλλά από διακεκριµένους  επιστήµονες. Ως εκ τούτου προτείνουµε τα ακόλουθα µέτρα, που θα βοηθήσουν
στην πραγµατική ανάπτυξη της  οικονοµίας της χώρας  και στην επίτευξη του άλµατος στον «κύκλο  των
αναπτυγµένων βιοµηχανικών  χωρών» :

(1). Δηµιουργία «Οικονοµικού Επιστηµονικού Συµβουλίου» που αποτελείται από δέκα  άµισθα
πανεπιστηµιακά µέλη.

Προς   τούτο  τα πανεπιστήµιά  µας,  που έχουν Τµήµατα  Οικονοµίας,  προτείνουν  κατ’ επιλογή  από  τη
Γενική Συνέλευσή τους, από έναν αξιόλογο καθηγητή της οικονοµίας.

Αυτό  το Οικονοµικό Συµβούλιο λειτουργεί  ως συµβουλευτικό  όργανο της κυβέρνησης και αναπτύσσει 
σχέδια, προτάσεις και µέτρα για την ανάπτυξη της βιοµηχανίας, που υποβάλλει   στην κυβέρνηση.

(2). Τα πολυτεχνεία  µας  συνεργάζονται µε το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας   και  διατυπώνουν  διάφορα 
 βιοµηχανικά   projects , που προσφέρονται  για  επενδύσεις. Αυτό έγινε  στη Γερµανία,  όταν στη
σηµαντική  περιοχή του Ρουρ , είχαν κλείσει  τα ανθρακωρυχεία  και είχε εξαπλωθεί η ανεργία.

(3). Ενεργοποίηση  του µεγάλου  κλάδου των Ελλήνων  εφοπλιστών,  που είναι οι  πρώτοι στην παγκόσµιο
αγορά  και έχουν  τα περισσότερα  εµπορικά πλοία,  και   Tanker ,  που  επισκευάζουν  σ’  όλα τα ναυπηγεία
του κόσµου, εκτός της Ελλάδας.

Δηµοσιεύθηκε  ότι   το ναυπηγείο της Σύρου,  που είχε  πέσει στην  ανεργία, αγοράσθηκε από  έναν
Ελληνοαµερικανό   και θα αρχίσει  σύντοµα  να δουλεύει  µε επισκευές  ελληνικών  εµπορικών  πλοίων.  Ως 
εκ τούτου  η κυβέρνηση  θα  πρέπει να απευθυνθεί  στους  Έλληνες εφοπλιστές,  που χαρακτηρίζονται για
τον υψηλό πατριωτισµό τους,  όπως  υποστηρίξουν  έµπρακτα  την ανόρθωση της  οικονοµίας  της
Ελλάδας. Και  πρώτα  απ’  όλα τα  ναυπηγεία Ελευσίνας  και Σκαραµαγκά.

Αυτή τη στιγµή, κυκλοφορούν στην Ελλάδα   8 εκατοµµύρια αυτοκίνητα,  τα οποία  «φορούν»  40
εκατοµµύρια ελαστικά.  Κάλλιστα θα µπορούσε να δηµιουργηθεί µεταξύ των άλλων ένα εργοστάσιο
κατασκευής αυτοκινήτων και ένα  ελαστικών. Η Ισπανία, η Πολωνία, η Ρουµανία, Τσεχία κι η
Τουρκία παράγουν αυτοκίνητα κάποιας µεγάλης ξένης  αυτοκινητοβιοµηχανίας.

Δηµοσιεύθηκε ότι στη χώρα του Ερντογάν η γερµανική  OPEL κατασκευάζει εργοστάσιο που  θα  παράγει
ετησίως 5.000 οχήµατα. Το ίδιο και η Volkswagen της οποίας η παραγωγή θα φτάνει τα 20.000 αυτοκίνητα.
Αν τα πανεπιστήµιά µας µε τη συµµετοχή του Τεχνικού  Επιµελητηρίου Ελλάδας παρουσιάσουν µια σειρά
από προτάσεις, τότε θα µπορούν να έρθουν τόσο οι πατριώτες εφοπλιστές, όσο και πολλοί άλλοι από τον
απόδηµο ελληνισµό, όχι για να µας δώσουν ελεηµοσύνες, αλλά για να  επενδύσουν σε κερδοφόρες
επιχειρήσεις και να  βγάλουν πολλά χρήµατα.

Τελειώνοντας  εδώ,  θα θέλαµε να πούµε  και τούτο: Το πολιτειακό σύστηµα της Ελλάδας είναι η
δηµοκρατία, όπου την κυβέρνηση συγκροτεί εκείνο το κόµµα, που θα κερδίσει στις εκλογές. Επ’ αυτού δεν
υπάρχει καµιά αντίρρηση. Αλλά αυτοί που κάθε φορά κερδίζουν στις εκλογές και συγκροτούν την
κυβέρνηση οφείλουν να γνωρίζουν ότι δεν αγοράζουν την Ελλάδα και αυτή δεν είναι ιδιωτικός βιος τους,
για να την διαχειρίζονται, «όπως γουστάρουν».
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7
SHARES

Κάτι, που διαπιστώνεται συχνά από υπερφίαλους πολιτικούς. Αυτός βέβαια είναι ένας από τους
σοβαρούς λόγους, που τόσα χρόνια η Ελλάδα έµεινε «Ψωροκώσταινα». Αντίθετα εµείς λέµε, πως οι
της κυβέρνησης έχουν το δικαίωµα να ρυθµίζουν τα πράγµατα σύµφωνα µε το κοµµατικό τους
πρόγραµµα και τις προσωπικές τους ιδέες, αλλά δεν µπορούν να αγνοούν τυχούσες εποικοδοµητικές
προτάσεις Ελλήνων πολιτών, που στοχεύουν στην ίδια κατεύθυνση.

ΤΟ ΒΗΜΑ

FacebookTwitter
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Ο ΔΗΚΤΗΣ (15/12/19)

Ο ΔΗΚΤΗΣ (15/12/19)

Εσωκοµµατικές έριδες στον ΣΥΡΙΖΑ για  τον «Ηρακλή»

Το σχέδιο µείωσης κόκκινων δανείων µέσω τιτλοποιήσεων µε εγγύηση του Δηµοσίου, ο περίφηµος
«Ηρακλής», αποτέλεσε πεδίο αντιπαράθεσης όχι µόνο µεταξύ της κυβέρνησης και της αξιωµατικής
αντιπολίτευσης, αλλά και µεταξύ των «προεδρικών» του ΣΥΡΙΖΑ και του πρώην υπουργού Ευκλείδη
Τσακαλώτου. Η γραµµή των πρώτων, που τελικά επικράτησε, ήταν να καταψηφιστεί το νοµοσχέδιο. Ο κ.
Τσακαλώτος διαφώνησε επειδή αισθάνεται τον «Ηρακλή» δικό του παιδί. Επί των ηµερών του, υποστηρίζει
–και σε κάποιο βαθµό είναι αλήθεια– είχε σχεδόν ολοκληρωθεί η κατάρτιση του σχεδίου και απέµενε µόνο
το «φινίρισµα». Ερµήνευσε δε την απόφαση για καταψήφιση και τις επιθετικές δηλώσεις κατά του
νοµοσχεδίου από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ (π.χ. του κ. Παππά) ως προσπάθεια να πληγεί ο ίδιος, στο πλαίσιο του
εσωκοµµατικού παιγνίου, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ετσι, κατά την ψηφοφορία της περασµένης
Πέµπτης, ο πρώην υπουργός Οικονοµικών επέλεξε να απουσιάσει αντί να ακολουθήσει τη «γραµµή» και να
καταψηφίσει. Αλλος ένας που διαφώνησε µε τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ έναντι του «Ηρακλή» φέρεται να είναι ο
πρώην υφυπουργός Οικονοµικών Δηµήτρης Λιάκος, που είχε επίσης εµπλακεί ενεργά στην κατάρτιση του
σχεδίου. Ο κ. Λιάκος πρότεινε κριτική τοποθέτηση και «παρών», αντί της καταψήφισης, αλλά φαίνεται πως
η βασική γραµµή είναι το «όχι σε όλα, ακόµη και στα δικά µας».

H συµµετοχή πολλών τραπεζιτών στο πρόσφατο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη είναι µία από τις
κύριες αιτίες της νέας καθυστέρησης στην έγκριση της συµφωνίας εξυγίανσης της Creta Farms. Αν και
αρχικά αναµενόταν η έγκριση αυτή να δοθεί έως προχθές Παρασκευή, η διαδικασία παρατείνεται και η
σχετική έγκριση αναµένεται αυτή την εβδοµάδα. Πηγές µε γνώση της υπόθεσης εκφράζουν αισιοδοξία ότι
έως µεθαύριο Τρίτη θα έχει δοθεί το πράσινο φως από τις τράπεζες. Σε αυτή την περίπτωση θεωρείται
εφικτός ο στόχος να έχει ολοκληρωθεί το κείµενο της συµφωνίας έως τις 23 Δεκεµβρίου. Για τις 23
Δεκεµβρίου, άλλωστε, έχει οριστεί έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων µε βασικό θέµα της ηµερήσιας
διάταξης την έγκριση της συµφωνίας εξυγίανσης. Η κατάθεση της αίτησης υπαγωγής στο άρθρο 10 παρ. β
και δ του Πτωχευτικού Κώδικα µάλλον θα γίνει το νέο έτος.

Καταιγιστικός ο ρυθµός των εξελίξεων

Εξελίξεις αναµένονται αύριο Δευτέρα, και µάλιστα µε καταιγιστικούς ρυθµούς, αναφορικά µε
σηµαντικότατη υπόθεση υψηλού προφίλ που έχει απασχολήσει επί µακρόν τον ελληνικό επιχειρηµατικό
κόσµο και την αγορά. Αν και µένει να κριθεί εκ του αποτελέσµατος η επιτυχία της σχετικής πρωτοβουλίας
µακροπρόθεσµα, είναι η πρώτη δραστική κίνηση που αναλαµβάνεται και αν µη τι άλλο, µπορεί τουλάχιστον
να ικανοποιήσει το κοινό περί δικαίου αίσθηµα. Βεβαίως, ο χρόνος και η προσπάθεια που έχει επιβάλει η
αντιµετώπιση του εν λόγω ζητήµατος και φυσικά το τεράστιο κόστος για την αγορά δεν αναπληρώνονται.
Τουλάχιστον ας  γίνει µάθηµα σε όλους.

Περισσότερα οσονούπω.

Αποζηµιώσεις διεκδικεί η «Ακτωρ» 

Χωρίς τη συµµετοχή ελληνικού οµίλου θα κατασκευαστεί εντέλει το µεγαλύτερο ενεργειακό έργο στην
Κύπρο, το οποίο αφορά την ανάπτυξη των υποδοµών για την υποδοχή φορτίων υγροποιηµένου φυσικού
αερίου (LNG) στο νησί, µέσω µιας πλωτής µονάδας αποθήκευσης και αποϋγροποίησης φυσικού αερίου.
Πρόκειται για σύµβαση αξίας 500 εκατ. ευρώ, η οποία εντέλει υπεγράφη, χθες, ανάµεσα στην Εταιρεία
Υποδοµών Φυσικού Αερίου και στη διεθνή κοινοπραξία των εταιρειών υπό την JV China Petroleum Pipeline
Engineering Co Ltd. Στο σχήµα µετείχε µε 25% και ο όµιλος Ελλάκτωρ, µέσω της θυγατρικής «Ακτωρ», που
όµως τελικά αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διαδικασίας, λόγω της φερόµενης σύνδεσής του µε την
Ηλέκτωρ Κύπρου, εταιρεία η οποία από το 2018 βρίσκεται σε µαύρη λίστα αποκλεισµού της από τη
διεκδίκηση νέων δηµόσιων συµβάσεων. Η «Ακτωρ» είχε προσφύγει κατά του αποκλεισµού της στην
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, χωρίς όµως αποτέλεσµα, καθώς η τελευταία δεν έκρινε την ουσία της
υπόθεσης, απορρίπτοντας τελικά την προσφυγή. Η ουσιαστική κρίση της υπόθεσης θα γίνει το προσεχές
διάστηµα και εφόσον δικαιωθεί, τότε η «Ακτωρ» θα µπορεί να διεκδικήσει και να λάβει αποζηµιώσεις.

Τα  δίκτυα  5G και η απλή αναλογική στις δηµοτικές εκλογές 

Το πρώτο που πρέπει να γίνει προκειµένου να µην υπάρξουν άλλα φαινόµενα τεχνοφοβίας αντίστοιχα µε
εκείνα της πόλης της Καλαµάτας σχετικά µε την κινητή τηλεφωνία 5ης γενιάς (5G) είναι να... καταργηθεί η
απλή αναλογική στις δηµοτικές εκλογές. Με τον σκωπτικό αυτό τρόπο σχολίασε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και
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δήµαρχος Τρικκαίων, Δηµήτρης Παπαστεργίου, την αντίθεση του εκλεγµένου δηµάρχου της πόλης της
Καλαµάτας στη σχηµατισθείσα πλειοψηφία συµβούλων που υπερψήφισε τη διακοπή της πιλοτικής
λειτουργίας του δικτύου 5G της Wind στην πελοποννησιακή πόλη. O ίδιος πρόσθεσε ότι αν και ο δήµαρχος
Καλαµάτας έχει υπερψηφιστεί από τους κατοίκους της πόλης, ελέγχει µόλις τους 9 από τους 41
συµβούλους του δηµοτικού συµβουλίου, οδηγώντας πρακτικά σε ακυβερνησία τον δήµο. Από εκεί κι
έπειτα, ο δήµαρχος Τρικκαίων κάλεσε τις τοπικές κοινωνίες να είναι λιγότερο τεχνοφοβικές και
περισσότερο ενηµερωµένες σχετικά µε το θέµα της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. 

https://www.kathimerini.gr/1056296/article/oikonomia/epixeirhseis/o-dhkths-151219


http://www.capital.gr/

 Publication date: 15/12/2019 12:10

 Alexa ranking (Greece): 91

 https://www.capital.gr/oikonomia/3399498/xrimatistirio-sta-isxura-stoiximata-tou-2...

Χρηµατιστήριο: Στα ισχυρά "στοιχήµατα" του 2020 η ελληνική αγορά
Της Ελευθερίας Κούρταλη

Οι επιδόσεις των ελληνικών ομολόγων και του Χρηματιστηρίου Αθηνών αυτό το έτος όχι απλώς
εντυπωσίασαν, αλλά και "αιφνιδίασαν" πολλούς οι οποίοι δεν είχαν... διαβάσει σωστά  το
ελληνικό story και, έτσι, έχασαν σημαντικό μέρος των υπεραποδόσεων. Το γεγονός, ωστόσο, ότι
οι προοπτικές της Ελλάδας, των ελληνικών εταιρειών και των ελληνικών συστημικών τραπεζών
αναμένεται να βελτιωθούν περαιτέρω και ακόμα πιο έντονα το προσεχές διάστημα οδηγεί τους διεθνείς
επενδυτικούς οίκους να  θελήσουν να  προλάβουν να  επιβιβαστούν στο "τρένο" των αποδόσεων
του 2020, έτσι ώστε να  µη χάσουν το µεγάλο αυτό "στοίχηµα" των αγορών.

Η προοπτική για ταχύτατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας προς το κλαμπ της
επενδυτικής βαθμίδας και για αναβάθμιση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου σε ανεπτυγμένη αγορά από την
κατηγορία των αναδυόμενων, που έχει "κολλήσει" τα τελευταία χρόνια, και ειδικά την τετραετία ΣΥΡΙΖΑ,
δημιουργεί έναν δρόμο για  σημαντικές υπεραποδόσεις στα  ελληνικά  assets, τα οποία αυτήν τη
στιγμή παρουσιάζονται ως ένα από τα καλύτερα trades διεθνώς, ακριβώς καθώς αποτιμώνται σημαντικές
εξελίξεις, οι οποίες και σταδιακά θα ενισχύονται.

Η επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων, οι μεταρρυθμίσεις που συνεχίζονται, η ενεργοποίηση του "Ηρακλή"
για τις τράπεζες, που θα καθαρίσει τους ισολογισμούς τους από σημαντικό μέρος προβληματικών δανείων,
και η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, η οποία θα κάνει την ελληνική οικονομία να ξεχωρίσει το νέο
έτος σε ένα περιβάλλον διεθνούς επιβράδυνσης, οδηγούν οίκους και επενδυτές στο να
διατηρήσουν τη "δίψα" τους για  τα  ελληνικά  assets και το 2020, ποντάροντας σε επανάληψη
των εντυπωσιακών επιδόσεων.

Αν και ο στόχος του 2,8% που έχει θέσει η κυβέρνηση θεωρείται φιλόδοξος, ωστόσο οι αναλυτές θεωρούν
ότι η Ελλάδα θα αποτελέσει το "αστέρι" της ανάπτυξης το 2020. Όπως σημειώνει η Barclays, η Ελλάδα θα
αποτελέσει τη μεγάλη εξαίρεση στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, καθώς θα είναι η μόνη
οικονομία που αναμένεται να δει σημαντική ενίσχυση του ΑΕΠ της, τη στιγμή που η επιβράδυνση θα είναι
το χαρακτηριστικό για όλες τις υπόλοιπες οικονομίες. Συγκεκριμένα, η βρετανική τράπεζα εκτιμά πως η
ανάπτυξη στην Ευρωζώνη θα επιβαρυνθεί στο 1% από 1,2% φέτος, ενώ η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία
θα σημειώσουν ανάπτυξη της τάξης του 0,6%, 1,3% και 0,2% αντίστοιχα. Μικρή επιβράδυνση αναμένει και
σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο και Λουξεμβούργο. Για την Ελλάδα εκτιμά πως η ανάπτυξη θα
κινηθεί στο 2,1% το 2020 και στο 2,4% το 2021.

Η Moody's, από την πλευρά της, σημειώνει πως η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα κινηθεί στο 2,5%
το 2020-2021, τονίζοντας πως θα μπορούσε να είναι ισχυρότερη, κάτι που θα εξαρτηθεί από την ανάκαμψη
στις επενδύσεις. Σε αυτό θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά οι κινήσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η
κυβέρνηση τους πέντε μήνες που βρίσκεται στην εξουσία, όπως οι μειώσεις φόρων, η μείωση
γραφειοκρατίας και εµποδίων στις επενδύσεις.

Το πιθανότερο είναι, όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς, πως, αν η κυβέρνηση διατηρήσει
τους ρυθμούς της στο μέτωπο της ενίσχυσης των επενδύσεων και της ανάπτυξης, το
στοίχημα  των ελληνικών assets θα  αποδειχθεί κερδοφόρο, εκτός εάν βέβαια  υπάρξει κάποιο
διεθνές σοκ. Μπορεί το Χ.Α. και τα ομόλογα να παραμένουν ευάλωτα στις διεθνείς εξελίξεις, ωστόσο η
τρέχουσα χρονιά, που φτάνει στο τέλος της, απέδειξε πως έχουν τα "καύσιμα", τα "όπλα" και τις δυνάμεις
να αυτονομηθούν. Το γεγονός ότι η Ελλάδα έφτασε να δανείζεται με αρνητικά επιτόκια αποτελεί μία μόνο
απόδειξη όλου αυτού του θετικού momentum που έχει χτιστεί και το οποίο έχει κορυφωθεί μετά τις
εκλογές.

Το έντονο ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για την Ελλάδα αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και
στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα  Υόρκη την περασμένη εβδομάδα, όπου το "παρών" έδωσαν οι
διοικήσεις κορυφαίων αμερικανικών εταιρειών με ενεργό ενδιαφέρον στην Ελλάδα, θεσμικοί επενδυτές
ελληνικών μετοχών και ομολόγων, διαχειριστές κεφαλαίων και αναλυτές, καθώς και υψηλόβαθμα διεθνή
τραπεζικά στελέχη.

Η ζήτηση για ραντεβού με Έλληνες υπουργούς και τον υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, και
τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, καθώς και τις διοικήσεις των ελληνικών
εταιρειών, ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, γεγονός που αποδεικνύει ότι η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των
διεθνών "παικτών". Όπως χαρακτηριστά δήλωσε ο ο John Paulson, πρόεδρος της Paulson & Co. Inc. και
μέτοχος των Alpha Bank, Τράπεζας Πειραιώς και ΕΥΔΑΠ, "η Ελλάδα επέστρεψε!", εκφράζοντας την
αισιοδοξία του για τις επενδυτικές προοπτικές στη χώρα και υπογραμμίζοντας πως ο συνδυασμός των
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πολύ χαμηλών ή αρνητικών επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και του γεγονότος ότι η Ελλάδα
βρίσκεται στον δρόμο της ανάκαμψης σηματοδοτεί την κατάλληλη στιγμή για  οποιοδήποτε
είδος επένδυσης σε µετοχές και ακίνητη περιουσία .

Εκεί βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Jan Hatzius, επικεφαλής οικονομολόγος της Goldman Sachs, ο Giulio Baratta,
επικεφαλής χρηµατοοικονοµικών και αγορών οµολόγων για την περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής
και της Αφρικής της BNP Paribas, o Piotr Mietkowski, επικεφαλής επενδυτικής τραπεζικής της BNP Paribas, o
Morven Jones, επικεφαλής αγοράς ομολόγων της Nomura, o Antonios Tiplalexis, γενικός διευθυντής της
Nomura, o Alejandro Hernandez-Puertolas, Founding Partner & CEO της HIP Investment Partners (Blackstone
Group), o Eric Clause, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της PIMCO, καθώς και στελέχη της Citigroup.

Παράλληλα, μεταξύ των επενδυτικών οίκων και funds που συμμετείχαν στο συνέδριο μέσω εκπροσώπων
τους ήταν και τα εξής: Athanor Capital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Asset
Management, Consilience Capital, Eaton Vance, Fir Tree Partners, Helm, Morgan Stanley, MSK Capital Partners,
Third Point, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead, Stonehill, Olympus Peak, Aberdeen, Helm, East Rock,
Centerbridge, Beachpoint και Weterwheel.

Ισχυρή ώθηση και "καύσιμα" για νέα υψηλά στα ελληνικά assets θα δώσουν και οι οίκοι αξιολόγησης. Μετά
τις εκλογές εμφανίστηκαν αρκετά φειδωλοί σε ό,τι αφορά τις αξιολογήσεις τους για την Ελλάδα, παρά τη
σημαντική βελτίωση των προοπτικών της χώρας, μια... αδικία που... εντόπισε η αγορά και, έτσι,
επιβράβευσε τα ελληνικά ομόλογα με ιστορικά χαμηλές αποδόσεις. Η S&P ήταν η μόνη που αναβάθμισε το
rating της Ελλάδας, με τις Moody's και Fitch να παραμένουν σε στάση αναμονής και την DBRS να
αναβαθμίζει μόνο το outlook σε θετικό. Οι οίκοι περίμεναν πρώτα να δουν χειροπιαστά αποτελέσματα της
πολιτικής της νέας κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, καθώς και τη διαχείριση
του χρέους, και έτσι επέλεξαν να περιµένουν.

Ωστόσο, αυτό το σκηνικό της αναμονής θα αλλάξει το νέο έτος, και ειδικά στο α' τρίμηνο, όταν οι οίκοι
αξιολόγησης δώσουν τα νέα reviews τους για την Ελλάδα. Τότε θα έχουν και τα απτά αποτελέσματα της
πολιτικής της κυβέρνησης με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, την εφαρμογή του σχεδίου
"Ηρακλής" και άλλες δράσεις στο µέτωπο των επενδύσεων και της ανάπτυξης.

Αυτό, άλλωστε, προβλέπει και η Citigroup, επισημαίνοντας πως η κατάκτηση της "επενδυτικής βαθμίδας"
είναι ένα πιθανό στοίχημα για τη χώρα μας ακόμα και το επόμενο έτος. Όπως σημείωσε, οι οίκοι θα
προχωρήσουν σε αναβαθμίσεις της Ελλάδας το επόμενο έτος, δεδομένων των ισχυρών θεμελιωδών
μεγεθών. Και, αν το κάνουν (κατά τρεις ή τέσσερις βαθμίδες), η Ελλάδα  μπορεί να  επωφεληθεί σε
όρους ρευστότητας από την ένταξη των ομολόγων στους δείκτες επενδυτικής βαθμίδας,
καθώς και στο QΕ. Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι είναι πολύ πιθανό να σημειώσει απότομη και μεγάλη
συρρίκνωση των ελληνικών spreads, τόνισε η Citi, η οποία  και συστήνει στους πελάτες της την
αγορά  ελληνικών ομολόγων. Συγκεκριμένα, η Citi προτείνει την αγορά ελληνικών 10ετών ομολόγων
(λήξης Μαρτίου 2029) έναντι των γερμανικών κρατικών τίτλων, με στόχο το spread των 100-150 μονάδων
βάσης, κατατάσσοντας αυτό το trade στα 12 κορυφαία για το 2020.

O Αμερικανός υπουργός Εμπορίου,Wilbur Ross, σε ομιλία του στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link
στη Νέα Υόρκη, προέβλεψε ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να βελτιωθεί ακόμα
περισσότερο μέσα στα επόμενα δύο χρόνια εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη μεταρρυθμιστική της
προσπάθεια. Όπως είπε χαρακτηριστικά, στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard & Poor's αναβάθμισε το
ελληνικό δημόσιο χρέος κατά μία βαθμίδα, από το "Β+" στο "ΒΒ-", με θετική προοπτική. Εάν η κυβέρνηση
συνεχίσει τις πολιτικές της για την απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη μείωση της
γραφειοκρατίας των διαδικασιών αδειοδότησης, τη μείωση των φόρων και την εφαρμογή της
συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, αυτό θα  μπορούσε να  επηρεάσει τον επενδυτικό βαθμό της
χώρας µέσα  στα  επόµενα  δύο χρόνια .

Πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πώς θα κινηθεί η "βαθμολογία" της Ελλάδας το αμέσως επόμενο διάστημα θα
δοθεί τον Ιανουάριο και κατά την έλευση στελεχών και κορυφαίων αναλυτών του οίκου
αξιολόγησης Fitch Ratings στην Αθήνα , στο πλαίσιο της εκδήλωσης που θα  διοργανώσει σε
κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με τίτλο "Credit Outlook 2020". Στο μονοήμερο συνέδριο της 28ης
Ιανουαρίου θα παρουσιαστούν, μεταξύ άλλων, οι μακροοικονομικές προοπτικές της διεθνούς οικονομίας
και της Ελλάδας ειδικότερα, οι σοβαρότεροι κίνδυνοι για τις πιστωτικές αγορές, καθώς και οι εκτιμήσεις
για τον τραπεζικό κλάδο και τις "υπεύθυνες" επενδύσεις (ESG).

Αξίζει να σημειώσουμε πως η Fitch διατηρεί από τον Αύγουστο του 2018 την αξιολόγηση της Ελλάδας στο
"ΒΒ-" με σταθερές προοπτικές, τρία σκαλοπάτια κάτω από την επενδυτική βαθμίδα, και η επόμενη
αξιολόγησή της αναµένεται στις αρχές του α' τριµήνου του 2020.
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Την προηγούμενη, πάντως, εβδομάδα ο οίκος έδωσε το πρώτο... στίγμα για τις διαθέσεις του, σε έκθεσή
του για τις ελληνικές τράπεζες. Όπως τόνισε, οι προοπτικές τους το 2020 είναι θετικές, καθώς
αναμένεται να  συνεχιστεί η βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού. Η θετική της άποψη,
όπως εξηγεί, αντανακλά την προσδοκία της ότι οι πιστωτικοί κίνδυνοι, αν και εξακολουθούν να είναι
υπαρκτοί, θα μειωθούν περαιτέρω το 2020, καθώς συνεχίζεται η μείωση του αποθέματος των μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs). Για τον "Ηρακλή" επανέλαβε ότι θα αποτελέσει ένα σημαντικό
εργαλείο για την επιτάχυνση του "καθαρισμού" της ποιότητας του ενεργητικού, ενώ, παράλληλα, αναμένει
ότι οι συστημικές τράπεζες θα προχωρήσουν σε εκδόσεις τίτλων Tier II εάν οι συνθήκες της αγοράς είναι
ευνοϊκές, όπως κάποιες έκαναν το 2019. Όπως εκτιμά, η θέση ρευστότητας των τραπεζών θα συνεχίσει να
βελτιώνεται χάρη στις εισροές καταθέσεων και τη βελτιωμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση από τις
αγορές, ενώ αναμένει ότι οι τράπεζες θα δημιουργήσουν επιπλέον αποθέματα ρευστότητας. Σε ό,τι αφορά
την κερδοφορία του 2020, ο οίκος αναμένει ελαφρά βελτίωση, η οποία θα προέλθει κυρίως από την
αύξηση των εσόδων από προμήθειες, τον νέο δανεισμό –ειδικά στον εταιρικό τομέα– και τα μέτρα
περιορισμού του κόστους. Ωστόσο, η μείωση του ρίσκου στους ισολογισμούς των τραπεζών και η μείωση
των περιθωρίων κέρδους εκτιµά πως θα συνεχίσουν να ασκούν πίεση στην κερδοφορία το 2020.

Μήνυμα για τους παράγοντες οι οποίοι θα καθορίσουν τη δική της αξιολόγηση απέναντι στην Ελλάδα
έδωσε η Moody's επίσης την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με τον οίκο, η αχίλλειος πτέρνα  της
Ελλάδας είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει στο μέτωπο της βιωσιμότητας της ανάπτυξης,
καθώς και στον τραπεζικό της κλάδο. Αν και εκτιμά  ότι οι προοπτικές ανάπτυξης της
Ελλάδας θα  βελτιωθούν τα  επόμενα  δύο χρόνια , ωστόσο παραμένουν σημαντικά  εμπόδια
στη βιωσιμότητά  της, όπως τα  χαμηλά  επίπεδα  αποταμίευσης και οι χαμηλοί ρυθμοί
επενδύσεων. Όπως πάντως τονίζει η Moody’s, μετά τις εκλογές του Ιουλίου η Ελλάδα έχει ένα πιο
σταθερό πολιτικό περιβάλλον, καθώς για  πρώτη φορά  από το 2009 κατάφερε ένα  κόμμα  να
αποκτήσει αυτοδυναµία . Ωστόσο, το μακροοικονομικό προφίλ της Ελλάδας παραμένει αδύναμο, καθώς
αντανακλά τη βελτίωση της εμπιστοσύνης των καταθετών μετά τον μηδενισμό του ELA και την
πλήρη άρση των capital controls, όμως αντανακλά  επίσης τις πολύ αδύναμες πιστωτικές συνθήκες
που συνεχίζουν να  υπάρχουν στην οικονομία  και οι οποίες χαρακτηρίζονται από το ακόμη
υψηλό επίπεδο των προβληματικών δανείων των τραπεζών, τα οποία και εξακολουθούν να
αποτελούν τη µεγαλύτερη πρόκληση για τον κλάδο.

*Αναδηµοσίευση από το "Κεφάλαιο" που κυκλοφορεί

FITCH
ΣΧΕΔΙΟ "ΗΡΑΚΛΗΣ"
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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Roadshow του Υπουργού Τουρισµού Χάρη Θεοχάρη σε Νέα Υόρκη-Βοστώνη

Σειρά επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες του τουριστικού
κλάδου αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ. 

Ο Υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον
κλάδο. Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του Τουρισµού, επενδυτές και
µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης. 

Ο Υπουργός Τουρισµού συµµετείχε, ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη
λήξη των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν
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αφιερωµένη στην Ελλάδα.

 Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά.

Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της
Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Επαφές για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης και µε
τους εκπροσώπους του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης. Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε
ιδιαίτερα θετικό κλίµα και καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του
εισερχοµένου τουρισµού από την Αµερική προς την Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή άνοδο. 

Στη Βοστώνη ο Υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό. 

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών
κρατήσεων Kayak και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για την
περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 

Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ.
Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που
ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.

Κοινοποιήστε:
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Γ. Στάσσης: Νωρίτερα το λουκέτο στις λιγνιτικές µονάδες
Επίσπευση κατά 5 χρόνια της απολιγνιτοποίησης, σε σχέση µε τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, ανακοίνωσε
ο CEO της ΔΕΗ από το συνέδριο της Capital Link στη Ν. Υόρκη. Σήµερα το Δ.Σ. της εταιρείας συνεδριάζει
µε θέµα το business plan.

Δηµοσιεύθηκε: 13 Δεκεµβρίου 2019 - 09:05

Σήµερα, εκτός απρόοπτου, αργά το µεσηµέρι συνεδριάζει το διοικητικό... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο
στο https://www.euro2day.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.
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Χρηµατιστήριο: Στα ισχυρά “στοιχήµατα” του 2020 η ελληνική αγορά
Οι επιδόσεις των ελληνικών οµολόγων και του Χρηµατιστηρίου Αθηνών αυτό το έτος όχι απλώς
εντυπωσίασαν, αλλά και “αιφνιδίασαν” πολλούς οι οποίοι δεν είχαν… διαβάσει σωστά  το
ελληνικό story και, έτσι, έχασαν σηµαντικό µέρος των υπεραποδόσεων. Το γεγονός, ωστόσο, ότι
οι προοπτικές της Ελλάδας, των ελληνικών εταιρειών και των ελληνικών συστηµικών τραπεζών
αναµένεται να βελτιωθούν περαιτέρω και ακόµα πιο έντονα το προσεχές διάστηµα οδηγεί τους διεθνείς
επενδυτικούς οίκους να  θελήσουν να  προλάβουν να  επιβιβαστούν στο “τρένο” των
αποδόσεων του 2020, έτσι ώστε να  µη χάσουν το µεγάλο αυτό “στοίχηµα” των αγορών.

Η προοπτική για ταχύτατη αναβάθµιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας προς το κλαµπ της
επενδυτικής βαθµίδας και για αναβάθµιση του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου σε ανεπτυγµένη αγορά από την
κατηγορία των αναδυόµενων, που έχει “κολλήσει” τα τελευταία χρόνια, και ειδικά την τετραετία ΣΥΡΙΖΑ,
δηµιουργεί έναν δρόµο για  σηµαντικές υπεραποδόσεις στα  ελληνικά  assets, τα οποία αυτήν τη
στιγµή παρουσιάζονται ως ένα από τα καλύτερα trades διεθνώς, ακριβώς καθώς αποτιµώνται σηµαντικές
εξελίξεις, οι οποίες και σταδιακά θα ενισχύονται.

Η επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων, οι µεταρρυθµίσεις που συνεχίζονται, η ενεργοποίηση του “Ηρακλή”
για τις τράπεζες, που θα καθαρίσει τους ισολογισµούς τους από σηµαντικό µέρος προβληµατικών δανείων,
και η ενίσχυση της οικονοµικής ανάπτυξης, η οποία θα κάνει την ελληνική οικονοµία να ξεχωρίσει το νέο
έτος σε ένα περιβάλλον διεθνούς επιβράδυνσης, οδηγούν οίκους και επενδυτές στο να
διατηρήσουν τη “δίψα” τους για  τα  ελληνικά  assets και το 2020, ποντάροντας σε επανάληψη
των εντυπωσιακών επιδόσεων.

Αν και ο στόχος του 2,8% που έχει θέσει η κυβέρνηση θεωρείται φιλόδοξος, ωστόσο οι αναλυτές θεωρούν
ότι η Ελλάδα θα αποτελέσει το “αστέρι” της ανάπτυξης το 2020. Όπως σηµειώνει η Barclays, η Ελλάδα θα
αποτελέσει τη µεγάλη εξαίρεση στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, καθώς θα είναι η µόνη
οικονοµία που αναµένεται να δει σηµαντική ενίσχυση του ΑΕΠ της, τη στιγµή που η επιβράδυνση θα είναι
το χαρακτηριστικό για όλες τις υπόλοιπες οικονοµίες. Συγκεκριµένα, η βρετανική τράπεζα εκτιµά πως η
ανάπτυξη στην Ευρωζώνη θα επιβαρυνθεί στο 1% από 1,2% φέτος, ενώ η Γερµανία, η Γαλλία και η Ιταλία
θα σηµειώσουν ανάπτυξη της τάξης του 0,6%, 1,3% και 0,2% αντίστοιχα. Μικρή επιβράδυνση αναµένει και
σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο και Λουξεµβούργο. Για την Ελλάδα εκτιµά πως η ανάπτυξη θα
κινηθεί στο 2,1% το 2020 και στο 2,4% το 2021.

Η Moody’s, από την πλευρά της, σηµειώνει πως η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας θα κινηθεί στο 2,5%
το 2020-2021, τονίζοντας πως θα µπορούσε να είναι ισχυρότερη, κάτι που θα εξαρτηθεί από την ανάκαµψη
στις επενδύσεις. Σε αυτό θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά οι κινήσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η
κυβέρνηση τους πέντε µήνες που βρίσκεται στην εξουσία, όπως οι µειώσεις φόρων, η µείωση
γραφειοκρατίας και εµποδίων στις επενδύσεις.

Το πιθανότερο είναι, όπως σηµειώνουν παράγοντες της αγοράς, πως, αν η κυβέρνηση διατηρήσει
τους ρυθµούς της στο µέτωπο της ενίσχυσης των επενδύσεων και της ανάπτυξης, το
στοίχηµα  των ελληνικών assets θα  αποδειχθεί κερδοφόρο, εκτός εάν βέβαια  υπάρξει κάποιο
διεθνές σοκ. Μπορεί το Χ.Α. και τα οµόλογα να παραµένουν ευάλωτα στις διεθνείς εξελίξεις, ωστόσο η
τρέχουσα χρονιά, που φτάνει στο τέλος της, απέδειξε πως έχουν τα “καύσιµα”, τα “όπλα” και τις δυνάµεις
να αυτονοµηθούν. Το γεγονός ότι η Ελλάδα έφτασε να δανείζεται µε αρνητικά επιτόκια αποτελεί µία µόνο
απόδειξη όλου αυτού του θετικού momentum που έχει χτιστεί και το οποίο έχει κορυφωθεί µετά τις
εκλογές.

Το έντονο ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για την Ελλάδα αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και
στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα  Υόρκη την περασµένη εβδοµάδα, όπου το “παρών” έδωσαν οι
διοικήσεις κορυφαίων αµερικανικών εταιρειών µε ενεργό ενδιαφέρον στην Ελλάδα, θεσµικοί επενδυτές
ελληνικών µετοχών και οµολόγων, διαχειριστές κεφαλαίων και αναλυτές, καθώς και υψηλόβαθµα διεθνή
τραπεζικά στελέχη.

Η ζήτηση για ραντεβού µε Έλληνες υπουργούς και τον υπουργό Οικονοµικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, και
τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, καθώς και τις διοικήσεις των ελληνικών
εταιρειών, ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, γεγονός που αποδεικνύει ότι η χώρα µας είναι πλέον στο ραντάρ των
διεθνών “παικτών”. Όπως χαρακτηριστά δήλωσε ο ο John Paulson, πρόεδρος της Paulson & Co. Inc. και
µέτοχος των Alpha Bank, Τράπεζας Πειραιώς και ΕΥΔΑΠ, “η Ελλάδα επέστρεψε!”, εκφράζοντας την
αισιοδοξία του για τις επενδυτικές προοπτικές στη χώρα και υπογραµµίζοντας πως ο συνδυασµός των
πολύ χαµηλών ή αρνητικών επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και του γεγονότος ότι η Ελλάδα
βρίσκεται στον δρόµο της ανάκαµψης σηµατοδοτεί την κατάλληλη στιγµή για  οποιοδήποτε
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είδος επένδυσης σε µετοχές και ακίνητη περιουσία .

Εκεί βρέθηκαν, µεταξύ άλλων, ο Jan Hatzius, επικεφαλής οικονοµολόγος της Goldman Sachs, ο Giulio Baratta,
επικεφαλής χρηµατοοικονοµικών και αγορών οµολόγων για την περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής
και της Αφρικής της BNP Paribas, o Piotr Mietkowski, επικεφαλής επενδυτικής τραπεζικής της BNP Paribas, o
Morven Jones, επικεφαλής αγοράς οµολόγων της Nomura, o Antonios Tiplalexis, γενικός διευθυντής της
Nomura, o Alejandro Hernandez-Puertolas, Founding Partner & CEO της HIP Investment Partners (Blackstone
Group), o Eric Clause, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της PIMCO, καθώς και στελέχη της Citigroup.

Παράλληλα, µεταξύ των επενδυτικών οίκων και funds που συµµετείχαν στο συνέδριο µέσω εκπροσώπων
τους ήταν και τα εξής: Athanor Capital, Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Asset
Management, Consilience Capital, Eaton Vance, Fir Tree Partners, Helm, Morgan Stanley, MSK Capital Partners,
Third Point, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead, Stonehill, Olympus Peak, Aberdeen, Helm, East Rock,
Centerbridge, Beachpoint και Weterwheel.

Ισχυρή ώθηση και “καύσιµα” για νέα υψηλά στα ελληνικά assets θα δώσουν και οι οίκοι αξιολόγησης. Μετά
τις εκλογές εµφανίστηκαν αρκετά φειδωλοί σε ό,τι αφορά τις αξιολογήσεις τους για την Ελλάδα, παρά τη
σηµαντική βελτίωση των προοπτικών της χώρας, µια… αδικία που… εντόπισε η αγορά και, έτσι,
επιβράβευσε τα ελληνικά οµόλογα µε ιστορικά χαµηλές αποδόσεις. Η S&P ήταν η µόνη που αναβάθµισε το
rating της Ελλάδας, µε τις Moody’s και Fitch να παραµένουν σε στάση αναµονής και την DBRS να
αναβαθµίζει µόνο το outlook σε θετικό. Οι οίκοι περίµεναν πρώτα να δουν χειροπιαστά αποτελέσµατα της
πολιτικής της νέας κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, καθώς και τη διαχείριση
του χρέους, και έτσι επέλεξαν να περιµένουν.

Ωστόσο, αυτό το σκηνικό της αναµονής θα αλλάξει το νέο έτος, και ειδικά στο α’ τρίµηνο, όταν οι οίκοι
αξιολόγησης δώσουν τα νέα reviews τους για την Ελλάδα. Τότε θα έχουν και τα απτά αποτελέσµατα της
πολιτικής της κυβέρνησης µε την επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων, την εφαρµογή του σχεδίου
“Ηρακλής” και άλλες δράσεις στο µέτωπο των επενδύσεων και της ανάπτυξης.

Αυτό, άλλωστε, προβλέπει και η Citigroup, επισηµαίνοντας πως η κατάκτηση της “επενδυτικής βαθµίδας”
είναι ένα πιθανό στοίχηµα για τη χώρα µας ακόµα και το επόµενο έτος. Όπως σηµείωσε, οι οίκοι θα
προχωρήσουν σε αναβαθµίσεις της Ελλάδας το επόµενο έτος, δεδοµένων των ισχυρών θεµελιωδών
µεγεθών. Και, αν το κάνουν (κατά τρεις ή τέσσερις βαθµίδες), η Ελλάδα  µπορεί να  επωφεληθεί σε
όρους ρευστότητας από την ένταξη των οµολόγων στους δείκτες επενδυτικής βαθµίδας,
καθώς και στο QΕ. Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι είναι πολύ πιθανό να σηµειώσει απότοµη και µεγάλη
συρρίκνωση των ελληνικών spreads, τόνισε η Citi, η οποία  και συστήνει στους πελάτες της την
αγορά  ελληνικών οµολόγων. Συγκεκριµένα, η Citi προτείνει την αγορά ελληνικών 10ετών οµολόγων
(λήξης Μαρτίου 2029) έναντι των γερµανικών κρατικών τίτλων, µε στόχο το spread των 100-150 µονάδων
βάσης, κατατάσσοντας αυτό το trade στα 12 κορυφαία για το 2020.

O Αµερικανός υπουργός Εµπορίου,Wilbur Ross, σε οµιλία του στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link
στη Νέα Υόρκη, προέβλεψε ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να βελτιωθεί ακόµα
περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη µεταρρυθµιστική της
προσπάθεια. Όπως είπε χαρακτηριστικά, στις αρχές Οκτωβρίου, η Standard & Poor’s αναβάθµισε το
ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά µία βαθµίδα, από το “Β ” στο “ΒΒ-“, µε θετική προοπτική. Εάν η κυβέρνηση
συνεχίσει τις πολιτικές της για την απελευθέρωση της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της
γραφειοκρατίας των διαδικασιών αδειοδότησης, τη µείωση των φόρων και την εφαρµογή της
συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, αυτό θα  µπορούσε να  επηρεάσει τον επενδυτικό βαθµό της
χώρας µέσα  στα  επόµενα  δύο χρόνια .

Πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πώς θα κινηθεί η “βαθµολογία” της Ελλάδας το αµέσως επόµενο διάστηµα θα
δοθεί τον Ιανουάριο και κατά την έλευση στελεχών και κορυφαίων αναλυτών του οίκου
αξιολόγησης Fitch Ratings στην Αθήνα , στο πλαίσιο της εκδήλωσης που θα  διοργανώσει σε
κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, µε τίτλο “Credit Outlook 2020”. Στο µονοήµερο συνέδριο της 28ης
Ιανουαρίου θα παρουσιαστούν, µεταξύ άλλων, οι µακροοικονοµικές προοπτικές της διεθνούς οικονοµίας
και της Ελλάδας ειδικότερα, οι σοβαρότεροι κίνδυνοι για τις πιστωτικές αγορές, καθώς και οι εκτιµήσεις
για τον τραπεζικό κλάδο και τις “υπεύθυνες” επενδύσεις (ESG).

Αξίζει να σηµειώσουµε πως η Fitch διατηρεί από τον Αύγουστο του 2018 την αξιολόγηση της Ελλάδας στο
“ΒΒ-” µε σταθερές προοπτικές, τρία σκαλοπάτια κάτω από την επενδυτική βαθµίδα, και η επόµενη
αξιολόγησή της αναµένεται στις αρχές του α’ τριµήνου του 2020.

Την προηγούµενη, πάντως, εβδοµάδα ο οίκος έδωσε το πρώτο… στίγµα για τις διαθέσεις του, σε έκθεσή
του για τις ελληνικές τράπεζες. Όπως τόνισε, οι προοπτικές τους το 2020 είναι θετικές, καθώς
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αναµένεται να  συνεχιστεί η βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού. Η θετική της άποψη,
όπως εξηγεί, αντανακλά την προσδοκία της ότι οι πιστωτικοί κίνδυνοι, αν και εξακολουθούν να είναι
υπαρκτοί, θα µειωθούν περαιτέρω το 2020, καθώς συνεχίζεται η µείωση του αποθέµατος των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (NPEs). Για τον “Ηρακλή” επανέλαβε ότι θα αποτελέσει ένα σηµαντικό
εργαλείο για την επιτάχυνση του “καθαρισµού” της ποιότητας του ενεργητικού, ενώ, παράλληλα, αναµένει
ότι οι συστηµικές τράπεζες θα προχωρήσουν σε εκδόσεις τίτλων Tier II εάν οι συνθήκες της αγοράς είναι
ευνοϊκές, όπως κάποιες έκαναν το 2019. Όπως εκτιµά, η θέση ρευστότητας των τραπεζών θα συνεχίσει να
βελτιώνεται χάρη στις εισροές καταθέσεων και τη βελτιωµένη πρόσβαση στη χρηµατοδότηση από τις
αγορές, ενώ αναµένει ότι οι τράπεζες θα δηµιουργήσουν επιπλέον αποθέµατα ρευστότητας. Σε ό,τι αφορά
την κερδοφορία του 2020, ο οίκος αναµένει ελαφρά βελτίωση, η οποία θα προέλθει κυρίως από την
αύξηση των εσόδων από προµήθειες, τον νέο δανεισµό –ειδικά στον εταιρικό τοµέα– και τα µέτρα
περιορισµού του κόστους. Ωστόσο, η µείωση του ρίσκου στους ισολογισµούς των τραπεζών και η µείωση
των περιθωρίων κέρδους εκτιµά πως θα συνεχίσουν να ασκούν πίεση στην κερδοφορία το 2020.

Μήνυµα για τους παράγοντες οι οποίοι θα καθορίσουν τη δική της αξιολόγηση απέναντι στην Ελλάδα
έδωσε η Moody‘s επίσης την περασµένη εβδοµάδα. Σύµφωνα µε τον οίκο, η αχίλλειος πτέρνα  της
Ελλάδας είναι οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει στο µέτωπο της βιωσιµότητας της ανάπτυξης,
καθώς και στον τραπεζικό της κλάδο. Αν και εκτιµά  ότι οι προοπτικές ανάπτυξης της
Ελλάδας θα  βελτιωθούν τα  επόµενα  δύο χρόνια , ωστόσο παραµένουν σηµαντικά  εµπόδια
στη βιωσιµότητά  της, όπως τα  χαµηλά  επίπεδα  αποταµίευσης και οι χαµηλοί ρυθµοί
επενδύσεων. Όπως πάντως τονίζει η Moody’s, µετά τις εκλογές του Ιουλίου η Ελλάδα έχει ένα πιο
σταθερό πολιτικό περιβάλλον, καθώς για  πρώτη φορά  από το 2009 κατάφερε ένα  κόµµα  να
αποκτήσει αυτοδυναµία . Ωστόσο, το µακροοικονοµικό προφίλ της Ελλάδας παραµένει αδύναµο, καθώς
αντανακλά τη βελτίωση της εµπιστοσύνης των καταθετών µετά τον µηδενισµό του ELA και την
πλήρη άρση των capital controls, όµως αντανακλά  επίσης τις πολύ αδύναµες πιστωτικές συνθήκες
που συνεχίζουν να  υπάρχουν στην οικονοµία  και οι οποίες χαρακτηρίζονται από το ακόµη
υψηλό επίπεδο των προβληµατικών δανείων των τραπεζών, τα οποία και εξακολουθούν να
αποτελούν τη µεγαλύτερη πρόκληση για τον κλάδο.
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Έρχονται τα e-βιβλία για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες
Στην ψηφιακή εποχή… υποχρεώνονται να  προσαρµοστούν όλες οι επιχειρήσεις και οι
ελεύθεροι επαγγελµατίες καθώς από τον ερχόµενο Απρίλιο θα πρέπει να τηρούν ηλεκτρονικά τα
λογιστικά τους βιβλία.

Σηµειώνεται ότι πάρα πολλές εταιρίες αλλά και ελεύθεροι επαγγελµατίες εδώ και πολύ καιρό έχουν
επιλέξει να διατηρούν ηλεκτρονικά βιβλία και να τιµολογούν επίσης ηλεκτρονικά αξιοποιώντας τις µεγάλες
δυνατότητες και διευκολύνσεις που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία. Σε δεύτερο χρόνο θα γίνεται
υποχρεωτική και η ηλεκτρονική τιµολόγηση.

Όπως σηµειώνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), τα ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ
αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό βήµα ψηφιακού µετασχηµατισµού της Φορολογικής Διοίκησης και της
σχέσης µε τις επιχειρήσεις. «Στόχος µας είναι πρωτίστως να εξυπηρετήσουµε τις επιχειρήσεις,
παρέχοντας µια πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρµα για την εκπλήρωση των φορολογικών τους
υποχρεώσεων, που θα οδηγήσει σε αυτοµατοποίηση της συµπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων και
θα τις απαλλάξει από υποχρεώσεις που έχουν σήµερα, όπως η υποβολή Καταστάσεων Πελατών –
Προµηθευτών (ΜΥΦ). Μαζί µε τη µείωση του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων, τα ηλεκτρονικά
βιβλία ΑΑΔΕ ενισχύουν τη διαφάνεια των συναλλαγών, προσφέροντας ένα ψηφιακό περιβάλλον
συνεργασίας των επιχειρήσεων για την τιµολόγηση των αγαθών και των υπηρεσιών».

Σηµειώνεται ότι µε την ψήφιση του νέου φορολογικού νοµοσχεδίου δίνεται η δυνατότητα στις συνεπείς
φορολογικά  επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες, οι οποίοι κάνουν χρήση των ψηφιακών
δυνατοτήτων, να  λαµβάνουν άµεσα  επιστροφές φόρων.

Παράλληλα η τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων θα περιορίσει δραστικά τα περιθώρια φοροδιαφυγής και
φοραποφυγής καθώς οι φορολογικές αρχές έχουν άµεση εικόνα των συναλλαγών και θα µπορούν µε ειδικά
συστήµατα να εντοπίζουν άµεσα υψηλής επικινδυνότητας (για φοροδιαφυγή) συναλλαγές ενεργοποιώντας
σχετικούς ελέγχους.  Οι αρχές θα έχουν άµεση γνώση των συναλλαγών και των εµπλεκοµένων µερών και
να διασταυρώνουν σε πραγµατικό χρόνο τα στοιχεία.

Με τα e-βιβλία σύντοµα οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες θα έχουν τη δυνατότητα
αυτόµατης συµπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων και άλλων φορολογικών στοιχείων εξοικονοµώντας
στις επιχειρήσεις χρόνο και πόρους.

Τι είναι η πλατφόρµα myDATA

Η myDATA (my Digital Accounting & Tax Application) είναι η πλατφόρµα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων ΑΑΔΕ,
στην οποία:

παρακολουθείται το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των επιχειρήσεων και λοιπών
οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και
απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσµα των επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τα
δεδοµένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων.

Αφορά όλες τις Επιχειρήσεις και λοιπές οντότητες που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα ΕΛΠ και σύµφωνα
µε τις ειδικότερες προβλέψεις του νόµου.

Η πλατφόρµα  myDATA της ΑΑΔΕ περιλαµβάνει δύο Βιβλία:

1. Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο), όπου καταχωρείται η Σύνοψη των
Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων, γίνεται ο χαρακτηρισµός των συναλλαγών και
διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισµό του λογιστικού και
φορολογικού αποτελέσµατος κάθε έτους

2. Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο), όπου εµφανίζονται συγκεντρωτικά τα
αποτελέσµατα της Επιχείρησης σε µηνιαία και ετήσια βάση.

Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ: α) διαβιβάζεται και καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών
εσόδων - εξόδων των Επιχειρήσεων, β) γίνεται χαρακτηρισµός των καταχωρούµενων συναλλαγών,
διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισµό του λογιστικού και
του φορολογικού αποτελέσµατος κάθε έτους.

Με κάθε επιτυχηµένη διαβίβαση Τυποποιηµένων Δεδοµένων Παραστατικών στο Αναλυτικό Βιβλίο
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Εγγραφών χορηγείται από την ΑΑΔΕ Μοναδικός Αριθµός Καταχώρησης (ΜΑΡΚ), ανεξαρτήτως της µεθόδου
διαβίβασης.

Στη συνέχεια ενηµερώνονται αυτόµατα το Αναλυτικό Βιβλίο και το Συνοπτικό Βιβλίο για κάθε Επιχείρηση,
ανεξαρτήτως µεθόδου τήρησης λογιστικού συστήµατος (απλογραφικό – διπλογραφικό).

Οι ταµειακές µηχανές

Εξάλλου, ύστερα από χρόνια άκαρπων διεργασιών έρχεται πολύ σύντοµα η διασύνδεση και των
ταµειακών µηχανών µε το myDATA.

Όπως τόνισε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, µιλώντας αυτή την εβδοµάδα στην εκδήλωση
της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, «είναι ευτύχηµα ότι η νέα κυβέρνηση και το υπουργείο Οικονοµικών έχουν
εγκρίνει το σχέδιό µας από την αρχή και ψηφίστηκε η πρωταρχική νοµοθεσία  που είναι απαραίτητη
για την εισαγωγή του κανονιστικού πλαισίου. Έχουµε πολλή δουλειά µπροστά µας, αλλά είµαστε ευτυχείς
και πρόθυµοι να το κάνουµε, διότι γνωρίζουµε ότι θα είναι επωφελές για όλους, καθιστώντας ευκολότερη
την καθηµερινή ζωή των επιχειρήσεων, αυξάνοντας τη συµµόρφωση και τα δηµόσια έσοδα».

«Πρέπει να πω», τόνισε ο κ. Πιτσιλής, «ότι µόλις ολοκληρώσουµε αυτό το έργο, θα είµαστε από τις
ελάχιστες χώρες παγκοσµίως που θα έχουν ένα ολοκληρωµένο ψηφιακό περιβάλλον για τις λογιστικές
και φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων.
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Το στοίχηµα των 7,5 δισ. και τα δυο «αγκάθια» για τις επενδύσεις
Καθοριστικής σηµασίας θα είναι οι επόµενοι µήνες για το στοίχηµα της ανάπτυξης στην Ελλάδα -
Προβληµατισµός για τη γεωπολιτική ένταση και το πόσο επίµονη θα αποδειχθεί η κυβέρνηση στις
µεταρρυθµίσεις µεσοπρόθεσµα

Από το Λονδίνο, στην Ασία και από την Ασία στη Νέα Υόρκη κυβέρνηση πραγµατοποιεί εντατικές επαφές µε
τη διεθνή επενδυτική κοινότητα , «διαφηµίζοντας» τις οικονοµικές ευκαιρίες που ανοίγονται στην
Ελλάδα καθώς η οικονοµία ανακάµπτει. Στόχος είναι το 2020 να σηµατοδοτηθεί η έναρξη µιας ισχυρής
ροής επενδύσεων στην Ελλάδα υποστηρίζοντας -  ή/και ξεπερνώντας -  το στόχο για επιτάχυνση της
ανάπτυξης στο 2,8% που θα οδηγήσει το ελληνικό ΑΕΠ στα 197,5 δισ. ευρώ αυξηµένο κατά περίπου 7,5
δισ. σε σχέση µε φέτος. 

Η κυρίαρχη αίσθηση στην αγορά, εκτός συνόρων, είναι ότι η υποδοχή του ελληνικού αφηγήµατος
στα  διεθνή forums είναι θετική και σίγουρα πιο θετική σε σχέση µε το αφήγηµα της προηγούµενης
κυβέρνησης. Το φιλοεπενδυτικό προφίλ της κυβέρνησης, οι πρωτοβουλίες τρέξουν ταχύτερα εµβληµατικές
επενδύσεις – µε κορυφαία την επένδυση του Ελληνικού -  αλλά και η εξυγίανση των τραπεζών από τα
κόκκινα δάνεια «γράφουν» καλά στις αίθουσες των συναντήσεων µε εκπροσώπων µεγάλων διεθνών οίκων
και fundsπου διαχειρίζονται τρισεκατοµµύρια ευρώ παγκοσµίως. Αυτό κατέστη εµφανές και στην
τελευταία εξόρµηση της ελληνικής κυβέρνησης και των µεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ στο
πλαίσιο του 21ου ετήσιου συνεδρίου της Capital Link για την ελληνική οικονοµία. Είναι δε κοινή
εκτίµηση στους ξένους επενδυτές ότι το ελληνικό χρέος είναι πια  υπό έλεγχο, και µάλιστα τον
έλεγχο του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας (ESM) που είναι και ο µεγαλύτερος πιστωτής της
χώρας ενώ δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι η δηµοσιονοµική επιτήρηση στη χώρα θα παραµείνει αυστηρή
για, πολλά, χρόνια ακόµη.

Ο προβληµατισµός φαίνεται να  επικεντρώνεται σε δύο βασικά  θέµατα:

1. Στην αυξηµένη γεωπολιτική ένταση µε την Τουρκία γύρω από την εξερεύνηση και την
αξιοποίηση των ενεργειακών αποθεµάτων της περιοχής, τα οποία είναι per se ένα δυναµικό πεδίο
επενδυτικού ενδιαφέροντος µεσοµακροπρόθεσµα

2. Στο κατά πόσο η νέα  ελληνική κυβέρνηση θα  δει το µεταρρυθµιστικό της οίστρο να
«κουράζεται» πρόωρα , υποκύπτοντας σε λαϊκιστικές τάσεις που εντοπίζονται και στο εσωτερικό
της παράταξης της, ειδικά υπό το βάρος του µεγάλου και απρόβλεπτου µετώπου στο προσφυγικό.
Στο επίκεντρο βρίσκονται εκ των πραγµάτων η αξιολόγηση του ασφαλιστικού καθώς και η
µεταρρύθµιση και η βελτίωση της δηµόσιας διοίκησης.

Την ίδια ώρα η Ελλάδα απέχει ακόµη από την κατηγορία της επενδυτικής βαθµίδας ενώ εντείνεται στους
κύκλους των επενδυτών η ανησυχία για τις εξελίξεις στην οικονοµία της ευρωζώνης και κυρίως εάν ο
κίνδυνος στασιµότητας µετατραπεί τελικά σε κίνδυνο επιβράδυνσης της οικονοµικής δραστηριότητας στην
Ευρώπη µεσοπρόθεσµα. Το πλαίσιο αυτό είναι µέσα στο «δωµάτιο» των συζητήσεων για την ελληνική
οικονοµία η οποία, πάντως, αναγνωρίζεται στο εξωτερικό πως είναι η µοναδική οικονοµία  στην
ευρωζώνη που προσφέρει τέτοιες αποδόσεις – για  παράδειγµα  στα  οµόλογα  – αλλά  και πολύ
αξιόλογες ευκαιρίες σε τοµείς, όπως οι υποδοµές, τοReal Estate, η ενέργεια, τα logistics, ο τουρισµός
και η ναυτιλία.    

Υπό αυτό το πρίσµα η εκκίνηση του έργου στο Ελληνικό, που θα φέρει πολύ µεγάλες θετικές επιπτώσεις
στην ελληνική οικονοµία όσο και κατά την υλοποίηση του όσο και κατά τη λειτουργία
είναι de facto «σηµαία» για τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Στην ίδια κατηγορία είναι το «ξεκλείδωµα»
µεγάλων ιδιωτικοποιήσεων και διαχείρισης χρονιζόντων προβληµάτων σε µεγάλες επιχειρήσεις µε
κυρίαρχη τη ΔΕΗ, ενώ ισχυρές είναι οι δυνατότητες ανάπτυξης στον κλάδο των ακινήτων, του τουρισµού
αλλά και µεγάλων έργων υποδοµής. Δεν πρέπει να υποτιµάται επίσης το ότι η Ελλάδα, καλώς εχόντων των
πραγµάτων, µπορεί να λειτουργήσει ως hubανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων τόσο σε
επίπεδο παροχής υπηρεσιών όσο όµως και σε επίπεδο επέκτασης ελληνικών επιχειρήσεων που θα έχουν την
τεχνογνωσία να διαχειριστούν µεγάλα έργα τα οποία µοιραία µέσα στα επόµενα χρόνια θα πρέπει να
υλοποιηθούν στην περιοχή στο πλαίσιο και της ενταξιακής διαδικασίας µεγάλων χωρών.

Κρίσιµοι οι επόµενοι µήνες
Το κλειδί για  να  «ανοίξουν» όλες αυτές οι «πίστες» κρύβεται µέσα  στο πρώτο εξάµηνο, το
πολύ εννεάµηνο του 2020. Τότε η ελληνική κυβέρνηση θα κρίνεται επί των δικών της µόνο πεπραγµένων
στις µεταρρυθµίσεις και στην υλοποίηση µεγάλων έργων καθώς και στο πόσο εύκολο θα αποδειχθεί να
επισπευσθεί η πορεία της χώρας προς την αναβάθµιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης σε επενδυτική
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βαθµίδα. Κάτι τέτοιο είναι δεδοµένο πως θα αποδειχθεί ισχυρός καταλύτης, βελτιώνοντας τους όρους
χρηµατοδότησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις στο διεθνές περιβάλλον και διευκολύνοντας την
προσέλκυση επενδυτών µακροπρόθεσµου προφίλ.

Κρίσιµη από όλες τις πλευρές είναι και η πορεία εξυγίανσης των ισολογισµών των ελληνικών τραπεζών
από τα κόκκινα δάνεια. Η ψήφιση του Ηρακλή είναι ένα σηµαντικό βήµα για τη διαχείριση του µεγάλου
αυτού ζητήµατος, της βαριάς κληρονοµιάς που άφησε η ελληνική δηµοσιονοµική κρίση στις τράπεζες,
προκειµένου να απελευθερωθεί επιπλέον ρευστότητα στην πραγµατική οικονοµία. Είναι δε καθοριστική
σηµασίας το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα να «απελευθερωθεί» το ταχύτερο δυνατό για να στηρίξει τη
χρηµατοδότηση της οικονοµίας προκειµένου αυτή να αναπτυχθεί µε τους ρυθµούς που χρειάζεται η
Ελλάδα. 

Θετικά προς την αύξηση της διαθέσιµης ρευστότητας αναµένεται να λειτουργήσει, εάν προκύψει
περιθώριο, η σταδιακή, επιπλέον, µείωση της φορολογίας µέσα στο 2020 – µε πρώτες προτεραιότητες εάν
προκύπτει επιπλέον χώρος τη µείωση του ΕΝΦΙΑ, τη µείωση του φορολογικού συντελεστή στο 20% από 24%
και περαιτέρω µείωση ασφαλιστικών εισφορών – αλλά και η «εξαφάνιση» των ληξιπρόθεσµων οφειλών του
δηµοσίου  προς την αγορά. Η µείωση τη φορολογίας και η εξασφάλιση πως όσα χρέη έχει το δηµόσιο προς
ιδιώτες αποπληρώνονται άµεσα και δε λιµνάζουν στερώντας πολύτιµη ρευστότητα από επιχειρήσεις, είναι
δύο παράγοντες που µπορούν να υποστηρίξουν, µαζί µε άλλες παρεµβάσεις, το αναπτυξιακό στοίχηµα του
2020.  

https://www.ethnos.gr/oikonomia/77424_stoihima-ton-75-dis-kai-ta-dyo-agkathia-gia-tis-ependyseis
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Η ΔΕΗ κλείνει όλες τις υφιστάµενες λιγνιτικές µέχρι το 2023

Σήµερα η έγκριση του business plan από το ΔΣ της Επιχείρησης
Το κλείσιµο όλων των υφιστάµενων λιγνιτικών µονάδων που σήµερα λειτουργούν από τη ΔΕΗ µέχρι το
2023, θα περιλαµβάνει το νέο επιχειρησιακό πλάνο της επιχείρησης που εγκρίνεται σήµερα από το ΔΣ της
επιχείρησης. Όπως τόνισε µιλώντας στο Capital Link Forum στη Νέα Υόρκη ο κ. Στάσσης η ΔΕΗ δεσµεύεται
ότι δε θα καίει λιγνίτη µέχρι το 2028 και από την τελευταία θέση της Ευρώπης ως προς τις εκποµπές
διοξειδίου του άνθρακα θα βρεθεί στις πρώτες. Θα επιταχύνουµε το ρυθµό απόσυρσης και µέχρι το 2023
θα έχουµε αποσύρει όλες τις µονάδες που λειτουργούν σήµερα, είπε ο κ. Στάσσης υπογραµµίζοντας ότι η
απόσυρση είναι εφικτή µε βάση την τεχνολογία που υπάρχει σήµερα. Η απόσυρση θα συνδυαστεί µε
ραγδαία αύξηση των επενδύσεων  στον τοµέα των ΑΠΕ.
Αναλυτικότερα η λιγνιτική αποεπένδυση, σε ό,τι αφορά τις υφιστάµενες µονάδες της ΔΕΗ θα έχει
ολοκληρωθεί µέχρι το 2023 και θα περιλαµβάνει τις µονάδες

Άγιος Δηµήτριος 1456MW (πέντε µονάδες)
Αµύνταιο 546MW (δύο µονάδες)
Μελίτη 289MW (µία  µονάδα)
Καρδιά  1110MW (4 µονάδες)
Μεγαλόπολη 511MW (2 µονάδες)

Σε ό,τι αφορά την υπό κατασκευή µονάδα Πτολεµαΐδα 5, ο κ. Στάσσης δεν άνοιξε τα χαρτιά του ωστόσο
το πιο πιθανό σενάριο είναι να συνεχίσει να βρίσκεται σε λειτουργία µέχρι το 2028.
Η επιτάχυνση της απόσυρσης των λιγνιτικών εκτός από τους προφανείς περιβαλλοντικούς λόγους γίνεται
εξαιτίας της σηµαντικής αύξησης του κόστους του λιγνίτη, που µεταφράζεται σε ζηµιές εκατοντάδων
εκατοµµυρίων για τη ΔΕΗ. Συγκεκριµένα όπως ανέφερε πρόσφατα ο επικεφαλής της επιχείρησης το 2018 οι
λιγνίτες προκάλεσαν ζηµιές 200 εκατ. ευρώ στην επιχείρηση ενώ για φέτος η χρονιά αναµένεται να κλείσει
µε ακόµη µεγαλύτερες λιγνιτικές ζηµιές ύψους 300 εκατ. ευρώ.
Για τους περίπου 5 χιλιάδες εργαζόµενους που απασχολούνται στις µονάδες και τα ορυχεία οι επιλογές θα
είναι 3: µεγάλος αριθµός εξ αυτών µέχρι το 2023 θα έχει θεµελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, ένα
µέρος µπορεί να αξιοποιηθεί σε άλλη διεύθυνση της ΔΕΗ ενώ σύµφωνα µε τα όσα είχε αναφέρει το
υπουργείο ενέργειας κατά την παρουσίαση του τελευταίου νόµου θα δίνεται η δυνατότητα ακόµη και για
µετάταξη στο δηµόσιο.

https://kokinokamini.blogspot.com/2019/12/2023.html
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Το business plan παρουσιάζεται σήµερα και εγκρίνεται από το ΔΣ της επιχείρησης.

 energypress.gr

Αναδηµοσίευση από:  | EordaiaLive.com

https://kokinokamini.blogspot.com/2019/12/2023.html


Περιεχόμενα

σελ.7/2019 14/12ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ1. Η ΔΕΗ ΚΛΕΙΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ...
σελ.3/2019 16/12FNB DAILY2. ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
σελ.1,13/2019 16/12ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ3. ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ
σελ.1,28/2019 16/12ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ4. ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΚΑΙ Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
σελ.2/2019 13/12ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ5. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
σελ.3/2019 13/12INTERNATIONAL NEW YORK TIMES_KATHIMERINI6. PDMA TARGETS BOND...



1. Η ΔΕΗ ΚΛΕΙΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2023...

Μέσο: . . . . . . . . .ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .14/12/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .16/12/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 7

Η ΔΕΗ κλείνει όλες τις υφιστάμενες
λιγνιτικές μέχρι το 2023 Σήμερα

η έγκριση του business plan
από το ΔΣ της Επιχείρησης

Το κλείσιμο όλων των υφιστάμενων

λιγυπ:ι.κών μονάδων
που σήμερα λειτουργούν από

τη ΔΕΗ μέχρι το 2023 θα περιλαμβάνει

το νέο επιχειρησιακό
πλάνο της επιχείρησης που εγκρίνεται

σήμερα από το ΔΣ της
επιχείρησης Όπως τόνισε

μιλώντας

στο Capital Link Forum
στη Νέα Υόρκη ο κ Στάσσης η
ΔΕΗ δεσμεύεται ôtl δε θα καίει
λιγνίτη μέχρι το 2028 και από

την τελευταία θέση της Ευρώπης

ως προς τις εκπομπές διοξειδίου

του άνθρακα θα βρεθεί
στις πρώτες Θα επιταχύνουμε
το ρυθμό απόσυρσης και μέχρι
το 2023 θα έχουμε αποσύρει
όλες τις μονάδες που λειτουργούν

σήμερα είπε ο κ Στάσσης
υπογραμμίζοντας ότι η απόσυρση

είναι εφικτή με βάση
την τεχνολογία που υπάρχει
σήμερα Η απόσυρση θα συνδυαστεί

με ραγδαία αύξηση
των επενδύσεων στον τομέα
των ΑΠΕ

Αναλυτικότερα η λιγνιτική

αποεπένδυση σε ô,tl αφορά τις
υφιστάμενες μονάδες της ΔΕΗ
θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το
2023 και θα περιλαμβάνει τις
μονάδες

Άγιος Δημήτριος 1456MW
πέντε μονάδες
Αμύνταιο 546MW δύο μονάδες

Μελίτη 289MW μία μονάδα
Καρδιά 1110MW 4 μονάδες
Μεγαλόπολη 511MW 2 μονάδες

Σε ô,tl αφορά την υπό κατασκευή

μονάδα Πτολεμάίδα 5 ο

κ Στάσσης δεν άνοιξε τα χαρτιά

του ωστόσο το πιο πιθανό
σενάριο είναι να συνεχίσει να
βρίσκεται σε λειτουργία μέχρι
το 2028

Η επιτάχυνση της απόσυρσης
των λιγνπηκών εκτός από τους
προφανείς περιβαλλοντικούς
λόγους γίνεται εξαιτίας της σημαντικής

αύξησης του κόστους
του λιγνίτη που μεταφράζεται
σε ζημιές εκατοντάδων εκατομμυρίων

για τη ΔΕΗ Συγκεκρι¬

μένα όπως ανέφερε πρόσφατα
ο επικεφαλής της επιχείρησης
το 2018 öl λιγνίτες προκάλεσαν
ζημιές 200 εκατ ευρώ στην επιχείρηση

ενώ γ La φέτος η χρονιά
αναμένεται να κλείσει με
ακόμη μεγαλύτερες λίγνιτίκές
ζημιές ύψους 300 εκατ ευρώ

Για τους περίπου 5 χιλιάδες
εργαζόμενους που απασχολούνται

στις μονάδες KaL τα
ορυχεία οι επιλογές θα είναι 3

μεγάλος αριθμός εξ αυτών
μέχρι το 2023 θα έχει θεμελιώσει

συνταξιοδοτικά δικαιώματα

ένα μέρος μπορεί να
αξιοποιηθεί σε άλλη διεύθυνση
της ΔΕΗ ενώ σύμφωνα με τα
όσα είχε αναφέρει το υπουργείο

ενέργειας κατά την παρουσίαση

του τελευταίου
νόμου θα δίνεται η δυνατότητα
ακόμη KaL για μετάταξη στο δημόσιο

Το business plan παρουσιάζεται

σήμερα και εγκρίνεται
από το ΔΣ της επιχείρησης

energypress.gr
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• CRETA FARMS
Γιατί καθυστερεί

η έγκριση της
συμφωνίας εξυγίανσης

Κι ενώ αναμενόταν μέχρι την περασμένη 

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου, 

να δοθεί από τις τράπεζες
το πράσινο φως για την έγκριση
της συμφωνίας εξυγίανσης της
Creta Farms, αυτό δεν συνέβη.

Αποτέλεσμα ήταν να παραταθεί η
διαδικασία και η έγκριση να αναμένεται 

μέσα στην εβδομάδα.

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ...

Τραπεζικές πηγές σχολίαζαν στο

FnB Daily ότι ο βασικός λόγος, για
τον οποίο καθυστερεί η έγκριση,

είναι η παρουσία πολλών και υψηλόβαθμων 

τραπεζικών στη Νέα

Υόρκη, με αφορμή το συνέδριο
Capital Link, αλλά και άλλες σημαντικές 

συναντήσεις εκεί.

...ΚΑΙ Η Γ.Σ. ΤΗΣ 23/12
Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι η

έγκριση μπορεί να δοθεί έως αύριο. 

Αν συμβεί αυτό, τότε θα γίνει
αγώνας δρόμου, ώστε το κείμενο

της συμφωνίας να είναι έτοιμο
έως τη Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου.
Θυμίζουμε ότι για τότε έχει προγραμματιστεί 

έκτακτη γενική συνέλευση 

των μετόχων της εταιρείας
για να εγκρίνουν τη συμφωνία

εξυγίανσης και να ακολουθήσει η
κατάθεση της αίτησης υπαγωγής
στο άρθρο 1 0 παρ. β και δ του

Πτωχευτικού Κώδικα.



3. ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .16/12/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .16/12/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 1

Έλληνες εφοπλιστές
Ναι μεν αλλά

για τα νέα καύσιμα
Μήνυμα συμμόρφωσης της ελληνόκτητης
ναυτιλίας με τον νέο κανονισμό του Διεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισμού IliO για χρήση
καυσίμων με περιεκτικότητα οε θείο μέχρι
0,5 από την 1 Ιανουαρίου 2020 από 3,5
που είναι σήμερα έστειλαν από τη Νέα Υόρκη
οι Ελληνες εφοπλιστές Παρ όλα αυτά η

δυσφορία που εκφράζεται για σειρά θεμάτων
σχετικά με τον νέο κανονισμό και που έχουν να
κάνουν τόσο με την ασφάλεια των πλοίων όσο
και με την προστασία του περιβάλλοντος είναι
έντονη σελ 13



3. ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .16/12/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .16/12/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 13

Ναι στονMO 2020
γιατανέακαυοιμα
παράταπροβλήματα
Έντονη δυσφορία για τα ανοιχτά θέματα στην
ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος

θα συμμορφωθεί με τους κανονισμούς του ΙΜΟ για τα νέα καύσιμα
π ελληνόκτητη ναυτιλία ήταν το μήνυμα των εφοπλιστών μας
στο πλαίσιο του Capital Link's New York forum Invest in Greece

Του Αντώνη Τσιμπλάκη
atsimp@naftemporiki.gr

Μήνυμα
συμμόρφωσης

της ελληνόκτητης ναυτιλίας

με τον νέο κανονισμό

του Διεθνούς Ναυτιλιακού

Οργανισμού ΙΜΟ για χρήση

καυσίμων με περιεκτικότητα
σε θείο μέχρι 0,5 από την

l Ιανουαρίου 2020 από 3,5
που είναι σήμερα έστειλαν από
τη Νέα Υόρκη οι Έλληνες εφοπλιστές

Παρ όλα αυτά η δυσφορία

που εκφράζεται για σειρά

θεμάτων σχετικά με τον νέο
κανονισμό και που έχουν να κάνουν

τόσο με την ασφάλεια των
πλοίων όσο και με την προστασία

του περιβάλλοντος είναι έντονη

Συνεχείς επενδύσεις
Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις

του επικεφαλης της Tsa
kos Energy Navigation Νίκου
Τσάκου ο οποίος στις τοποθετήσεις

του στο πλαίσιο του Capital

Link's New York forum
Invest in Greece επεσήμανε
ότι τα πλοία είναι βασικά τα
φορτηγά της θάλασσας και η
ναυτιλία είναι μια επιχείρηση με
σημαντικές κεφαλαιακές ανάγκες

για συνεχείς επενδύσεις
Αναφορικά με τις προοπτικές
του 2020 ανέφερε ότι είναι

θετικές αλλά όσον αφορά τους
νέους κανονισμούς του ΙΜΟ

Ρεαλιστική
εφαρμογή
Ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης
Πλακιωτάκης στην τοποθέτησή του
στο συνέδριο μεταξύ άλλων
ανέφερε ΙΊια παγκόσμια
βιομηχανία σαν τη ναυτιλία απαιτεί

παγκόσμιους κανόνες και διεθνείς
κανονισμούς για την ομαλή
λειτουργία της με ίσους όρους
ανταγωνιστικότητας Εξίσου λόγω
της παγκόσμιας φύσης του το
πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής
δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί
αποτελεσματικά με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο παρά μόνο με ενιαία

παγκόσμια δράση Πρέπει λοιπόν να

έχουμε πίστη στο έργο του ΙΙΊΟ
που μέχρι στιγμής έχει διεξαχθεί
τόσο ικανοποιητικά για έναν σχεδόν
αιώνα για την ανάπτυξη των
συναινετικών κανόνων που θα

επιτρέψουν την ανάπτυξη μιας
βιώσιμης ναυτιλίας τις επόμενες
δεκαετίες και προσέθεσε Η

ρεαλιστική εφαρμογή της
πρωταρχικής στρατηγικής του ΙΜΟ

για τη μείωση των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου από τη
ναυτιλία και η συνεπής και ομαλή
εφαρμογή του νέου ορίου
περιεκτικότητας σε θείο 0,5 από
01 ης.01 2020 εξασφαλίζοντας
παγκόσμια διαθεσιμότητα
ασφαλών συμμορφούμενων
καυσίμων παραμένουν στην
ατζέντα μας

Διεθνές Ναυτιλιακό Οργανισμό
σχετικά με τη μείωση των

εκπομπών θείου αφού ξεκαθάρισε

ότι φυσικά η ελληνική
ναυτιλιακή βιομηχανία θα τηρήσει

και θα συμμορφωθεί με
τους κανόνες σημείωσε ότι δεν
είναι οι βέλτιστοι Υπάρχει αβεβαιότητα

και σύγχυση ως προς
το τι θα συμβεί όταν τεθούν σε
ισχύ οι νέοι κανόνες Δεν πιστεύει

ότι n τεχνολογία των
scrubbers συστήματα καθαρισμού

αερίων ρύπων πλυντη
ρίδες είναι η απάντηση Η μείωση

της ταχύτητας των πλοίων
κατά 10 θα μπορούσε να βοηθήσει

Σε κάθε περίπτωση οι
νέοι κανονισμοί έχουν κάνει τις
εταιρείες να σταματήσουν να
παραγγέλνουν νέα πλοία πράγμα

που είναι θετικό αφού υπάρχουν

ήδη πολλά πλοία για τις
ανάγκες της αγοράς τόνισε χαρακτηριστικά

Υψηλός κίνδυνος
Από την πλευρά του ο Αριστείδης

Πίττας CEO της Euroseas
και της Euroàry δήλωσε ότι το
παγκόσμιο ΑΕΠ έχει επηρεαστεί

από τον εμπορικό πόλεμο
μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών

και της Κίνας Ανέφερε επίσης

ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες
θα υπακούσουν στους κανονισμούς

του ΙΜΟ αλλά υπάρχει
υψηλός κίνδυνος προβλημάτων
και αβεβαιότητας

Πρέπει να υπάρξει καθυστέρηση

πριν τεθούν σε ισχύ οι
κανόνες αλλά σημείωσε ότι αυτό

δεν αποτελεί πλέον δυνατότητα

Ο κ Πίττας ανέφερε ότι 10
δισ δολάρια ΗΠΑ έχουν ήδη
επενδυθεί σε scrubbers και τελικά

αυτό το νούμερο μπορεί να
ανέλθει σε 50 δισ δολάρια ΗΠΑ
στα επόμενα πέντε χρόνια Κατά

τη γνώμη του αυτά τα χρήματα

θα μπορούσαν να επενδυθούν

καλύτερο σε μια έρευνα
για ένα καλύτερο και φιλικό προς
το περιβάλλον καύσιμο

Τέλος ο Ιωάννης Ζαφειρά
κης διευθυντής στρατηγικής
ανάπτυξης της Diana Shipping
σημείωσε ότι η ναυτιλία είναι
η αρτηρία του παγκόσμιου εμπορίου

και η κύρια μέθοδος για
τη μεταφορά όλων των αγαθών
και εμπορευμάτων Σε αυτή την
παγκόσμια βιομηχανία η ελληνική

ναυτιλία κατέχει ηγετική
θέση υπογράμμισε και προ

σέθεσε ότι το επίτευγμα φυσικά
δεν είναι πρόσφοτο αλλά πολ¬

λών δεκαετιών και μπορεί να
αποδοθεί στο επιχειρηματικό
δαιμόνιο των Ελλήνων Η ελληνική

ναυτιλία συμβάλλει επίσης

σημαντικά στην ελληνική
οικονομία τόσο άμεσα όσο και
έμμεσα δεδομένης της σηου
δαιότητας της ναυτιλιακής κοινότητας

Αντίθεση στα scrubbers
Σχετικά με τους κανόνες του
ΙΜΟ για τη μείωση των εκπομπών

θείου ο κ Ζαχαράκης εξέφρασε

την αντίθεσή του στη
χρήση των scrubbers Η χρήση

καυσίμων με χαμηλό ποσοστό

θείου είναι ο καλύτερος τρόπος

για να συμμορφωθούμε με
τους κανονισμούς και να

προστατεύσουμε

το περιβάλλον
ενώ κατέληξε λέγοντας ότι αναμένει

ότι θα υπάρξουν ζητήματα
που θα προκαλέσουν διαμαρτυρίες

ειδικά στη χρήση
scrubbers και καυσίμων με υψη
λη περιεκτικότητα σε θείο

SID:13231931
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ΤΟΥ ΠΟΡΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Εύλογα

ερωτήματα γεννά
πλέον η παράταση στην
παράταση που δίνεται
στην έκδοση του πορίσματος

της Επιτροπής διενέργειας
του διαγωνισμού για

το καζίνο του Ελληνικού
αναφορικά με τους φακέλους

νομιμοποιητικών εγγράφων των δύο
διαγωνιζομένων Mohegan Gaming και Hard
Rock International

Δυόμισι μήνες μετά την έναρξη του
διαγωνισμού η διαδικασία βρίσκεται ακόμη
πριν καν ξεκινήσει η υλοποίηση του πρώτου
της βήματος καθώς ο ένας εκ των δύο

συμμετεχόντων

του οποίου ο φάκελος φέρεται
να παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις δημιουργεί

προσκόμματα στην ομαλή διεξαγωγή του
διαγωνισμού Και αυτά ενώ στο προσκήνιο
αλλά και παρασκηνιακά εξελίσσεται ένα γαϊτανάκι

πιέσεων και παρεμβάσεων που αν συνεχιστούν

απειλούν να πνάξουν στον αέρα τη
διαδικασία σε μια κρίσιμη συγκυρία για την
επένδυση του Ελληνικού Σήμερα ολοκληρώνεται

η διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων
προτίμησης και προεγγραφής στην αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ ευρώ
της Lamda Development που διαμορφώνει
και τον οικονομικό θεμέλιο λίθο για την

εμβληματική

επένδυση Ο διαγωνισμός για το
καζίνο που αποτελεί αναβληπκή αίρεση της

διαδικασίας βρίσκεται πολύ πίσω και σύμφωνα
με πς υπάρχουσες ενδείξεις η διαδικασία των
νομιμοποιητικών εγγράφων θα καθυστερήσει
αρκετά ακόμη Και αυτό παρά το γεγονός όπ
στον έναν εκ των δύο φακέλων έχουν εντοπιστεί
προβλήματα και παραλείψεις που συνιστούν
λόγους αποκλεισμού του από τη συνέχεια και

συνεπώς οι αποφάσεις θα έπρεπε να είχαν ήδη
ληφθεί Εδώ και αρκετές εβδομάδες πληροφορίες

που έχουν δημοσιευθεί και δεν έχουν
διαψευσθεί αναφέρουν όπ στον φάκελο της
Hard Rock έχουν διαπιστωθεί σοβαρότατες
ελλείψεις και παρατυπίες των νομιμοποιητικών
εγγράφων που υπό κανονικές συνθήκες θα

ΚΑΖΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΚΑΙ Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Πληροφορίες που δεν έχουν διαψευσθεί αναφέρουν ότι

στον φάκελο της Hard Rock έχουν διαπιστωθεί σοβαρότατες
ελλείψεις και παρατυπίες νομιμοποιητικών εγγράφων

έπρεπε να οδηγήσουν σε άμεσο αποκλεισμό
της Χαρακτηριστικότερες μεταξύ πολλών άλλων

είναι σύμφωνα με πληροφορίες η μη
αποδεκτή εγγυητική επιστολή η αδυναμία
προσκόμισης της απαιτούμενης τραπεζικής
βεβαίωσης για τα διαθέσιμα προς επένδυση
κεφάλαια η μη πλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων

για εμπειρία ανάπτυξης καζίνο κ.λπ
Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι διευκρινίσεις

που ζήτησε η Επιτροπή πριν από
δύο εβδομάδες δεν αφορούσαν πς επίμαχες
ελλείψεις παρά άλλα ζητήματα Κάπ το οποίο
βεβαιώνει όπ οι ελλείψεις παραμένουν και υπό
φυσιολογικές συνθήκες ο εν λόγω φάκελος θα
πρέπει να απορριφθεί

Η καθυστέρηση ωστόσο έχει δώσει
στην πλευρά της Hard Rock τη δυνατότητα
κινήσεων εντυπωσιασμού που περιπλέκουν
ακόμη περισσότερο την κατάσταση οδηγώντας
σε νέες καθυστερήσεις

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Μία από αυτές ήταν την περασμένη εβδομάδα
η επιστολή που εστάλη προς την Επιτροπή την
αρμόδια εποπτική αρχή ΕΕΕΠ αλλά και κυβερνητικούς

παράγοντες με την οποία ισχυρίστηκε
ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων στην
πλευρά του νομικού συμβούλου του διαγωνισμού

Πηγές προσκείμενες στη διαδικασία
αναφέρουν όπ η επιστολή αυτή δεν πρόκειται
να αλλάξει την πορεία των πραγμάτων Δηλαδή
τον αποκλεισμό του ενός διαγωνιζομένου λόγω

του ελλιπούς φακέλου που έχει υποβάλει
Την ίδια σπγμή εκμεταλλευόμενα το

περιβάλλον αγκύλωσης που έχει προκύψει
στελέχη και συνεργάτες της Hard Rock φέρονται

το τελευταίο διάστημα να απευθύνουν
προειδοποιήσεις

μέσω των τηλεοπτικοίν δικτύων
Ή ακόμα και να προχωρούν σε παραστάσεις σε
διεθνή συνέδρια όπως συνέβη στην εκδήλωση
της Capital Link στη Νέα Υόρκη και να δημιουργούν

κλίμα αναστάτωσης αναφερόμενα
σε διεθνή διασυρμό της χώρας σε περίπτωση
αποκλεισμού της υποψηφιότητας

Για πολλούς από τους εμπλεκόμενους
στη διαδικασία όλο αυτό το περιβάλλον δεν
αποσκοπεί παρά σε περαιτέρω καθυστερήσεις
κάτι που θα δημιουργήσει προβλήματα στο
χρονοδιάγραμμα και την πορεία υλοποίησης
της επένδυσης ανάπλασης του Ελληνικού για
την έναρξη της οποίας το καζίνο αποτελεί βασικό

όριο Η καθυστέρηση που έχει προκύψει
δημιουργεί εύλογο προβλημαπσμό καθώς άλλωστε

και τα χρονοδιαγράμματα του Ελληνικού
πιέζουν ώστε να προχωρήσει ο διαγωνισμός και
να αναδειχθεί ο ανάδοχος του καζίνο Ωστόσο
όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση ακόμη και υπό
τις καλύτερες των προϋποθέσεων θα χρειαστεί
να μεσολαβήσουν οι γιορτές και ο Ιανουάριος
για να φτάσουμε στο πρώτο βήμα

για πολλουσ απο
τους εμπλεκόμενους
στη διαδικασια ολο
αυτο το περιβαλλον δεν
αποσκοπει παρα σε περαιτερω
καθυστερήσεις ΚΑΤΙ ΠΟΥ
ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
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Ομιλία ΥΝΑΝΠ κ Γιάννη Πλακιωτάκη στο 21ο Capital Link Forum

με θέμα Tis επενδύσει στην Ελλάδα

Προτεραιότητα σιη ναυτιλία
Ztis Βασικές προτεραι
ότητεε Tns Kußepvnons
στον τομέα Tns ναυτιλία

αναφέρθηκε xQes
ο Ynoupyos Ναυτι
Xias και Νησιωτικήε
Πολιτική5 κ Havvns
ΠλακιωτάκηΞ μιλώνταΞ

œs κεντρί kos ομιλη
Tns στο 2 1 ο Ετήσιο
Capital Link Forum
Invest in Greece

στη Νέα Υόρκη

Οκ
Πλακιωτάκη5 στην

διάρκεια ins cpAias του

υπογράμμισε ότι παρά
Tis δυσκολι η ελληνική ναυτιλία

κατάφερε να διατηρήσει
την κορυφαία διεθνή θέση Tns

κάτι που οφείλεται τόσο στον

επαγγελματισμό όσο και στην

προσαρμοστικότητα των ανθρώπων

ms

Πρόκειται τόνισε για την παγκοσμίου

γνωστή ναυτοσύνη
των Ελλήνων την τεχνογνωσία
δηλαδή ms vauiiKhs εργασία5 η

οποία ακολουθεί του5'Ελληνε5
εδώ και αιώνε περνώνταε από

γενιά σε γενιά cos και Tis μέρεε
pas

Το Υπουργείο Ν α υ τ ι λ ία s

επισήμανε θα κάνει ότι πρέπει
ώστε όχι μόνο για να διατηρήσει
η Ελλάδα αυτή την τεχνογνωσία

αλλά και για την ενδυναμώσει

ενσωματώνονταε την
εκπαιδευτική και μετεκπαιδευ
τική διαδικασία κάθε χρήσιμη
σύγχρονη γνώση γύρω από τη

ναυτική τέχνη βελτιώνονταε και

ενισχύοντα5 με τον τρόπο αυτό

Tis δεξιότητεε των ανθρώπων
ms ßiopnxavi'as τόσο στο πλοίο

όσο και στο γραφείο
Σε έναν Taxécos μεταβαλλόμενο

κόσμο συνέχισε η

ελληνική ναυτιλία αποτελεί σταθερά

έναν αξιόπιστο παράγοντα

στο παγκόσμιο εμπορικό δίκτυο

pias και καλύπτει ένα σημαντικό

pépos των μεταφορικών αναγκών

oTOUs Kpioipous lopei's ms

ενέργεια και των πρώτων υλών

και διαδραματίζοντα5 σημαντικό

ρόλο Ταυτόχρονα πρόσθεσε η

ναυτιλία των Ελλήνων ήταν ανέκαθεν

και παραμένει σταθερά
évas εξαιρετι kôs πρέσβευα ms

xcopas pas σε όλα ία μεγάλα λιμάνια

και τα εμπορικά κέντρα του

κόσμου
Στη συνέχεια ο κ YnoupYÔs

παρουσίασε τα βασικά μεγέθη
Tns vautiAias των Ελλήνων
Ka0d)s επίση5 και την επίδρασή
Tns στο ΑΕΠ Tns Ελλάδθ5 ενώ

ιδιαίτερη και εκτενή αναφορά
έκανε και otis νέε επενδυτικέε

ευκαιρίεε που διανοίγονται στην

Ελλάδα στον λιμενικό τομέα αλλά

και στον θαλάσσιο τουρισμό
και συγκεκριμένα στο γιώτινγκ
ιδιαίτερα κατά αυτή την περίοδο

με tous βασικούε οικονομικού5
δείκτεε ms χώρας διαρκώς βελ

τιούμενουε
Η κυβέρνηση του Κυριάκου

Μητσοτάκη είπε έχει εργαστεί

και συνεχίζει να εργάζεται
ώστε να βελτιώνεται συνεχώς
το επενδυτικό περιβάλλον θέλουμε

επενδύσει στην Ελλάδα

και θα κάνουμε όσα πρέπει για
να Tis φέρουμε πάντα μέσα σε

ένα πλαίσιο win-win

Βιωσιμότητα
ναυτιλιακής
επιχείρησα

Ειδικότερα ο κ Πλακιωτάκη5

μεταξύ άλλων ανέφερε και τα

εξήε Όσον αφορά τον προσδιορισμό

των προτεραιοτήτων
ms ναυτιλιακής πολιτικήε είναι

αυτονόητο ότι η βιωσιμότητα ms
ναυτιλιακής επιχείρησης θεωρείται

κορυφαία πολιτική προτεραι¬

ότητα Μια παγκόσμια βιομηχανία
δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί
αποτελεσματικά με οποιονδήποτε

άλλο τρόπο παρά μόνο με ενιαία

παγκόσμια δράση Πρέπει λοιπόν

να έχουμε πίστη στο έργο του

ΙΜΟ που μέχρι στιγμή5 έχει διεξαχθεί

τόσο ικανοποιητικά για έναν

σχεδόν αιώνα για την ανάπτυξη
των συναινετικών κανόνων που

θα επιτρέψουν την ανάπτυξη pias

βιώσιμη5 vauiiAias Tis επόμενε5
δεκαετίεε

Η ρεαλιστική εφαρμογή Tns

πρωταρχική5 στρατηγική5 του

ΙΜΟ για τη μείωση των εκπομπών

αερίων θερμοκηπίου από m ναυτιλία

και η συνεπή και ομαλή
εφαρμογή του νέου ορίου περιεκτικότητας

σε θείο 0,5 από

την 01.01.2020 εξασφαλίζο
VTOS παγκόσμια διαθεσιμότητα
ασφαλών συμμορφούμενων
καυσίμων παραμένουν στην

ατζέντα pas
Τέλος εστιάζουμε στην ενερ

I

γειακη οικονομία και την γεωπολιτική

oris διασυνδέσεΐ5 λιμένων
και ενδοχώρας στην ασφάλεια
ms εφοδιαστική5 αλυσίδα5 σε

ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο

καθώς και στην εσωτερική εταιρική

διακυβέρνηση και σε ένα φιλικό

επιχειρηματικό περιβάλλον
Όλα τα ανωτέρω αποτελούν λίγε5

μόνο τάσειε ms παγκοσμιοποίη
ons στον τομέα ms vauTiAias οι

οποίες πρέπει να τονιστούν και

ταυτόχρονα να συγκροτούν ένα

συγκεκριμένο ναυτιλιακό δίκτυο

τόσο για Tis τρέχουσε5 όσο και

για Tis μελλοντικέε προκλήσειε

Ελεύτερο
ναυτιλιακό εμπόριο

Από την πλευρά pas gjs

ένθερμοι υποστηρικτέε του

ελεύθερου και δίκαιου ναυτιλιακού

εμπορίου θα συνεχίσουμε
να προωθούμε την περαιτέρω

ελευθέρωση των διεθνών θα¬

λάσσιων μεταφορών τη συμπερίληψη

των εν λόγω υπηρεσιών
cms ναυτιλιακές και ελεύθερες
εμπορικές συναλλαγές με σημαντικούς

εμπορικούς εταίρους
και θα βάλουμε στο επίκεντρο
την ανταγωνιστικότητα και τις

υπηρεσίες που βασίζονται σε

τεχνολογίες αιχμής για επιχειρήσεις

και φορείς εκμετάλλευσης
Είναι προφανές ότι ζούμε σε

ένα πραγματικά παγκοσμιοποιη

μένο περιβάλλον και πρέπει να

αναγνωρίσουμετιςτάσεις και τις

νέες προκλήσεις προκειμένου να

μπορέσουμε να προσδιορίσουμε
τα εμπορικά εμπόδια και την κεφαλαιουχική

κινητικότητα και να

αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο την τεχνολογική
πρόοδο για τη μεγιστοποίηση
της αποτελεσματικότητας και τη

μείωση του κόστους

Σε αυτό το δυναμικό και ευμετάβλητο

οικονομικό περιβάλλον

εμείς ως φορείς χάραξης πολιτικής

θα πρέπει να μπορούμε
να αποφασίζουμε και να ενεργούμε

βάσει ενός στρατηγικού
οράματος που θα εξετάζει την

ανάπτυξη της ναυτιλίας των λιμένων

και των συναφών τομέων
βραχυπρόθεσμα μεσοπρόθεσμα
και μακροπρόθεσμα Αυτό είναι

απαραίτητο για όλους τους
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων
και για όσους διαμορφώνουν
τις ναυτιλιακές πολιτικές τόσο

σε εθνικό όσο και σε διεθνές
επίπεδο

Ανάπτυξη εθνική
οικονομία

Κυρίες και Κύριοι σήμερα
το οικονομικό προφίλ της Ελλάδας

μεταβάλλεται σταθερά και

αποτελεί μια γερή βάση για την

ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας

που θα μας επιτρέψει να

προσελκύσουμε νέες επενδύσεις

που με τη σειρά τους θα συμβάλλουν

στην ανάπτυξη και την

ευημερία Από αυτή την άποψη η

ναυτιλιακή μας βιομηχανία είναι

παραδοσιακά όπως άλλωστε

υπήρξε για αιώνες στην ναυτική

μας ιστορία ο κύριος οικονομικός

πυλώνας για τη στήριξη
νέων επενδύσεων ανάπτυξης
και εξέλιξης

Κλείνοντας εκ μέρους του

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής αλλά και εκ
ι icnni ic τηζ Γλληνικ ne ci innniifne
ll-fJWVJJ LI l_l W V II IVIIM I l Ο j_t I IVL/IFM I 1

και ναυτιλιακής κοινότητας στο

σύνολο της θα ήθελα και πάλι να

εκφράσω την τιμή να βρίσκομαι
και να απευθύνω χαιρετισμό σε

αυτό το Φόρουμ Είμαι πεπεισμένος

ότι για μια ακόμη φορά θα

μας οδηγήσει σε σημαντικά συμπεράσματα

και θα αποκαλύψει
τις μεγάλες δυνατότητες της ελληνικής

ναυτιλιακής οικονομίας
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PDMA targets
bond market
consolidation
Public Debt Management Agency-
General Director Dimitris
Tsakonas presented the Greek
state's targets for 2020 at a panel
on the investment opportunities
Greek bonds offer in the context
of the Capital Link Forum in New
York this week.

Taking into account the existing 

cash reserves and the fact that
Greece's gross financing needs for
next year are close to zero,
Tsakonas said that the policies of
borrowing, cash administration
and portfolio management in
2020 will focus on the following
targets: the reduction of the refinancing 

risk, the creation of space
for issuing activity, the issue of
bonds of such an amount as to be
considered benchmark, the maintenance 

of Greece's constant presence 

in international capital markets, 

the improvement of liquidity
and the further expansion of the
investor base.



http://www.banksnews.gr/

 Publication date: 16/12/2019 22:48

 Alexa ranking (Greece): 17383

 http://banksnews.gr/%cf%85%cf%80%ce%ad%cf%81-%cf%84%cf%89%ce%bd-long-...

Υπέρ των long οι οιωνοί ξανά στο Χρηµατιστήριο
Επιβεβαιώνοντας ότι οι long έχουν ασύγκριτα µεγαλύτερη ισχύ από τους short στην παρούσα φάση του
ελληνικού χρηµατιστηρίου, µε συνοπτικές διαδικασίες και σε µόλις τρεις συνεδριάσεις κάλυψαν σχεδόν
όλη την απόσταση της πρόσφατης διόρθωσης, φέρνοντας εκ νέου το Γενικό Δείκτη σε απόσταση βολής
από τις 900 µονάδες.

Κύριο χαρακτηριστικό των διορθωτικών συνεδριάσεων ήταν η µεγάλη µείωσης της αξίας συναλλαγών,
στοιχείο που έδειχνε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει διάθεση µεγάλων ρευστοποιήσεων που θα άλλαζαν δοµικά
την εικόνα της αγοράς. Στον αντίποδα, οι ανοδικές συνεδριάσεις είχαν εκ νέου σηµαντική αύξηση του
τζίρου!

Την περασµένη ανοδική εβδοµάδα, ο µέσος τζίρος ξεπέρασε τα 73,2 εκατ. ευρώ, ενισχυµένος κατά 26,1%
έναντι της αµέσως προηγούµενης, ενώ στη συνεδρίαση της περασµένης Παρασκευής ο τζίρος έφτασε στα
90 εκατ. ευρώ, επίδοση που είναι µια από τις µεγαλύτερες όλου του 2019!

H αγορά µετά τη διόρθωση του πρώτου δεκαηµέρου του Δεκέµβρη, που ήρθε φυσιολογικά ύστερα από
την… υπερφόρτωση στο κλείσιµο του Νοέµβρη και του 11µήνου, κράτησε τη ζώνη των 860 µονάδων και µε
συνοπτικές διαδικασίες και αύξηση των συναλλαγών κάλυψε σχεδόν όλη την απόσταση, προσεγγίζοντας
εκ νέου τις 900 µονάδες.

Η κατάθεση του σχεδίου Ηρακλής στη Βουλή, η µεγάλη κινητικότητα στη ΔΕΗ ενώ σήµερα παρουσιάζεται
το νέο business plan, η δυναµική παρουσία της χώρας στο 21ο συνέδριο της Capital Link στην Νέα Υόρκη και
µια σειρά άλλων εξελίξεων, ξύπνησαν εκ νέου το αγοραστικό ενδιαφέρον στο Χ.Α.

Σ’ όλα αυτά, ήρθε να «κουµπώσει» η δυναµική επιστροφή των διεθνών αγορών, όπου µε κεντρικό
καταλύτη τη συµφωνία για το εµπόριο µεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, βελτίωσαν σηµαντικά την εικόνα τους, µε το
βαρύ δείκτη παγκοσµίως, τον S&P 500 ξανά στα ιστορικά υψηλά και πολύ κοντά σε αυτά τους Dow Jones
και Nasdaq.

Μέσα σ’ αυτό το ενδιαφέρον κλίµα, ο Γενικός Δείκτης του ελληνικού χρηµατιστηρίου ενισχύθηκε σε
ποσοστό 2,05% την περασµένη εβδοµάδα, ο FTSE 25 κέρδισε 2,20%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε
κατά 3,63%. Έτσι, από την αρχή του χρόνου τα κέρδη ανέρχονται στο 45,29% για το Γ.Δ., στο 39,47% για
τον FTSE 25 και στο 99,07% για τις τράπεζες.

Πλέον, η τεχνική εικόνα του Χ.Α. είναι πολύ βελτιωµένη, µε την εβδοµάδα να µπαίνει υπέρ των long. Όπως
σηµειώνει ο υπεύθυνος ανάλυσης της Beta Χρηµατιστηριακή Μάνος Χατζηδάκης, «τεχνικά, ο Γενικός
Δείκτης διατήρησε τα κεκτηµένα κρατώντας την περιοχή των 860 µονάδων, επίπεδο το οποίο οριοθετούσε
την µεσοπρόθεσµη αλλαγή της της τάσης και είναι ακριβώς 23,6% χαµηλότερα από το εύρος της ανόδου
µεταξύ 720 και 901 µονάδων, εντός δηλαδή των επιτρεπτών ορίων που ορίζουν µια γρήγορη διόρθωση.

Η συνέχεια ήταν πολύ πιο ενθουσιώδης και µε µεγαλύτερη δράση αφού ο Γενικός Δείκτης ανέκτησε
σχετικά εύκολα τις 890 µονάδες µε τους αγοραστές να κλείνουν τις συνεδριάσεις κοντά στα υψηλά
ηµέρας. Οι βραχυπρόθεσµοι κινητοί µέσοι έχουν επανέλθει σε αγοραστικές ζώνες και οι ταλαντωτές έχουν
ανανεώσει το ανοδικό περιθώριο στις 930 µονάδες.

Η διαφορά αυτής της ανοδικής κίνησης από τις προηγούµενες είναι η µεγαλύτερη συλλογικότητα στην
συνεισφορά της τάσης και ικανοποιητικότερος επιµερισµός των συναλλαγών στους ηµερήσιους
πρωταγωνιστές. Ενδεχοµένως αυτή την εβδοµάδα ο Γενικός Δείκτης θα έχει µια ακόµη ευκαιρία για ένα
νέο υψηλό έτους καθώς οδεύει για τέταρτη φορά στην βασική ζώνη αντίστασης των 900 µονάδων».

Αυτό που µένει να δούµε λοιπόν δεν είναι το αν η αγορά θα υπερβεί τις 900 µονάδες, αλλά το αν θα το
επιτύχει αυτή την εβδοµάδα και εντός του 2019…

http://banksnews.gr/%cf%85%cf%80%ce%ad%cf%81-%cf%84%cf%89%ce%bd-long-%ce%bf%ce%b9-%ce%bf%ce%b9%cf%89%ce%bd%ce%bf%ce%af-%ce%be%ce%b1%ce%bd%ce%ac-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%87%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84/
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Γεωργιάδης: Μέσα στην εβδοµάδα η απόφαση για τον διαγωνισµό του Καζίνο
NewsRoom

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στον ρ/σ ΘΕΜΑ 104,6, δήλωσε ότι μέσα στην εβδομάδα αναμένεται η
απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής που κάνει τον διαγωνισμό για το Καζίνο, με τον υπουργό Ανάπτυξης
να τονίζει ότι «στόχος μας είναι στις αρχές του 2020 να ξεκινήσουν οι πραγματικές εργασίες στο
Ελληνικό», ενώ ανέφερε ότι σήµερα τελειώνει η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της LAMDA.

Εξάλλου, μιλώντας λίγο αργότερα στο ρ/σ Real ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως η καθυστέρηση περίπου 2
εβδομάδων στην απόφαση της Επιτροπής για το καζίνο έγινε προκειμένου να υπάρχει «ασφάλεια δικαίου»,
ώστε να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα από μια πιθανή προσφυγή της εταιρείας που δεν θα επιλεγεί από
τον διαγωνισµό.

Παράλληλα, ανέφερε πως αν υπάρχουν προσφυγές, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα εντός 10 ημερών από
την απόφαση για το πρώτο μέρος του διαγωνισμού να καταθέσει προσφυγή και το δικαστήριο έως 20
µέρες για να βγάλει απόφαση, κάτι που σηµαίνει το πολύ ένα µήνα καθυστέρηση.

Ο υπουργός έκανε λόγο για «πολύ επικοιδομητικές συζητήσεις» των Ελλήνων υπουργών που βρέθηκαν
στο 21ο Capital Link Forum, σημειώνοντας μάλιστα ότι «το 2020 θα έχουμε πολλές περισσότερες
αµερικανικές επενδύσεις στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και ενδεχοµένως στη ΔΕΠΑ».
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(16/12) @13:21 – Χ.Α: To χρηµατιστηριακό σηµειωµατάριο του µ/µ (1)

ΣΧΟΛΙΟ: Δεν φτάνει που τα έχουν βρει µεταξύ τους, ταλαιπωρούν και την Αγορά χωρίς λόγο. Αν υπήρχε
λόγος, θα είχαν πάει τον ΟΠΑΠ στα 12,00 ή την ΔΕΗ στα 4,00 ευρώ; Καλά, για το 30άρι της ΕΕΕ ούτε καν
λόγος!

Ο ΟΤΕ θα ήταν συνεχώς πάνω από τα 13,00 ευρώ ή η ΑΜΚ της ΛΑΜΔΑ θα ολοκληρωνόταν; Ούτε καν
θα άρχιζε!

DAX: Μόλις 2% από τα ιστορικά υψηλά των 13,559,60 µονάδων, στο +0,60% στις 13.358 µονάδες.

Δ.Ε.Η: Τα µάτια στραµµένα στον τίτλο της ΔΕΗ σήµερα, µιας και αναµένεται το νέο Business Plan. Το µόνο
σίγουρο είναι ότι ο τίτλος θα αρχίσει να έχει volatility. Συνήθως οι πωλητές και η διόρθωση έρχεται πάνω
στα νέα. Τα 3,8200 είναι κοντινή στήριξη που διάσπαση µπορεί να µας φέρει στα 3,7400 ή στα 3,5400 µε το
τελευταίο να είναι και πολύ σηµαντική στήριξη. Το στοπ στο Intraday είναι τα 3,8220 σε κλείσιµο ώρας.

https://www.mikrometoxos.gr/16-12-13-21-ch-a-to-chrimatistiriako-simeiomatario-toy-m-m-1/
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****

O.T.E: Φαίνεται να τον κρατάνε εφεδρεία για τα δύσκολα στην παρούσα φάση, µετά το υψηλό των
13,8900. Η ζώνη των 12,9000-13,0500 είναι κοντινή στήριξη και επίπεδο που θα µπορούσε να δώσει
αντίδραση µε τα 13,4000 να έχουν γίνει αντίσταση και το Stop να είναι στα 13,4600 σε ωριαίο κλείσιµο. Σε
µεγάλη εικόνα τώρα το επίπεδο των 12,5500 είναι κύρια στήριξη.

***

IΑΣΩ: Είναι φανερό, ότι αναζητείται µία νέα δηµόσια πρόταση σε υψηλότερες τιµές. Οι αγορές ιδίων και
από εµπλεκόµενα µέρη φανερώνουν πως αναµένεται κάτι τέτοιο. Τεχνικά, είναι εύκολο για κάποιον µιας
και το στοπ µας είναι τα 1,3400 ακόµα και σε εβδοµάδα ενώ µια κατοχύρωση των 1,4900 µπορεί να την
οδηγήσει στα 1,7400 ευρώ. Το ρίσκο λοιπόν για κάποιον που θέλει να παίξει το στοίχηµα είναι µικρό και
πολύ συγκεκριµένο, µε το µόνο αρνητικό ο εγκλωβισµός σε χρόνο µέχρι να έρθουν νέες εξελίξεις.

https://www.mikrometoxos.gr/16-12-13-21-ch-a-to-chrimatistiriako-simeiomatario-toy-m-m-1/
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In the Spotlight

Greece/Economy: Greece will be able to ask its creditors to lower the primary surplus targets and plans to do so
in 2020, Finance Minister Christos Staikouras said in a debate on the 2020 state budget in Parliament late on
Saturday. “To reduce primary surpluses, the debt’s sustainability has to improve,” he said.

“We plan to raise the issue within 2020, based on four arguments: higher economic expansion rates, lower
borrowing cost, early payment of the IMF debt – already done – and use of ANFAs and SMPs, the
European bank returns from holding on to Greek bonds,” he said, referring to the early repayment of the
higher-interest part of the IMF loan. These four factors “improve the public debt’s sustainability significantly,
especially its denominator, so we can safely demand lower primary surpluses,” he stressed.

Responding to criticism by the opposition parties that the government’s outlook for GDP and growth rates are
optimistic, Staikouras said that the government’s forecasts have been on target. “You are citing data from the
institutions and agencies – therefore, you accept them. Therefore, you accept that 2020 will be better than 2019,”
he pointed out.

On the criticism that the 2020 budget foresees a rise in tax revenues, the Finance Minister said there will be no
additional taxation, but a broadening of the taxation base to account for this. Responding also to the criticism by
opposition parties that “the government helps few businesses, which are profitable,” Staikouras called on main
opposition SYRIZA to rethink its argument, as it’s “shooting itself in the foot,” as he put it. “It’s like saying that it
(Syriza) left behind few profitable businesses; thus, it accepts it has overtaxed households and businesses.”

Staikouras also cited comparisons of the average taxation on legal entities, which rose from 13,244 euros in 2014
to 16,457 euros in 2017. “For those in the main opposition who wail over the great wealth, during 2014-2017 the
legal entitities registering profits of over 7.5 million euros rose by 41.77 pct, and SMEs with profits up to 1.2
million euros dropped by 1,998,” Staikouras said. 

Greece/Debt: Public Debt Management Agency General Director Dimitris Tsakonas presented the Greek state’s
targets for 2020 at a panel on the investment opportunities Greek bonds offer in the context of the Capital Link
Forum in New York this week. Taking into account the existing cash reserves and the fact that Greece’s gross
financing needs for next year are close to zero, Tsakonas said that the policies of borrowing, cash administration
and portfolio management in 2020 will focus on the following targets: the reduction of the refinancing risk, the
creation of space for issuing activity, the issue of bonds of such an amount as to be considered benchmark, the
maintenance of Greece’s constant presence in international capital markets, the improvement of liquidity and the
further expansion of the investor base. 

Greece/ State Budget 2020: Five-day debate on 2020 state budget began in parliament on Saturday. State
budget predicts a significant increase in GDP from 2.2 pct recorded in the first 9 months of 2019 to 2.8 pct in
2020, as per the most recent data from Greece’s statistical agency ELSTAT, thus leading the country to a GDP
nominal value of close to 200 billion euros, and raising national income this year by 7 billion euros, which
translates to 1,600 euros per household. Debate will conclude on Wednesday December 18, with PM Kyriakos
Mitsotakis and all party leaders addressing the plenum, to end at midnight with a roll-call vote. 

https://www.mikrometoxos.gr/16-12-13-21-ch-a-to-chrimatistiriako-simeiomatario-toy-m-m-1/
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NBG National Bank said it completed the sale a shipping non-performing loan portfolio of gross book value of
262 million euros to Cross Ocean Partners. The consideration of the transaction is approximately 50% of the
portfolio’s on balance-sheet amount and has a marginal impact on NBG Group’s capital. Nat West Markets acted
as financial advisor for the transaction. 

PPC: Reportedly the updated business plan forecasts EBITDA in the tune of €650m-€700m for 2020 and €1bn
for 2024. It also foresees the closing of all lignite units until 2024 lowering share in electricity generation to 30%
while in retail PPC market share will be reduced to 60% in 2020 vs. current 70%. PPC will invest in RES aiming
to build 1GW in the next for years. As it regards to headcount business plan is targeting to 11,500 employees (vs.
16,500 currently). In other news PPC said that Silchester total stake in four related entities on 11/12/2019 was
9.92% (23,010,805 shares) vs. 13.02% on 30/11/2011.Note that the company will hold a conference call to
present its medium-term strategic priorities and the financial outlook for 2020 

Conference Call details (15:00 GR-Time):

Greece              + 30 211 180 2000
UK & Intl           + 44 (0) 203 059 5872
UK TF               + 44 (0) 800 368 1063
USA                  + 1 516 447 5632

Trastor: Rights issue gets green light from AGM. Company to raise capital upto €72.6m. For every 17 old shares
the company will issue 23 new for 0.90 euro per share. 

OTE: Treasury stock stands at 1.83% of share capital (8,784,604 shares). 

GEK TERNA: The company bought 10,000 shares for a total consideration of €68,200 (€6.82/share). 

Karelias: Shares resume trading today.

18
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«Νέα Πορεία» Σισµανόγλειου : Για Την Ανακοίνωση Του Σωµατείου Σχετικά Με
Την Εκδήλωση Του ΠΙΣ Για ΣΔΙΤ Στην Υγεία

Το Δελτίο τύπου που δημοσιοποίησαν οι
παρατάξεις ΔΑΚΕ, ΔΑΕΣ-ΠΑΣΚΕ, ΕΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ με

αφορμή την εκδήλωση του ΠΙΣ στην Αίγλη
Ζαππείου για την παραπέρα συνέχιση του
ξεπουλήματος της δημόσιας υγείας στους

ιδιώτες, είναι μακριά από τις ανάγκες του
υγειονομικού κινήματος και δείχνει τη λογική,
τις θέσεις και τις πρακτικές των παρατάξεων

αυτών. Οι διαφοροποιήσεις μας, ως “Νέα
Πορεία” ήταν πολύ συγκεκριμένες για το

περιεχόμενο του δελτίου τύπου. 

Τονίσαμε ότι είναι ανάγκη να συμπληρωθούν μια σειρά σημαντικά ζητήματα στο δελτίο
τύπου, αλλά κανένα δεν έγινε δεκτό με ομόφωνη απόφαση των παρατάξεων ΔΑΚΕ-ΝΔ,

ΔΑΕΣ-ΠΑΣΚΕ και ΕΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ.

Τα  σηµεία  που εµείς ζητήσαµε να  συµπεριληφθούν στο δελτίο τύπου είναι τα  εξής: 
– Να  καταγγείλουμε την προκλητικότητα  που έδειξε για  άλλη μία  φορά  η κυβέρνηση της ΝΔ,
αυτή τη φορά  απέναντι στο υγειονομικό κίνημα  που αντιστέκεται ενάντια  στην προσπάθεια
ιδιωτικοποίησης της δημόσιας υγείας. Με τα ΜΑΤ και τη χρήση δακρυγόνων, γκλοπ, χειροβομβίδες
κρότου λάμψης, και με τραυματισμούς υγειονομικών προσπάθησε η κυβέρνηση να προστατεύσει του
παρευρισκόμενους στη αίθουσα της Αίγλης Ζαππείου, οι οποίοι θα συζητούσαν το ξεπούλημα της
δηµόσιας υγείας στα µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα και τους ιδιωτικούς οµίλους. 

– Να  καταγγείλουμε το μονοπαραταξιακό (ΔΑΚΕ) προεδρείο του ΠΙΣ για το ρόλο του δούρειου
ίππου στην προσπάθεια άλωσης της δημόσιας υγείας, πρωτοστατώντας στο ξεπούλημα της δημόσιας
υγείας µέσω των ΣΔΙΤ. 

Να καταγγείλουµε τις πολιτικές της κυβέρνησης, αλλά και των υπολοίπων κυβερνήσεων διαχρονικά ΠΑΣΟΚ
και ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες εκφράστηκαν με τη “λαμπρή” συμμετοχή στην αίθουσα της Αίγλης, προσκεκλημένων,
όπως “businessmen”, τραπεζίτες, διευθύνοντες σύμβουλοι επιχειρήσεων, του βουλευτή της ΝΔ και
τοµεάρχη υγείας της ΝΔ Β. Οικονόµου. 

– Καταγγελία  των απόψεων και δηλώσεων του Άδωνι, υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, οι οποίες συμπύκνωσαν σε λίγες λέξεις την κυβερνητική πολιτική που ορίζουν
με τον πιο ακραίο φιλελεύθερο τρόπο την έννοια  της ανάπτυξης, που έκφρασε ως κεντρικός
ομιλητής στο 21ο ετήσιο φόρουμ της Capital Link με θέμα  «Επενδύστε στην Ελλάδα», στη Νέα
Υόρκη. Πιο συγκεκριµένα ο Άδωνις είπε: 

«Η μόνη ερώτηση που έχουμε από τους ψηφοφόρους μας είναι γιατί δεν το κάνουμε πιο γρήγορα, γιατί
αργήσαμε τόσο πολύ, γιατί δεν πουλάμε πιο πολλά, γιατί δεν ιδιωτικοποιούμε τα πάντα…Και πρέπει να σας
καθησυχάσω ότι η όρεξή µας είναι τόσο τεράστια, κάθε µήνας που περνάει γίνεται µεγαλύτερη». 

Αυτά δήλωσε µεταξύ άλλων ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων… 

– Να  ξεκαθαρίσουμε με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι το συνδικαλιστικό κίνημα  δε θα
επιτρέψει τη δυνατότητα  εργασίας ιδιωτών γιατρών και λοιπού προσωπικού στα
νοσοκομεία , την εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού από ιδιωτικές εταιρίες στα
νοσοκομεία , την μετατροπή της νομικής μορφής των νοσοκομείων από Νομικά  Πρόσωπα
Δηµοσίου Δικαίου σε οτιδήποτε άλλο (ΝΠΙΔ, Ανώνυµες Εταιρείες)». 
– Να  τονίσουμε ότι δεν διαπραγματευόμαστε την καθολική και δημόσια  και δωρεάν υγεία
για  όλο το λαό. Η υγεία  είναι κατοχυρωµένο κοινωνικό αγαθό και όχι εµπόρευµα . 

ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΗΓΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΔΑΚΕ-ΝΔ, ΔΑΕΣ-ΠΑΣΚΕ, ΕΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
ΣΑΣ!! 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ
ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΟ

ΣΥΝΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΛΗΣ !!!!

http://toarxipelagosthscyxhs.blogspot.com/2019/12/blog-post_84.html
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Παρουσιάζεται σήµερα το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ
Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ παρουσιάζεται το µεσηµέρι σε συνέντευξη Τύπου από τον πρόεδρο
και διευθύνοντα σύµβουλο της επιχείρησης, Γιώργο Στάσση. Όπως προανήγγειλε πρόσφατα από το βήµα
του επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη αναµένεται  να αναφερθεί στην απόσυρση των
λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η

www.ert.gr

� Δείτε όλο το άρθρο

★ Πηγή: http://www.ert.gr
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ΑΧΑΪΑ: Σχέδιο τόνωσης του χειµερινού τουρισµού που περιλαµβάνει τα
Καλάβρυτα – Τι είπε ο υπουργός Χάρης Θεοχάρης

Μιλώντας στον Hellas FM των ΗΠΑ ο υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης, που βρέθηκε στη Νέα Υόρκη
για το 21ο ετήσιο ‘Capital Link Forum’, ανακοίνωσε ότι έχει ήδη προχωρήσει σε προτάσεις στο Υπουργείο
Παιδείας, προκειµένου να αυξηθεί η διάρκεια του σχολικού έτους, προκειµένου να δηµιουργηθεί χώρος για
εµβόλιµες περιόδους διακοπών. Εφόσον επιµηκυνθεί ηµερολογιακά η διάρκεια του σχολικού έτους – για
παράδειγµα από 1η Σεπτεµβρίου µέχρι τέλος Ιουνίου – θα γίνονται επιπλέον διακοπές σε συγκεκριµένες
περιόδους της χρονιάς µε έµφαση στο χειµώνα, κατά τα πρότυπα του εξωτερικού. Το υπουργείο κάνει
λόγο για µια προσπάθεια να ενισχυθεί ο εσωτερικός χειµερινός τουρισµός, όπως επίσης και να αποκτήσουν
ζωή τα χωριά των Καλαβρύτων αλλά και ευρύτερα, καθώς, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και
εφόσον το χωριό βρίσκεται στο βουνό, είναι λιγότερο ελκυστικό σε σχέση µε την υπόλοιπη περίοδο του
χρόνου. Οι επαγγελµατίες τουρισµού από τα Καλάβρυτα, είχαν ζητήσει στο παρελθόν την καθιέρωση της
λεγόµενης “Λευκής Εβδοµάδας”, µιας εβδοµάδας διακοπών µεταξύ ανάπαυλας Χριστουγέννων και Πάσχα,
για να δουλέψουν τα χιονοδροµικά. Τότε, δεν είχε γίνει δεκτό. Επίσης, είχαν µιλήσει, εναλλακτικά για
πιθανή καθυστέρηση έναρξης του σχολικού έτους, προκειµένου να αξιοποιηθεί ο -οµαλός κλιµατολογικά
αλλά επιφορτισµένος µε σχολικές και επαγγελµατικές υποχρεώσεις- Σεπτέµβριος. Εφόσον οι προτάσεις
περάσουν, δεν αποκλείεται να δούµε σηµαντικές αλλαγές στην λειτουργία των σχολείων, που θα
επηρεάσουν και άλλους τοµείς.

https://www.skaipatras.gr/2019/12/16/achaia-schedio-tonosis-toy-cheimerinoy-toyrismoy-poy-perilamvanei-ta-kalavryta-ti-eipe-o-ypoyrgos-charis-theocharis/


http://politika-gr.blogspot.gr/

 Publication date: 16/12/2019 12:04

 Alexa ranking (Greece): 0

 https://politika-gr.blogspot.com/2019/12/1046-161219.html

Άδωνις για Ελληνοτουρκικά, Ελληνικό, λαθροµετανάστες µε τον Γιάννη
Πρετεντέρη στο ΘΕΜΑ 104,6 16/12/19

Αρχές του 2020 οι πραγµατικές εργασίες στο Ελληνικό - Η Τουρκία καταλαβαίνει µόνο από τη δύναµη της
ισχύος - «Παραληρηµατικές» οι δηλώσεις Ερντογάν για τη συνθήκη των Σεβρών

Για «πολυ επικοιδομητικές συζητήσεις» των Ελλήνων υπουργών που βρέθηκαν στο «πιο επιτυχημένο Capital
Link της τελευταίας 10ετιας» έκανε λόγο ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στον
ΘΕΜΑ 104,6.

Όπως είπε, μάλιστα, «το 2020 θα έχουμε πολλές περισσότερες αμερικανικές επενδύσεις στις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας και ενδεχοµένως στη ΔΕΠΑ».

Ερωτηθείς για την επένδυση στο Ελληνικό είπε ότι «μέσα στην εβδομάδα περιμένουμε την απόφαση
της ανεξάρτητης επιτροπής που κάνει τον διαγωνισμό για το Καζίνο» καθώς και ότι «σήμερα τελειώνει η
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της LAMDA».

«Στόχος µας στις αρχές του 2020 να ξεκινήσουν οι πραγµατικές εργασίες στο Ελληνικό» πρόσθεσε.

Κληθείς να τοποθετηθεί για το μεταναστευτικό, αρχικά παρατήρησε ότι «δεν αντιμετωπίζεται εύκολα» και
στη συνέχεια πρόσθεσε ότι ο υφυπουργός Άµυνας Αλκιβιάδης Στεφανής ήταν «ο κατάλληλος άνθρωπος
για να το αναλάβει». Σημείωσε δε ότι «δεν το είχαμε υποτιμήσει, όμως είχαμε υποτιμήσει το πώς θα
συμπεριφερθεί ο Ερντογάν. Είναι προφανές ότι αποφάσισε να πιέσει τη νέα κυβέρνηση με αυτόν τον
τρόπο».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε και τη συνέντευξη Ερντογάν το βράδυ της Κυριακής λέγοντας ότι
«αγγίζει τα όρια του παραληρήματος». «Έχουμε έναν άνθρωπο που απειλεί τις ΗΠΑ και τη Γαλλία με
διεθνή διαπόµπευση. Με λογική δεν µπορείς να τα αντιµετωπίσεις αυτά» συµπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο «η Τουρκία καταλαβαίνει μόνο τη γλώσσα της ισχύος. Ένα κομμάτι είναι οι διεθνείς
συμμαχίες και ένα κομμάτι είναι οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις» για να προσθέσει ότι «πρέπει να προσέξουμε
πολύ και το δηµογραφικό».

Ακούστε τον Άδωνι στον Πρετεντέρη εδώ

https://politika-gr.blogspot.com/2019/12/1046-161219.html
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Τι “περίεργο” συµβαίνει στο Ελληνικό; – Οι καταγγελίες της Hard Rock, οι
καθυστερήσεις και η Lamda

Share
Tweet
Pin

Έντονη ανησυχία για σοβαρές καθυστερήσεις στον διαγωνισµό για το καζίνο
στο Ελληνικό επικρατεί στο Μέγαρο Μαξίµου µετά τις καταγγελίες της Hard
Rock -µιας εκ των δύο εταιρειών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον- για τον
αποκλεισµό της από την διαδικασία. “Δεν υπάρχει κανένα ζήτηµα”, είπε στον
Realfm, ο Άδωνις Γεωργιάδης και προανήγγειλε πως εντός της εβδοµάδας θα
βγει η απόφαση της επιτροπής ώστε να προχωρήσει η επένδυση. “Θα έχουµε
ένα µήνα καθυστέρηση, τι να κάνουµε, όλα πρέπει να γίνονται σύννοµα”,
τόνισε.

Το Ελληνικό είναι η εµβληµατική επένδυση που η κυβέρνηση δεσµεύτηκε πως θα προωθήσει ταχύτατα. Οι
αναφορές του Άδωνι Γεωργιάδη για τον “Παρθενώνα” των επενδύσεων της κυβέρνησης Μητσοτάκη και οι
δεσµεύσεις πως θα έµπαιναν µπουλντόζες αµέσως µετά τις εκλογές διαψεύδονται µε ηχηρό τρόπο ενώ
ανακύπτουν υπαινιγµοί ακόµα και για εµπλοκή συµβούλων ώστε να προωθηθούν τα συµφέροντα της
Mohegan, της ανταγωνίστριας, δηλαδή, της Hard Rock.

Η υπόθεση λαµβάνει διαστάσεις στο παρασκήνιο και παρά την επιτυχή έως τώρα προσπάθεια της
κυβέρνησης να αποκρύψει τις καταγγελίες ήδη κάποια µιντιακά και επιχειρηµατικά συµφέροντα
διαµηνύουν στο Μαξίµου την αντίθεσή τους µε την διαδικασία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Θοδωρής
Κυριακού του Ant1 ανέδειξε το θέµα των καταγγελιών, ενώ, σύµφωνα µε πληροφορίες, προς την
κατεύθυνση αυτή θα κινηθούν και άλλα µέσα ενηµέρωσης που επηρεάζονται ή ελέγχονται από
συγκεκριµένο επιχειρηµατία µεγάλου βεληνεκούς.

Το θέµα θα αναδείξει το επόµενο διάστηµα και ο ΣΥΡΙΖΑ δια του αρµόδιου τοµεάρχη Νίκου Παππά.

Η Lamda

Με ευρύτατο αγοραστικό ενδιαφέρον ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η διαπραγµάτευση των δικαιωµάτων
προτίµησης συµµετοχής των παλαιών µετόχων στην αύξηση κεφαλαίου της Lamda Development, ύψους 650
εκατ. ευρώ, µιας από τις µεγαλύτερες για το Ελληνικό Χρηµατιστήριο τις τελευταίες δεκαετίες. Σύµφωνα
µε χρηµατιστηριακές πηγές, η συντριπτική πλειοψηφία των υπαρχόντων µετόχων έχει ήδη εγγραφεί στην
αύξηση, ενώ σηµαντικός αριθµός ξένων επενδυτών που αναζήτησε να αγοράσει δικαιώµατα συµµετοχής
δεν το κατάφερε. Η ολοκλήρωση της εγγραφής γίνεται αύριο Δευτέρα, οπότε και θα καταµετρηθούν
τυχόν αδιάθετα δικαιώµατα, αλλά αυτά αναµένεται να είναι αφενός πολύ λίγα ή και καθόλου και
αφετέρου έχουν ήδη προεγγραφεί γι’ αυτά (δικαίωµα oversubscription) οι υπάρχοντες µέτοχοι. Τα
δικαιώµατά τους, σύµφωνα µε πληροφορίες της αγοράς, εξασκούν όλοι οι βασικοί µέτοχοι οι οποίοι και
έχουν εγγραφεί στην αύξηση, µεταξύ των οποίων οι Consolidated Lamda Holdings ( 51%) και η Voxcove
Holdings (10%).

Η διάρκεια του διαγωνισµού για την άδεια του καζίνο έχει ξεπεράσει τις αρχικές εκτιµήσεις αγοράς και
κυβέρνησης και ενδέχεται να καθυστερήσει και την έναρξη της επένδυσης της Lamda στο Ελληνικό.
Μετά την ανακοίνωση της αύξησης, σηµαντικές θέσεις στο µετοχικό κεφάλαιο της Lamda απέκτησαν
ισχυρά επιχειρηµατικά σχήµατα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως η Aegean που αγόρασε µετοχές
της Lamda (1,66%), η ΟΡΥΜΗΛ, συµφερόντων Οδυσσέα Κυριακόπουλου (0,685%) και οι HSBC (για
λογαριασµό πελάτη της), Gama και Bienville (2,75%). Μεταξύ των ξένων θεσµικών που, κατά πληροφορίες,
δεν βρήκαν όσα δικαιώµατα συµµετοχής έψαχναν να αγοράσουν, φέρονται και η Schroders, η Bienville, η
Blackrock, αλλά και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Εν τω µεταξύ, ούτε αυτή την εβδοµάδα παραδόθηκε το πρακτικό αξιολόγησης της επάρκειας των
φακέλων των δύο υποψηφίων για τον διαγωνισµό της χορήγησης αδείας ολοκληρωµένου συγκροτήµατος
καζίνο στο Ελληνικό της επιτροπής διενέργειας της σχετικής διαδικασίας. Υπενθυµίζεται πως οι φάκελοι µε
τα νοµιµοποιητικά, τις τεχνικές και τις δεσµευτικές προσφορές κατατέθηκαν στις αρχές Οκτωβρίου, δύο
και πλέον µήνες πριν. Με τη διαβίβαση του πρακτικού στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
αναµένεται να συγκληθεί το διοικητικό συµβούλιο και να κηρύξει την έναρξη της δεύτερης –και
ουσιαστικής– φάσης, αυτή της αξιολόγησης των τεχνικών και, ύστερα, των οικονοµικών προσφορών, οι

https://www.anatropinews.gr/2019/12/16/ti-quot-periergo-quot-symvainei/


http://www.anatropinews.gr/

 Publication date: 16/12/2019 11:53

 Alexa ranking (Greece): 3449

 https://www.anatropinews.gr/2019/12/16/ti-quot-periergo-quot-symvainei/

οποίες δεν έχουν ακόµα αποσφραγιστεί. Σύµφωνα µε πληροφορίες, όµως, είναι σοβαρό το ενδεχόµενο να
προκριθεί µόνο ο ένας εκ των δύο υποψηφίων, αφού τα νοµιµοποιητικά και άλλα απαιτούµενα έγγραφα και
προϋποθέσεις του δεύτερου φέρονται να µην καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις του διαγωνισµού. Σε αυτή
την περίπτωση πρέπει να αναµένονται προσφυγές που θα παρατείνουν σηµαντικά την κατάληξη του
διαγωνισµού.

Η όλη διαδικασία έχει ξεπεράσει σε χρόνο τις αρχικές εκτιµήσεις αγοράς και κυβέρνησης και ενδέχεται να
καθυστερήσει και την έναρξη της επένδυσης της Lamda στο Ελληνικό, αφού η οριστική ανάδειξη νικητή
είναι προαπαιτούµενο (συµβασιοποιηµένο και ψηφισθέν από τη Βουλή) για να προχωρήσει στην καταβολή
της πρώτης δόσης για την απόκτηση της «Ελληνικό Α.Ε.» και να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Οι σοβαρές καταγγελίες της Hard Rock προβληµατίζουν το Μαξίµου- Έµµεσες αιχµές για
“συµβούλους” και Άδωνι Γεωργιάδη

Αιχµές ως προς τη διαδικασία του διαγωνισµού για το καζίνο στο Ελληνικό άφησε ο πρόεδρος και
διευθύνων σύµβουλος της Hard Rock International, Τζιµ Άλεν, ο οποίος υποστήριξε ότι υπάρχουν νοµικοί
σύµβουλοι µε διττό ρόλο που επηρεάζουν την αρµόδια επιτροπή προς όφελος του ενός εκ των δύο
διεκδικητών του έργου. Η καταγγελία έρχεται εν µέσω πληροφοριών ότι η διαγωνιστική διαδικασία για
την άδεια καζίνο και τη δηµιουργία του Integrated Resort Casino (IRC), επένδυση που δύναται να φθάσει το
1 δισ. ευρώ στην ανάπτυξη του Ελληνικού, θα συνεχίσει µε έναν µόνο ενδιαφερόµενο, λόγω ελλείψεων
στον έναν εκ των δύο φακέλων που έχουν κατατεθεί.

Ο κ. Άλεν ο οποίος έδωσε το παρών στο 21ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link, στη Νέα Υόρκη, συναντήθηκε µε
τους υπουργούς Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούρα και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη και
όπως τόνισε στον τηλεοπτικό σταθµό ΑΝΤ1 έκανε καταγγελλία που µπορεί να θέσει εν αµφιβόλω ακόµη και
την πορεία του σχετικού διαγωνισµού.

«Ενηµερώσαµε την Επιτροπή Διενέργειας και την Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων, για κάποιες ανησυχίες που
έχουµε επί της διαδικασίας. Ενηµερωθήκαµε ότι υπάρχουν νοµικοί σύµβουλοι που δεν συµβουλεύουν απλά
την επιτροπή, αλλά συµβουλεύουν και τον άλλον συµµετέχοντα, τον ανταγωνιστή. Προφανώς αυτό µε
ανησύχησε πολύ και το επισηµάναµε αυτό και στους υπουργούς µε τους οποίους είχαµε συναντήσεις».

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της Hard Rock International οι δικηγόροι που συµβουλεύουν την επιτροπή φέρονται
να είναι ταυτόχρονα και σύµβουλοι ανταγωνίστριας εταιρείας που µετέχει στον διαγωνισµό για την άδεια
καζίνο και Integrated Resort Casino (IRC) στο Ελληνικό, επένδυση ύψους 1 δισ. ευρώ.

«Νοµίζω ότι είναι µια διαδικασία ένας εναντίον ενός, δηλαδή σύγκρουση συµφερόντων. Οπότε όταν το
µάθαµε αυτό, το επιβεβαιώσαµε ότι δεν είναι απλά φήµες και θέσαµε υπόψιν των υπουργών τις
πληροφορίες για το δικηγορικό γραφείο και όλη ην διαδικασία», επεσήµανε και πρόσθεσε ότι αυτό το
γεγονός «είναι κάτι που κάνει τη ζωή µας δύσκολη για να έχουµε µια ίση ευκαιρία».

Όπως είπε «θα περιµένουµε τις ίδιες δεσµεύσεις που είχαµε από τις πρώτες αρχικές συναντήσεις πριναπό
δύο χρόνια. Ότι η διαδικασία θα είναι δίκαιη».

Ερωτηθείς για το αν θεωρεί δίκαιο το διαγωνισµός ο κ. Άλεν τόνισε: «Δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω ως
µη δίκαιο. Αλλά ασφαλώς µας απασχολεί ότι κάτι υπάρχει, µια σύγκρουση συµφερόντων στον συγκεκριµένο
τοµέα».

«Έχουµε παρουσία σε 75 χώρες του κόσµου, οπότε έχουµε εµπειρία σε τέτοιες διαδικασίες» ανέφερε ο κ.
Άλεν και συµπλήρωσε: «Πιστεύω ότι µία εταιρεία όπως η Hard Rock International, επειδή προφανώς θα
εξαντλήσουµε κάθε έννοµο δικαίωµα, όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η
δράση µας είναι διεθνής, είµαστε µία εταιρεία διεθνούς εµβέλειας και όχι µία τοπική επιχείρηση. Και
φυσικά ο κόσµος θα καταλάβει ότι αν καταγγείλουµε τη διαδικασία και δε λέµε ότι το θέλουµε, αλλά αν το
κάνουµε, προφανώς θα υπάρξει µεγάλη ανησυχία για το αν κάποιος θα θελήσει να κάνει δουλειές στην
Ελλάδα».

Πηγή: Καθηµερινή, naftemboriki.gr
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Παρουσιάζεται σήµερα το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ
Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ παρουσιάζεται το µεσηµέρι σε συνέντευξη Τύπου από τον πρόεδρο
και διευθύνοντα σύµβουλο της επιχείρησης, Γιώργο Στάσση.

Όπως προανήγγειλε πρόσφατα από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη
αναµένεται  να αναφερθεί στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα.

Ο ίδιος σηµείωσε ότι «η ΔΕΗ έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες: τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, την ψηφιοποίηση των δικτύων και την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον
πελάτη».

Το πρωί, µέλη του ΠΑΜΕ προχώρησαν σε συµβολική κατάληψη των γραφείων της ΔΕΗ στην οδό
Χαλκοκονδύλη, στο κέντρο της Αθήνας, µε σύνθηµα: ‘Όχι στο κλείσιµο των λιγνιτικών µονάδων και στις
απολύσεις».

Πηγή ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το άρθρο:

Περισσότερα Εδω
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Γεωργιάδης: Μέσα στην εβδοµάδα η απόφαση για το καζίνο
Μιλώντας στον ρ/σ ΘΕΜΑ 104,6, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως «µέσα στην εβδοµάδα περιµένουµε την
απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής που κάνει τον διαγωνισµό για το Καζίνο», ενώ πρόσθεσε πως
«στόχος µας είναι στις αρχές του 2020 να ξεκινήσουν οι πραγµατικές εργασίες στο Ελληνικό».

Παράλληλα, ο υπουργός έκανε λόγο για «πολύ επικοιδοµητικές συζητήσεις» των Ελλήνων υπουργών που
βρέθηκαν στο 21ο Capital Link Forum, σηµειώνοντας µάλιστα ότι «το 2020 θα έχουµε πολλές περισσότερες
αµερικανικές επενδύσεις στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και ενδεχοµένως στη ΔΕΠΑ».

Όσον αφορά το µεταναστευτικό ο κ. Γεωργιάδης παρατήρησε ότι «δεν αντιµετωπίζεται εύκολα» και στη
συνέχεια πρόσθεσε ότι ο υφυπουργός Άµυνας Αλκιβιάδης Στεφανής ήταν «ο κατάλληλος άνθρωπος για να
το αναλάβει», συµπληρώνοντας πως «δεν το είχαµε υποτιµήσει, όµως είχαµε υποτιµήσει το πώς θα
συµπεριφερθεί ο Ερντογάν. Είναι προφανές ότι αποφάσισε να πιέσει τη νέα κυβέρνηση µε αυτόν τον
τρόπο».

Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε και τη συνέντευξη Ερντογάν το βράδυ της Κυριακής λέγοντας ότι
«αγγίζει τα όρια του παραληρήµατος». «Έχουµε έναν άνθρωπο που απειλεί τις ΗΠΑ και τη Γαλλία µε
διεθνή διαπόµπευση. Με λογική δεν µπορείς να τα αντιµετωπίσεις αυτά» συµπλήρωσε. Σύµφωνα µε τον ίδιο
«η Τουρκία καταλαβαίνει µόνο τη γλώσσα της ισχύος. Ένα κοµµάτι είναι οι διεθνείς συµµαχίες και ένα
κοµµάτι είναι οι ισχυρές ένοπλες δυνάµεις» για να προσθέσει ότι «πρέπει να προσέξουµε πολύ και το
δηµογραφικό».
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Άδωνις Γεωργιάδης: Το 2020 θα έχουµε περισσότερες επενδύσεις από τις ΗΠΑ
Για  «πολυ επικοιδοµητικές συζητήσεις» των Ελλήνων υπουργών που βρέθηκαν στο «πιο
επιτυχηµένο Capital Link της τελευταίας 10ετιας» έκανε λόγο ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις
Γεωργιάδης µιλώντας στον ΘΕΜΑ 104,6.

Όπως είπε, µάλιστα, «το 2020 θα έχουµε πολλές
περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις στις
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και ενδεχοµένως στη
ΔΕΠΑ».

Ερωτηθείς για την επένδυση στο Ελληνικό είπε ότι
«µέσα στην εβδοµάδα περιµένουµε την απόφαση της
ανεξάρτητης επιτροπής που κάνει τον διαγωνισµό για
το Καζίνο» καθώς και ότι «σήµερα τελειώνει η
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της LAMDA».

«Στόχος µας στις αρχές του 2020 να ξεκινήσουν οι
πραγµατικές εργασίες στο Ελληνικό» πρόσθεσε.

Κληθείς να τοποθετηθεί για το µεταναστευτικό
αρχικά παρατήρησε ότι «δεν αντιµετωπίζεται
εύκολα» και στη συνέχεια πρόσθεσε ότι ο υφυπουργός
Άµυνας Αλκιβιάδης Στεφανής ήταν «ο κατάλληλος
άνθρωπος για να το αναλάβει». Σηµείωσε, δε, ότι
«δεν το είχαµε υποτιµήσει, όµως είχαµε υποτιµήσει το πώς θα συµπεριφερθεί ο Ερντογάν. Είναι προφανές
ότι αποφάσισε να πιέσει τη νέα κυβέρνηση µε αυτόν τον τρόπο».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε και τη συνέντευξη
Ερντογάν το βράδυ της Κυριακής λέγοντας ότι
«αγγίζει τα όρια του παραληρήµατος». «Έχουµε έναν
άνθρωπο που απειλεί τις ΗΠΑ και τη Γαλλία µε διεθνή
διαπόµπευση. Με λογική δεν µπορείς να τα
αντιµετωπίσεις αυτά» συµπλήρωσε.

Σύµφωνα µε τον ίδιο «η Τουρκία καταλαβαίνει µόνο
τη γλώσσα της ισχύος. Ένα κοµµάτι είναι οι διεθνείς
συµµαχίες και ένα κοµµάτι είναι οι ισχυρές ένοπλες
δυνάµεις» για να προσθέσει ότι «πρέπει να
προσέξουµε πολύ και το δηµογραφικό».
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Υπέρ των long οι οιωνοί ξανά στο Χρηµατιστήριο
Κύριο χαρακτηριστικό των διορθωτικών συνεδριάσεων ήταν η µεγάλη µείωσης της αξίας συναλλαγών,
στοιχείο που έδειχνε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει διάθεση µεγάλων ρευστοποιήσεων που θα άλλαζαν δοµικά
την εικόνα της αγοράς. Στον αντίποδα, οι ανοδικές συνεδριάσεις είχαν εκ νέου σηµαντική αύξηση του
τζίρου!

Την περασµένη ανοδική εβδοµάδα, ο µέσος τζίρος ξεπέρασε τα 73,2 εκατ. ευρώ, ενισχυµένος κατά 26,1%
έναντι της αµέσως προηγούµενης, ενώ στη συνεδρίαση της περασµένης Παρασκευής ο τζίρος έφτασε στα
90 εκατ. ευρώ, επίδοση που είναι µια από τις µεγαλύτερες όλου του 2019!

H αγορά µετά τη διόρθωση του πρώτου δεκαηµέρου του Δεκέµβρη, που ήρθε φυσιολογικά ύστερα από
την… υπερφόρτωση στο κλείσιµο του Νοέµβρη και του 11µήνου, κράτησε τη ζώνη των 860 µονάδων και µε
συνοπτικές διαδικασίες και αύξηση των συναλλαγών κάλυψε σχεδόν όλη την απόσταση, προσεγγίζοντας
εκ νέου τις 900 µονάδες.

Η κατάθεση του σχεδίου Ηρακλής στη Βουλή, η µεγάλη κινητικότητα στη ΔΕΗ ενώ σήµερα παρουσιάζεται
το νέο business plan, η δυναµική παρουσία της χώρας στο 21ο συνέδριο της Capital Link στην Νέα Υόρκη και
µια σειρά άλλων εξελίξεων, ξύπνησαν εκ νέου το αγοραστικό ενδιαφέρον στο Χ.Α.

Σ’ όλα αυτά, ήρθε να «κουµπώσει» η δυναµική επιστροφή των διεθνών αγορών, όπου µε κεντρικό
καταλύτη τη συµφωνία για το εµπόριο µεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, βελτίωσαν σηµαντικά την εικόνα τους, µε το
βαρύ δείκτη παγκοσµίως, τον S&P 500 ξανά στα ιστορικά υψηλά και πολύ κοντά σε αυτά τους Dow Jones
και Nasdaq.

Μέσα σ' αυτό το ενδιαφέρον κλίµα, ο Γενικός Δείκτης του ελληνικού χρηµατιστηρίου ενισχύθηκε σε
ποσοστό 2,05% την περασµένη εβδοµάδα, ο FTSE 25 κέρδισε 2,20%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε
κατά 3,63%. Έτσι, από την αρχή του χρόνου τα κέρδη ανέρχονται στο +45,29% για το Γ.Δ., στο +39,47%
για τον FTSE 25 και στο +99,07% για τις τράπεζες.

Πλέον, η τεχνική εικόνα του Χ.Α. είναι πολύ βελτιωµένη, µε την εβδοµάδα να µπαίνει υπέρ των long. Όπως
σηµειώνει ο υπεύθυνος ανάλυσης της Beta Χρηµατιστηριακή Μάνος Χατζηδάκης, «τεχνικά, ο Γενικός
Δείκτης διατήρησε τα κεκτηµένα κρατώντας την περιοχή των 860 µονάδων, επίπεδο το οποίο οριοθετούσε
την µεσοπρόθεσµη αλλαγή της της τάσης και είναι ακριβώς 23,6% χαµηλότερα από το εύρος της ανόδου
µεταξύ 720 και 901 µονάδων, εντός δηλαδή των επιτρεπτών ορίων που ορίζουν µια γρήγορη διόρθωση.

Η συνέχεια ήταν πολύ πιο ενθουσιώδης και µε µεγαλύτερη δράση αφού ο Γενικός Δείκτης ανέκτησε
σχετικά εύκολα τις 890 µονάδες µε τους αγοραστές να κλείνουν τις συνεδριάσεις κοντά στα υψηλά
ηµέρας. Οι βραχυπρόθεσµοι κινητοί µέσοι έχουν επανέλθει σε αγοραστικές ζώνες και οι ταλαντωτές έχουν
ανανεώσει το ανοδικό περιθώριο στις 930 µονάδες.

Η διαφορά αυτής της ανοδικής κίνησης από τις προηγούµενες είναι η µεγαλύτερη συλλογικότητα στην
συνεισφορά της τάσης και ικανοποιητικότερος επιµερισµός των συναλλαγών στους ηµερήσιους
πρωταγωνιστές. Ενδεχοµένως αυτή την εβδοµάδα ο Γενικός Δείκτης θα έχει µια ακόµη ευκαιρία για ένα
νέο υψηλό έτους καθώς οδεύει για τέταρτη φορά στην βασική ζώνη αντίστασης των 900 µονάδων».

Αυτό που µένει να δούµε λοιπόν δεν είναι το αν η αγορά θα υπερβεί τις 900 µονάδες, αλλά το αν θα το
επιτύχει αυτή την εβδοµάδα και εντός του 2019…

https://www.reporter.gr/Analyseis/413556-Yper-twn-long-oi-oiwnoi-xana-sto-Chrhmatisthrio?utm_source=feedburner&utm_medium=Feed&utm_campaign=allnewsfeed
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Γεωργιάδης: Μέσα στην εβδοµάδα η απόφαση για το καζίνο - [Reporter.gr]

"Σήµερα τελειώνει η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της LAMDA", υπενθύµισε σήµερα µε δηλώσεις του ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης. Μιλώντας στον ρ/σ ΘΕΜΑ 104,6, ο κ.
Γεωργιάδης τόνισε πως "µέσα στην εβδοµάδα περιµένουµε την απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής που
κάνει τον διαγωνισµό για το Καζίνο", ενώ πρόσθεσε πως "στόχος µας είναι στις αρχές του 2020 να
ξεκινήσουν οι πραγµατικές εργασίες στο Ελληνικό". Παράλληλα, ο υπουργός έκανε λόγο για "πολύ
επικοιδοµητικές συζητήσεις" των Ελλήνων υπουργών που βρέθηκαν στο 21ο Capital Link Forum,
σηµειώνοντας µάλιστα ότι "το 2020 θα έχουµε πολλές περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις στις
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και ενδεχοµένως στη ΔΕΠΑ". Όσον αφορά το µεταναστευτικό ο κ.
Γεωργιάδης παρατήρησε ότι "δεν αντιµετωπίζεται εύκολα" και στη συνέχεια πρόσθεσε ότι ο υφυπουργός
Άµυνας Αλκιβιάδης Στεφανής ήταν "ο κατάλληλος άνθρωπος για να το αναλάβει", συµπληρώνοντας πως
"δεν το...

Reporter.gr   ·    πριν από  1 ώρα 3 λεπτά  ·    

"Σήµερα τελειώνει η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της LAMDA", υπενθύµισε σήµερα µε δηλώσεις του ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης. Μιλώντας στον ρ/σ ΘΕΜΑ 104,6, ο κ.
Γεωργιάδης τόνισε πως "µέσα στην εβδοµάδα περιµένουµε την απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής που
κάνει τον διαγωνισµό για το Καζίνο", ενώ πρόσθεσε πως "στόχος µας είναι στις αρχές του 2020 να
ξεκινήσουν οι πραγµατικές εργασίες στο Ελληνικό". Παράλληλα, ο υπουργός έκανε λόγο για "πολύ
επικοιδοµητικές συζητήσεις" των Ελλήνων υπουργών που βρέθηκαν στο 21ο Capital Link Forum,
σηµειώνοντας µάλιστα ότι "το 2020 θα έχουµε πολλές περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις στις
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και ενδεχοµένως στη ΔΕΠΑ". Όσον αφορά το µεταναστευτικό ο κ.
Γεωργιάδης παρατήρησε ότι "δεν αντιµετωπίζεται εύκολα" και στη συνέχεια πρόσθεσε ότι ο υφυπουργός
Άµυνας Αλκιβιάδης Στεφανής ήταν "ο κατάλληλος άνθρωπος για να το αναλάβει", συµπληρώνοντας πως
"δεν το...
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Παρουσιάζεται σήµερα το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ
Το νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της ΔΕΗ παρουσιάζεται το µεσηµέρι σε συνέντευξη Τύπου από τον πρόεδρο
και διευθύνοντα σύµβουλο της επιχείρησης, Γιώργο Στάσση.

Όπως προανήγγειλε πρόσφατα από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη
αναµένεται  να αναφερθεί στην απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028, προκειµένου η χώρα να καλύψει τους στόχους µείωσης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου αλλά και να µειωθεί το κόστος της ενέργειας δεδοµένου ότι η παραγωγή
ρεύµατος από λιγνίτη επιβαρύνεται µε το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα.

Ο ίδιος σηµείωσε ότι «η ΔΕΗ έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο εκτός από την απολιγνιτοποίηση έχει
άλλους τρεις βασικούς άξονες: τη µετεξέλιξή της από ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, την ψηφιοποίηση των δικτύων και την εµπορική πολιτική µε επίκεντρο τον
πελάτη».

Το πρωί, µέλη του ΠΑΜΕ προχώρησαν σε συµβολική κατάληψη των γραφείων της ΔΕΗ στην οδό
Χαλκοκονδύλη, στο κέντρο της Αθήνας, µε σύνθηµα: ‘Όχι στο κλείσιµο των λιγνιτικών µονάδων και στις
απολύσεις».

Συµβολική κατάληψη από µέλη του ΠΑΜΕ στα  γραφεία  της ΔΕΗ (video)

Πηγή ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το άρθρο:

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΔΕΗ
επιχειρηµατικό σχέδιο

https://www.ert.gr/eidiseis/oikonomia/elladaoikonomia/paroysiasi-simera-toy-neoy-epicheirimatikoy-schedioy-tis-dei/
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Γεωργιάδης: Το 2020 θα έχουµε περισσότερες επενδύσεις από τις ΗΠΑ
Για  «πολυ επικοιδοµητικές συζητήσεις» των Ελλήνων υπουργών που βρέθηκαν στο «πιο
επιτυχηµένο Capital Link της τελευταίας 10ετιας» έκανε λόγο ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις
Γεωργιάδης µιλώντας στον ΘΕΜΑ 104,6.

Όπως είπε, µάλιστα, «το 2020 θα  έχουµε πολλές περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις στις
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και ενδεχοµένως στη ΔΕΠΑ».

Ερωτηθείς για την επένδυση στο Ελληνικό είπε ότι «µέσα στην εβδοµάδα περιµένουµε την απόφαση της
ανεξάρτητης επιτροπής που κάνει τον διαγωνισµό για το Καζίνο» καθώς και ότι «σήµερα  τελειώνει η
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της LAMDA».

«Στόχος µας στις αρχές του 2020 να  ξεκινήσουν οι πραγµατικές εργασίες στο Ελληνικό»
πρόσθεσε.

Κληθείς να τοποθετηθεί για το µεταναστευτικό αρχικά παρατήρησε ότι «δεν αντιµετωπίζεται εύκολα» και
στη συνέχεια πρόσθεσε ότι ο υφυπουργός Άµυνας Αλκιβιάδης Στεφανής ήταν «ο κατάλληλος άνθρωπος
για να το αναλάβει». Σηµείωσε, δε, ότι «δεν το είχαµε υποτιµήσει, όµως είχαµε υποτιµήσει το
πώς θα  συµπεριφερθεί ο Ερντογάν. Είναι προφανές ότι αποφάσισε να  πιέσει τη νέα
κυβέρνηση µε αυτόν τον τρόπο».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε και τη συνέντευξη Ερντογάν το βράδυ της Κυριακής λέγοντας ότι «αγγίζει
τα όρια του παραληρήµατος». «Έχουµε έναν άνθρωπο που απειλεί τις ΗΠΑ και τη Γαλλία  µε
διεθνή διαπόµπευση. Με λογική δεν µπορείς να  τα  αντιµετωπίσεις αυτά» συµπλήρωσε.

Σύµφωνα µε τον ίδιο «η Τουρκία καταλαβαίνει µόνο τη γλώσσα της ισχύος. Ένα κοµµάτι είναι οι διεθνείς
συµµαχίες και ένα κοµµάτι είναι οι ισχυρές ένοπλες δυνάµεις» για να προσθέσει ότι «πρέπει να προσέξουµε
πολύ και το δηµογραφικό».

https://www.lykavitos.gr/georgiadis-to-2020-tha-exoume-perissotere/
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Άδωνις Γεωργιάδης: Το 2020 θα έχουµε περισσότερες επενδύσεις από τις ΗΠΑ
Για «πολυ επικοιδοµητικές συζητήσεις» των Ελλήνων υπουργών που βρέθηκαν στο «πιο επιτυχηµένο Capital
Link της τελευταίας 10ετιας» έκανε λόγο ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης µιλώντας στον
ΘΕΜΑ 104,6.

Όπως είπε, µάλιστα, «το 2020 θα έχουµε πολλές περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις στις Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας και ενδεχοµένως στη ΔΕΠΑ».

Ερωτηθείς για την επένδυση στο Ελληνικό είπε ότι «µέσα στην εβδοµάδα περιµένουµε την απόφαση της
ανεξάρτητης επιτροπής που κάνει τον διαγωνισµό για το Καζίνο» καθώς και ότι «σήµερα τελειώνει η
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της LAMDA».

«Στόχος µας στις αρχές του 2020 να ξεκινήσουν οι πραγµατικές εργασίες στο Ελληνικό» πρόσθεσε.

Κληθείς να τοποθετηθεί για το µεταναστευτικό αρχικά παρατήρησε ότι «δεν αντιµετωπίζεται εύκολα» και
στη συνέχεια πρόσθεσε ότι ο υφυπουργός Άµυνας Αλκιβιάδης Στεφανής ήταν «ο κατάλληλος άνθρωπος
για να το αναλάβει». Σηµείωσε, δε, ότι «δεν το είχαµε υποτιµήσει, όµως είχαµε υποτιµήσει το πώς θα
συµπεριφερθεί ο Ερντογάν. Είναι προφανές ότι αποφάσισε να πιέσει τη νέα κυβέρνηση µε αυτόν τον
τρόπο».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε και τη συνέντευξη Ερντογάν το βράδυ της Κυριακής λέγοντας ότι «αγγίζει
τα όρια του παραληρήµατος». «Έχουµε έναν άνθρωπο που απειλεί τις ΗΠΑ και τη Γαλλία µε διεθνή
διαπόµπευση. Με λογική δεν µπορείς να τα αντιµετωπίσεις αυτά» συµπλήρωσε.

Σύµφωνα µε τον ίδιο «η Τουρκία καταλαβαίνει µόνο τη γλώσσα της ισχύος. Ένα κοµµάτι είναι οι διεθνείς
συµµαχίες και ένα κοµµάτι είναι οι ισχυρές ένοπλες δυνάµεις» για να προσθέσει ότι «πρέπει να προσέξουµε
πολύ και το δηµογραφικό».

https://neodimokratis.gr/adwnis-gewrgiadis-ston-thema-to-tha-exoyme-perissoteres-ependyseis-apo-tis-ipa/
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Γεωργιάδης: Μέσα στην εβδοµάδα η απόφαση για το καζίνο
Επιχειρήσεις

16 Δεκεµβρίου 2019

«Σήµερα τελειώνει η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της LAMDA», υπενθύµισε σήµερα µε δηλώσεις του ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.Μιλώντας στον ρ/σ ΘΕΜΑ 104,6, ο κ.
Γεωργιάδης τόνισε πως «µέσα στην εβδοµάδα περιµένουµε την απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής που
κάνει τον διαγωνισµό για το Καζίνο», ενώ πρόσθεσε πως «στόχος µας είναι στις αρχές του 2020 να
ξεκινήσουν οι πραγµατικές εργασίες στο Ελληνικό». Παράλληλα, ο υπουργός έκανε λόγο για «πολύ
επικοιδοµητικές συζητήσεις» των Ελλήνων υπουργών που βρέθηκαν στο 21ο Capital Link Forum,
σηµειώνοντας µάλιστα ότι «το 2020 θα έχουµε πολλές περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις στις
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και ενδεχοµένως στη ΔΕΠΑ». Όσον αφορά το µεταναστευτικό ο κ.
Γεωργιάδης παρατήρησε ότι «δεν αντιµετωπίζεται εύκολα» και στη συνέχεια πρόσθεσε ότι ο υφυπουργός
Άµυνας Αλκιβιάδης Στεφανής ήταν «ο κατάλληλος άνθρωπος για να το αναλάβει», συµπληρώνοντας πως
«δεν το είχαµε υποτιµήσει, όµως είχαµε υποτιµήσει το πώς θα συµπεριφερθεί ο Ερντογάν. Είναι προφανές
ότι αποφάσισε να πιέσει τη νέα κυβέρνηση µε αυτόν τον τρόπο». Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε και τη
συνέντευξη Ερντογάν το βράδυ της Κυριακής λέγοντας ότι «αγγίζει τα όρια του παραληρήµατος».
«Έχουµε έναν άνθρωπο που απειλεί τις ΗΠΑ και τη Γαλλία µε διεθνή διαπόµπευση. Με λογική δεν µπορείς
να τα αντιµετωπίσεις αυτά» συµπλήρωσε. Σύµφωνα µε τον ίδιο «η Τουρκία καταλαβαίνει µόνο τη γλώσσα
της ισχύος. Ένα κοµµάτι είναι οι διεθνείς συµµαχίες και ένα κοµµάτι είναι οι ισχυρές ένοπλες δυνάµεις» για
να προσθέσει ότι «πρέπει να προσέξουµε πολύ και το δηµογραφικό».Άδωνις Γεωργιάδηςυπουργός
Ανάπτυξης και ΕπενδύσεωνΕρντογάνµεταναστευτικόLamda DevelopmentCapital Link

http://www.sepe.gr/gr/Business/bussiness-article/14881146/gewrgiadis-mesa-stin-ebdomada-i-apofasi-gia-to-kazino/
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Αµερικανικό ενδιαφέρον για τη ΔΕΠΑ - [Businessenergy.gr]

Ανοικτό άφησε το ενδεχόµενο ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης να
διεκδικήσουν την ΔΕΠΑ αµερικανικά κεφάλαια. Αυτό τόνισε νωρίτερα σήµερα µιλώντας σε ιδιωτικό
ραδιόφωνο, καθώς όπως είπε αυτό το κλίµα εισέπραξε κατά τις επαφές του την προηγούµενη εβδοµάδα
στην Νέα Υόρκη στα πλαίσια του συνεδρίου της Capital Link.

Businessenergy.gr   ·    πριν από  34 λεπτά  ·    

Ανοικτό άφησε το ενδεχόµενο ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης να
διεκδικήσουν την ΔΕΠΑ αµερικανικά κεφάλαια. Αυτό τόνισε νωρίτερα σήµερα µιλώντας σε ιδιωτικό
ραδιόφωνο, καθώς όπως είπε αυτό το κλίµα εισέπραξε κατά τις επαφές του την προηγούµενη εβδοµάδα
στην Νέα Υόρκη στα πλαίσια του συνεδρίου της Capital Link.

http://www.palo.gr/energeia/amerikanika-kefalaia-endiaferontai-stin-depa/23346914/
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Άδωνις Γεωργιάδης στον ΘΕΜΑ 104,6: Το 2020 θα έχουµε περισσότερες
επενδύσεις από τις ΗΠΑ

Αρχές του 2020 οι πραγµατικές εργασίες στο Ελληνικό – Η Τουρκία καταλαβαίνει µόνο από τη δύναµη της
ισχύος – «Παραληρηµατικές» οι δηλώσεις Ερντογάν για τη συνθήκη των Σεβρών

Για «πολυ επικοιδοµητικές συζητήσεις» των Ελλήνων υπουργών που βρέθηκαν στο «πιο επιτυχηµένο Capital
Link της τελευταίας 10ετιας» έκανε λόγο ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης µιλώντας στον ΘΕΜΑ
104,6.
Όπως είπε, µάλιστα, «το 2020 θα έχουµε πολλές περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις στις Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας και ενδεχοµένως στη ΔΕΠΑ».
Ερωτηθείς για την επένδυση στο Ελληνικό είπε ότι «µέσα στην εβδοµάδα περιµένουµε την απόφαση της
ανεξάρτητης επιτροπής που κάνει τον διαγωνισµό για το Καζίνο» καθώς και ότι «σήµερα τελειώνει η
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της LAMDA».
«Στόχος µας στις αρχές του 2020 να ξεκινήσουν οι πραγµατικές εργασίες στο Ελληνικό» πρόσθεσε.
Κληθείς να τοποθετηθεί για το µεταναστευτικό αρχικά παρατήρησε ότι «δεν αντιµετωπίζεται εύκολα» και
στη συνέχεια πρόσθεσε ότι ο υφυπουργός Άµυνας Αλκιβιάδης Στεφανής ήταν «ο κατάλληλος άνθρωπος
για να το αναλάβει». Σηµείωσε, δε, ότι «δεν το είχαµε υποτιµήσει, όµως είχαµε υποτιµήσει το πώς θα
συµπεριφερθεί ο Ερντογάν. Είναι προφανές ότι αποφάσισε να πιέσει τη νέα κυβέρνηση µε αυτόν τον
τρόπο».
Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε και τη συνέντευξη Ερντογάν το βράδυ της Κυριακής λέγοντας ότι «αγγίζει
τα όρια του παραληρήµατος». «Έχουµε έναν άνθρωπο που απειλεί τις ΗΠΑ και τη Γαλλία µε διεθνή
διαπόµπευση. Με λογική δεν µπορείς να τα αντιµετωπίσεις αυτά» συµπλήρωσε.
Σύµφωνα µε τον ίδιο «η Τουρκία καταλαβαίνει µόνο τη γλώσσα της ισχύος. Ένα κοµµάτι είναι οι διεθνείς
συµµαχίες και ένα κοµµάτι είναι οι ισχυρές ένοπλες δυνάµεις» για να προσθέσει ότι «πρέπει να προσέξουµε
πολύ και το δηµογραφικό».

https://thetimes.gr/2019/12/%ce%ac%ce%b4%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%ac%ce%b4%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%b1-1046-%cf%84%ce%bf-2020-%ce%b8%ce%b1-%ce%ad%cf%87/
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Αµερικανικό ενδιαφέρον για τη ΔΕΠΑ
Άδωνις Γεωργιάδης

Ανοικτό άφησε το ενδεχόµενο ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης να
διεκδικήσουν την ΔΕΠΑ αµερικανικά κεφάλαια.

Αυτό τόνισε νωρίτερα σήµερα µιλώντας σε ιδιωτικό ραδιόφωνο, καθώς όπως είπε αυτό το κλίµα
εισέπραξε κατά τις επαφές του την προηγούµενη εβδοµάδα στην Νέα Υόρκη στα πλαίσια του συνεδρίου
της Capital Link.

 

https://www.businessenergy.gr/articlenews/25695/%CE%AC%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CF%80%CE%B1
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Άδωνις Γεωργιάδης στον ΘΕΜΑ 104,6: Το 2020 θα έχουµε περισσότερες
επενδύσεις από τις ΗΠΑ

Αρχές του 2020 οι πραγµατικές εργασίες στο Ελληνικό - Η Τουρκία
καταλαβαίνει µόνο από τη δύναµη της ισχύος - «Παραληρηµατικές» οι
δηλώσεις Ερντογάν για τη συνθήκη των Σεβρών

Για «πολυ επικοιδοµητικές συζητήσεις» των Ελλήνων υπουργών που βρέθηκαν στο «πιο επιτυχηµένο Capital
Link της τελευταίας 10ετιας» έκανε λόγο ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης µιλώντας στον
ΘΕΜΑ 104,6.

Όπως είπε, µάλιστα, «το 2020 θα έχουµε πολλές περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις στις Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας και ενδεχοµένως στη ΔΕΠΑ».

Ερωτηθείς για την επένδυση στο Ελληνικό είπε ότι «µέσα στην εβδοµάδα περιµένουµε την απόφαση
της ανεξάρτητης επιτροπής που κάνει τον διαγωνισµό για το Καζίνο» καθώς και ότι «σήµερα τελειώνει η
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της LAMDA».

«Στόχος µας στις αρχές του 2020 να ξεκινήσουν οι πραγµατικές εργασίες στο Ελληνικό» πρόσθεσε.

Κληθείς να τοποθετηθεί για το µεταναστευτικό αρχικά παρατήρησε ότι «δεν αντιµετωπίζεται εύκολα» και
στη συνέχεια πρόσθεσε ότι ο υφυπουργός Άµυνας Αλκιβιάδης Στεφανής ήταν «ο κατάλληλος άνθρωπος
για να το αναλάβει». Σηµείωσε, δε, ότι «δεν το είχαµε υποτιµήσει, όµως είχαµε υποτιµήσει το πώς θα
συµπεριφερθεί ο Ερντογάν. Είναι προφανές ότι αποφάσισε να πιέσει τη νέα κυβέρνηση µε αυτόν τον
τρόπο».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε και τη συνέντευξη Ερντογάν το βράδυ της Κυριακής λέγοντας ότι
«αγγίζει τα όρια του παραληρήµατος». «Έχουµε έναν άνθρωπο που απειλεί τις ΗΠΑ και τη Γαλλία µε
διεθνή διαπόµπευση. Με λογική δεν µπορείς να τα αντιµετωπίσεις αυτά» συµπλήρωσε.

Σύµφωνα µε τον ίδιο «η Τουρκία καταλαβαίνει µόνο τη γλώσσα της ισχύος. Ένα κοµµάτι είναι οι διεθνείς
συµµαχίες και ένα κοµµάτι είναι οι ισχυρές ένοπλες δυνάµεις» για να προσθέσει ότι «πρέπει να προσέξουµε
πολύ και το δηµογραφικό».

https://www.protothema.gr/politics/article/955800/adonis-georgiadis-ston-thema-1046-to-2020-tha-ehoume-perissoteres-ependuseis-apo-tis-ipa/?utm_source=rss
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«Στόχος να ξεκινήσουν οι εργασίες στο Ελληνικό στις αρχές του 2020»

«Μέσα στην εβδοµάδα περιµένουµε την απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής που κάνει τον διαγωνισµό
για το Καζίνο», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι «στόχος µας είναι στις
αρχές του 2020 να ξεκινήσουν οι πραγµατικές εργασίες στο Ελληνικό».

«Σήµερα τελειώνει η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της LAMDA», δήλωσε.

Μιλώντας στον ΘΕΜΑ 104,6 ο υπουργός έκανε λόγο για «πολυ επικοιδοµητικές συζητήσεις» των Ελλήνων
υπουργών που βρέθηκαν στο 21ο Capital Link Forum, σηµειώνοντας µάλιστα ότι «το 2020 θα έχουµε πολλές
περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και ενδεχοµένως στη ΔΕΠΑ».

Αναφορικά µε το µεταναστευτικό ο κ. Γεωργιάδης παρατήρησε ότι «δεν αντιµετωπίζεται εύκολα» και στη
συνέχεια πρόσθεσε ότι ο υφυπουργός Άµυνας Αλκιβιάδης Στεφανής ήταν «ο κατάλληλος άνθρωπος για να
το αναλάβει», δηµειώνοντας ότι «δεν το είχαµε υποτιµήσει, όµως είχαµε υποτιµήσει το πώς θα
συµπεριφερθεί ο Ερντογάν. Είναι προφανές ότι αποφάσισε να πιέσει τη νέα κυβέρνηση µε αυτόν τον
τρόπο».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε και τη συνέντευξη Ερντογάν το βράδυ της Κυριακής λέγοντας ότι «αγγίζει
τα όρια του παραληρήµατος». «Έχουµε έναν άνθρωπο που απειλεί τις ΗΠΑ και τη Γαλλία µε διεθνή
διαπόµπευση. Με λογική δεν µπορείς να τα αντιµετωπίσεις αυτά» συµπλήρωσε.

Σύµφωνα µε τον ίδιο «η Τουρκία καταλαβαίνει µόνο τη γλώσσα της ισχύος. Ένα κοµµάτι είναι οι διεθνείς
συµµαχίες και ένα κοµµάτι είναι οι ισχυρές ένοπλες δυνάµεις» για να προσθέσει ότι «πρέπει να προσέξουµε
πολύ και το δηµογραφικό».

https://www.liberal.gr/politics/ad-georgiadis-to-2020-tha-echoume-perissoteres-ependuseis-apo-tis-ipa/278392
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Αµερικανικά κεφάλαια ενδιαφέρονται στην ΔΕΠΑ
Άδωνις Γεωργιάδης

Ανοικτό άφησε το ενδεχόµενο ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης να
διεκδικήσουν την ΔΕΠΑ αµερικανικά κεφάλαια.

Αυτό τόνισε νωρίτερα σήµερα µιλώντας σε ιδιωτικό ραδιόφωνο, καθώς όπως είπε αυτό το κλίµα
εισέπραξε κατά τις επαφές του την προηγούµενη εβδοµάδα στην Νέα Υόρκη στα πλαίσια του συνεδρίου
της Capital Link.

 

https://www.businessenergy.gr/articlenews/25695/%CE%AC%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CF%80%CE%B1
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Α. Γεωργιάδης: Το 2020 θα έχουµε περισσότερες επενδύσεις από τις ΗΠΑ
Για «πολύ εποικοδοµητικές συζητήσεις» των Ελλήνων υπουργών που βρέθηκαν στο «πιο επιτυχηµένο Capital
Link της τελευταίας 10ετιας» έκανε λόγο ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης µιλώντας στον ΘΕΜΑ
104,6.

Όπως είπε, µάλιστα, «το 2020 θα έχουµε πολλές περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις στις Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας και ενδεχοµένως στη ΔΕΠΑ».

Ερωτηθείς για την επένδυση στο Ελληνικό είπε ότι «µέσα στην εβδοµάδα περιµένουµε την απόφαση της
ανεξάρτητης επιτροπής που κάνει τον διαγωνισµό για το Καζίνο» καθώς και ότι «σήµερα τελειώνει η
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της LAMDA».

«Στόχος µας στις αρχές του 2020 να ξεκινήσουν οι πραγµατικές εργασίες στο Ελληνικό» πρόσθεσε.

Κληθείς να τοποθετηθεί για το µεταναστευτικό αρχικά παρατήρησε ότι «δεν αντιµετωπίζεται εύκολα» και
στη συνέχεια πρόσθεσε ότι ο υφυπουργός Άµυνας Αλκιβιάδης Στεφανής ήταν «ο κατάλληλος άνθρωπος
για να το αναλάβει». Σηµείωσε, δε, ότι «δεν το είχαµε υποτιµήσει, όµως είχαµε υποτιµήσει το πώς θα
συµπεριφερθεί ο Ερντογάν. Είναι προφανές ότι αποφάσισε να πιέσει τη νέα κυβέρνηση µε αυτόν τον
τρόπο».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε και τη συνέντευξη Ερντογάν το βράδυ της Κυριακής λέγοντας ότι «αγγίζει
τα όρια του παραληρήµατος». «Έχουµε έναν άνθρωπο που απειλεί τις ΗΠΑ και τη Γαλλία µε διεθνή
διαπόµπευση. Με λογική δεν µπορείς να τα αντιµετωπίσεις αυτά» συµπλήρωσε.

Σύµφωνα µε τον ίδιο «η Τουρκία καταλαβαίνει µόνο τη γλώσσα της ισχύος. Ένα κοµµάτι είναι οι διεθνείς
συµµαχίες και ένα κοµµάτι είναι οι ισχυρές ένοπλες δυνάµεις» για να προσθέσει ότι «πρέπει να προσέξουµε
πολύ και το δηµογραφικό».

http://www.thestival.gr/policy/item/494524-a-georgiadis-to-2020-tha-exoume-perissoteres-ependyseis-apo-tis-ipa
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Γεωργιάδης: Περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις το 2020- Τι είπε για το
Ελληνικό

Από A. A.

Για «πολυ επικοιδοµητικές συζητήσεις» των Ελλήνων υπουργών που βρέθηκαν στο «πιο επιτυχηµένο Capital
Link της τελευταίας 10ετιας» έκανε λόγο ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης µιλώντας στον ΘΕΜΑ
104,6.

Όπως είπε, µάλιστα, «το 2020 θα έχουµε πολλές περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις στις Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας και ενδεχοµένως στη ΔΕΠΑ».

Ερωτηθείς για την επένδυση στο Ελληνικό είπε ότι «µέσα στην εβδοµάδα περιµένουµε την απόφαση της
ανεξάρτητης επιτροπής που κάνει τον διαγωνισµό για το Καζίνο» καθώς και ότι «σήµερα τελειώνει η
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της LAMDA».

«Στόχος µας στις αρχές του 2020 να ξεκινήσουν οι πραγµατικές εργασίες στο Ελληνικό» πρόσθεσε.

Κληθείς να τοποθετηθεί για το µεταναστευτικό αρχικά παρατήρησε ότι «δεν αντιµετωπίζεται εύκολα» και
στη συνέχεια πρόσθεσε ότι ο υφυπουργός Άµυνας Αλκιβιάδης Στεφανής ήταν «ο κατάλληλος άνθρωπος
για να το αναλάβει». Σηµείωσε, δε, ότι «δεν το είχαµε υποτιµήσει, όµως είχαµε υποτιµήσει το πώς θα
συµπεριφερθεί ο Ερντογάν. Είναι προφανές ότι αποφάσισε να πιέσει τη νέα κυβέρνηση µε αυτόν τον
τρόπο».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε και τη συνέντευξη Ερντογάν το βράδυ της Κυριακής λέγοντας ότι «αγγίζει
τα όρια του παραληρήµατος». «Έχουµε έναν άνθρωπο που απειλεί τις ΗΠΑ και τη Γαλλία µε διεθνή
διαπόµπευση. Με λογική δεν µπορείς να τα αντιµετωπίσεις αυτά» συµπλήρωσε.

Σύµφωνα µε τον ίδιο «η Τουρκία καταλαβαίνει µόνο τη γλώσσα της ισχύος. Ένα κοµµάτι είναι οι διεθνείς
συµµαχίες και ένα κοµµάτι είναι οι ισχυρές ένοπλες δυνάµεις» για να προσθέσει ότι «πρέπει να προσέξουµε
πολύ και το δηµογραφικό»

https://www.iapopsi.gr/georgiadis-perissoteres-amerikanikes-ependyseis-to-2020-ti-eipe-gia-to-elliniko/
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Αδ.Γεωργιάδης: Το 2020 θα έχουµε περισσότερες επενδύσεις από τις ΗΠΑ

Για «πολυ επικοιδοµητικές συζητήσεις» των Ελλήνων υπουργών που βρέθηκαν στο «πιο επιτυχηµένο Capital
Link της τελευταίας 10ετιας» έκανε λόγο ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος δήλωσε ότι
στόχος της κυβέρνησης είναι στις αρχές του 2020 να ξεκινήσουν οι πραγµατικές εργασίες στο Ελληνικό.

«Το 2020 θα έχουµε πολλές περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και
ενδεχοµένως στη ΔΕΠΑ», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης µιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθµό ΘΕΜΑ 104,6

Ερωτηθείς για την επένδυση στο Ελληνικό ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι «µέσα στην εβδοµάδα
περιµένουµε την απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής που κάνει τον διαγωνισµό για το Καζίνο» καθώς και
ότι «σήµερα τελειώνει η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της LAMDA».

«Στόχος µας στις αρχές του 2020 να ξεκινήσουν οι πραγµατικές εργασίες στο Ελληνικό» πρόσθεσε.

Αναφερόµενος στη συνέντευξη Ερντογάν το βράδυ της Κυριακής υπουργός Ανάπτυξης υπογράµµισε ότι
«αγγίζει τα όρια του παραληρήµατος».

«Έχουµε έναν άνθρωπο που απειλεί τις ΗΠΑ και τη Γαλλία µε διεθνή διαπόµπευση. Με λογική δεν µπορείς
να τα αντιµετωπίσεις αυτά», πρόσθεσε.

«Η Τουρκία καταλαβαίνει µόνο τη γλώσσα της ισχύος. Ένα κοµµάτι είναι οι διεθνείς συµµαχίες και ένα
κοµµάτι είναι οι ισχυρές ένοπλες δυνάµεις», κατέληξε.

https://www.thepresident.gr/2019/12/16/ad-georgiadis-to-2020-tha-echoyme-perissoteres-ependyseis-apo-tis-ipa/
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Πως «έσκασε» πολύ γρήγορα η Praxia Bank. Απολύεται το 90% των εργαζοµένων
από newsroom

«Φωτοβολίδα», υψηλών προσδοκιών και µηδενικού αποτελέσµατος που δυστυχώς έρχεται να επιβεβαιώσει
τον εξαρχής σκεπτικισµό της αγοράς, αποδεικνύεται το εγχείρηµα της Praxiabank για τη δηµιουργία της
πρώτης ελληνικής challenger bank. Η αποτυχία του εγχειρήµατος θα έχει αντίκτυπο στο 90% του
προσωπικού της Τράπεζας. Αντανακλαστικά, το «ναυάγιο» της Praxiabank πλήττει και το επενδυτικό
«γόητρο» του ελληνικού τραπεζικού τοµέα, ενώ για την ίδια την Τράπεζα το reputation damage που έχει
υποστεί είναι αναµφίβολα τροµακτικό.

Την τελική έκβαση για την Praxiabank θα δείξει το διάστηµα µέχρι τα τέλη Ιανουαρίου. Μέχρι στιγµής, όλες
οι λύσεις που έχει αναζητήσει για λογαριασµό του µετόχου η UBS, – από την εξεύρεση τρίτων επενδυτών
έως την εξαγορά/απορρόφηση της Praxiabank από ελληνική τράπεζα (έχουν προσεγγισθεί και οι τέσσερις
συστηµικές τράπεζες και οι µη συστηµικές Attica και Παγκρήτια, ενώ προσφορά που δεν κρίνεται επαρκής
έχει υποβάλει η Viva) – , δεν έχουν φέρει αποτέλεσµα. Εποµένως, στο προσεχές διάστηµα ο ρόλος που θα
αναλάβει και η Τράπεζα της Ελλάδος θα είναι καταλυτικός. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΤτΕ ζητά
άµεση κεφαλαιακή ενίσχυση της Praxiabank, ύψους 30 εκατ. ευρώ, χωρίς ωστόσο να ανησυχεί για τις
καταθέσεις, ύψους 145 εκατ. ευρώ, της τράπεζας, καθώς αυτές είναι πλήρως καλυµµένες.

Σήµερα, η διοίκηση της Praxiabank µε επικεφαλής την Διευθύνουσα Σύµβουλο, Αναστασία Σακελλαρίου, θα
ανακοινώσει και επισήµως σε περίπου 200 εργαζόµενους της Praxia τις απολύσεις τους (το σύνολο του
προσωπικού ανέρχεται σε 220 άτοµα και φηµολογείται ότι 30 θα παραµείνουν στην Τράπεζα), προκειµένου
από τις 19 Δεκεµβρίου, η Praxiabank να λειτουργεί µε µία πολύ πιο λιτή δοµή. Οι πληροφορίες αναφέρουν
ότι ο µέτοχος θα καταβάλει 20 εκατ. ευρώ για την πληρωµή αποζηµιώσεων 6 µισθών, οι οποίες για τα
ανώτερα διευθυντικά στελέχη θα φτάσουν και τα 800.000 – 1.500.000 ευρώ!

Γαλαντόµος στις αποζηµιώσεις (αναγκαστικά, ως παρακολούθηµα των γενναιόδωρων αµοιβών που
εφάρµοζε η διοίκηση), φειδωλός στην επένδυση στην Praxiabank, όπως είχε αρχικά δεσµευτεί, ο Bob
Diamond θα φύγει χαµένος από την επένδυσή του στην Ελλάδα. Προφανώς, το βάρος της αποτυχίας πέφτει
κατά βάση στη διοίκηση της Τράπεζας, η οποία είχε την ευθύνη να διαχειριστεί αποτελεσµατικά τα
κεφάλαια του µετόχου.

Το ιστορικό ενός «προαναγγελθέντος θανάτου»

Στις 17 Φεβρουαρίου 2017 η Τράπεζα Credicom Consumer Finance εξαγοράστηκε εξ ολοκλήρου από την
Atlas Merchant Capital LLC µέσω της θυγατρικής της AMC Oak Sarl, επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο
Λουξεµβούργο. Ο τελικός αγοραστής ήταν η Atlas Merchant Capital Fund LP («AMC”), εταιρία επενδύσεων
που ειδικεύεται στον κλάδο των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, «ειδικότερα σε τοµείς ανάπτυξης και
ευκαιριών και συγκεκριµένα στη διαχείριση επενδύσεων».

Η δέσµευση του επικεφαλής του AMC, Bod Diamond, ο οποίος είχε καταβάλλει στο ξεκίνηµα της Τράπεζας
70 εκατ. ευρώ, ήταν να επενδύσει στην Praxiabank άλλα 200 εκατ. ευρώ. Ακριβώς ένα χρόνο πριν,  στο
επενδυτικό συνέδριο του Capital Link στη Ν. Υόρκη, ο συνιδρυτής της Atlas Merchant Capital, David Schamis
διαβεβαίωνε ότι η Atlas έχει µακροπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα και υπάρχει η δέσµευση  ώστε να
χτιστεί η Praxiabank. Το ίδιο διάστηµα, η Διευθύνουσα Σύµβουλος της Praxia, Αναστασία Σακελλαρίου,
δήλωνε σε συνέντευξή της στο Capital.gr ότι η Atlas αγόρασε την τραπεζική άδεια της Credicom µε τη
δέσµευση να στηρίξει ένα επιχειρηµατικό σχέδιο, το οποίο σε βάθος πενταετίας έχει κεφαλαιακές ανάγκες
250 – 300 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, όπως ανέφερε η κα Σακελλαρίου, στη διάρκεια των επαφών µε διεθνείς
επενδυτές στη Ν. Υόρκη, τρεις επενδυτές παγκόσµιου βεληνεκούς επέδειξαν ενδιαφέρον να συµµετάσχουν
στο µετοχικό κεφάλαιο της Praxia Bank. Τελικά, όµως, οι επαφές µε τους επενδυτές προκειµένου να
συµµετάσχουν στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου δεν ευοδώθηκαν, αφού κατόπιν σκέψεως αποχώρησαν.

Πώς χτιζόταν, εν τω µεταξύ, η Praxiabank και πώς επενδύονταν τα αρχικά κεφάλαια του µετόχου; Μια
µατιά στις απολογιστικές εκθέσεις της διοίκησης θα ήταν αρκετή για να κρούσει συναγερµό ενόψει του
κινδύνου πρόσκρουσης του πλοίου στα βράχια. Την ώρα που η ορχήστρα έπαιζε και οι επιβάτες χόρευαν
αµέριµνα, τα υπέρογκα και συνεχώς αυξανόµενα έξοδα και η απουσία εργασιών και εσόδων,
προετοίµαζαν τον «Τιτανικό» της Praxiabank. Ο καπετάνιος του πλοίου δεν έβλεπε το παγόβουνο µέχρι και
την τελευταία ώρα, αφού προσφάτως, παρά το ότι τα κεφάλαια σώνονταν µε ταχύ ρυθµό (σύµφωνα µε
πληροφορίες, το µηνιαίο κόστος για τη λειτουργία της Τράπεζας ανερχόταν σε 3,5 εκατ. ευρώ), κρίθηκε
σκόπιµη περαιτέρω επέκταση σε προσωπικό, αλλά και µετεγκατάσταση σε νέο µεγαλύτερο κτίριο, από τον
Παράδεισο Αµαρουσίου στο Χαλάνδρι.

Τον εκτροχιασµό της Τράπεζας, την ώρα που ο µέτοχος σφύριζε αδιάφορα για την κεφαλαιακή της
ενίσχυση (αν υποτεθεί ότι είχε δώσει εντολή στη διοίκηση να προχωρήσει εµπροσθοβαρώς σε όλη την
πολυδάπανη επένδυση για να στηθεί ένα πολυτελές «µαγαζί» προς πώληση), δείχνουν τα στοιχεία των δύο
τελευταίων απολογιστικών χρήσεων.

Το άλµα στα έξοδα και η βύθιση των εσόδων

Στην ετήσια οικονοµική έκθεση για το 2018 που δηµοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2019, οι χρηµατοοικονοµικές
επιδόσεις για το 2018 αναφέρουν ότι το ταµείο και τα ταµειακά ισοδύναµα της Τράπεζας µειώθηκαν στα
3,6 εκατ. ευρώ από 9,6 εκατ. ευρώ το 2017. Γενικότερα καταγράφεται µείωση των διαθεσίµων της
Τράπεζας κατά 18,5 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στις αυξηµένες λειτουργικές δαπάνες που
πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια του µετασχηµατισµού της.

Μεγάλη µείωση, κατά 68,7% συγκριτικά µε την προηγούµενη χρήση, κατέγραψαν τα έσοδα από τόκους, τα
οποία ανήλθαν στα 0,4 εκατ. ευρώ από 1,4 εκατ. ευρώ. Η µείωση στα έσοδα από τόκους αποδίδεται στη
συνεχιζόµενη µείωση του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Το πλήγµα στα έσοδα της Τράπεζας ήρθε και από τη µείωση των καθαρών εσόδων από αµοιβές και
προµήθειες (µειώθηκαν από 160 χιλ. ευρώ σε… 2 χιλ. ευρώ αντίστοιχα!) λόγω της ανάθεσης διαχείρισης
από την Τράπεζα του καταγγελµένου και διαγραµµένου χαρτοφυλακίου δανείων σε νοµική εταιρία.

Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν στα… 19 χιλ. ευρώ (!!) µειωµένα κατά 75,1 % σε σύγκριση µε το 2017.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα συνολικά έσοδα εκµετάλλευσης της Τράπεζας ανήλθαν στα 454 χιλ. ευρώ,
µειωµένα κατά 72%, αποτυπώνοντας πλήρως το αποτέλεσµα του περιορισµού των δραστηριοτήτων της
Τράπεζας και ιδίως του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Την ώρα, όµως, που τα έσοδα έπαιρναν τον κατήφορο, τα έξοδα ανέβαιναν τον ανήφορο. Το 2018 τα
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συνολικά λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στα 23,8 εκατ. ευρώ σε σύγκριση µε 11,5 εκατ. ευρώ το 2017,
παρουσιάζοντας µια αύξηση της τάξεως του 107,4%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως σε δαπάνες
προσωπικού, καθώς και σε διάφορες αµοιβές και έξοδα τρίτων που πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια της
διαδικασίας µετασχηµατισµού της Τράπεζας µε σκοπό την προετοιµασία και την µετατροπή της σε µια
«Ανταγωνιστική» Τράπεζα (Challenger Bank).

Στα απολογιστικά στοιχεία της τράπεζας καταγράφεται «κονδύλι» 11,538 εκατ. ευρώ για  αµοιβές και
έξοδα προσωπικού από 4,156 εκατ. το 2017. Σηµειώνεται ότι στις 31/12/2018 το προσωπικό της Praxiabank
αριθµούσε 109 εργαζόµενους (οι οποίοι έφτασαν το 2019 τους 220) από 30 εργαζόµενους το 2017 (στην
εποχή 2017 επιστρέφει από σήµερα η δοµή της τράπεζας).

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι αµοιβές και τα έξοδα τρίτων, καθώς και οι παροχές προς αυτούς για
συµβουλευτικές υπηρεσίες και έξοδα συντήρησης στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης της τράπεζας ανήλθαν σε
5,967 και 2,266 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Συνολικά, τα λειτουργικά έξοδα του 2018, ανήλθαν σε 11,615 εκατ.
ευρώ από 7,049 εκατ. ένα χρόνο πριν, µε τα 7,963 εκατ. ευρώ να αφορούν σε αµοιβές, έξοδα και παροχές
τρίτων.

Επιπλέον, η διοίκηση της Τράπεζας διέθεσε το ποσό των 26,5 χιλ. ευρώ για διαφήµιση των 9,839 χιλ. ευρώ
για δωρεές, επιχορηγήσεις και χορηγίες και νοµικά πρόσωπα και ιδιώτες.

Το αποτέλεσµα για την Praxiabank ήταν οι ζηµιές, προ αποµειώσεων και λοιπών προβλέψεων, να ανέλθουν
στα 23,4 εκατ. ευρώ σε σχέση µε 9,9 εκατ. ευρώ το 2017. Την 1η Ιανουαρίου 2018, η Τράπεζα, όπως ήταν
υποχρεωµένη, υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 9. Ως εκ τούτου, οι προβλέψεις για αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές
χρηµατοπιστωτικών µέσων, συµπεριλαµβανοµένων δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών αυξήθηκαν
κατά 434 χιλ. ευρώ συγκριτικά µε το 2017. Η επίπτωση αναγνωρίστηκε αναπροσαρµόζοντας το υπόλοιπο
έναρξης των ιδίων κεφαλαίων. Κατά την διάρκεια χρήσης 2018, η Τράπεζα αντιλόγησε προβλέψεις για
ζηµιές από αποµείωση δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ύψους 618 χιλ. ευρώ, ως αποτέλεσµα της
συνολικής µείωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου. Κατά τον ίδιο τρόπο, η Τράπεζα αντιλόγησε
προβλέψεις για αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές ύψους 174 χιλ. ευρώ περίπου αναφορικά µε ταµειακά
ισοδύναµα και χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Εν τέλει, οι ζηµιές προ φόρων της Τράπεζας ανήλθαν για το 2018 στα 21,2 εκατ. ευρώ, ενώ µετά το φόρο
εισοδήµατος ο οποίος ανήλθε στις 166 χιλ. ευρώ, οι ζηµίες ανήλθαν στα 21,3 εκατ. ευρώ σε σχέση µε
ζηµίες 9,1 εκατ. ευρώ για το 2017 αντίστοιχα.

Η «ζυγαριά» των ευθυνών και τα βαριά ονόµατα στο Δ.Σ.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε λίγο πριν από τα µεσάνυχτα της περασµένης Παρασκευής, η διοίκηση της
Praxiabank αναφέρει ότι από το 2018, µέσω µεγάλων επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχµής και συστήµατα,
δηµιούργησε µια ολοκληρωµένη ψηφιακή τράπεζα, όχι µόνο στο front-end (e-banking & mobile app) αλλά και
σε όλα τα back-office συστήµατα, επιτρέποντας µία αυτοµατοποιηµένη και γρήγορη εξυπηρέτηση και
ξεχωριστή τραπεζική εµπειρία. «Είµαστε ήδη λειτουργικοί από το φθινόπωρο του 2019 σε έναν κύκλο
«Friends & Family” πελατών», αναφέρει η διοίκηση.

Προφανώς, ο κύκλος αυτός είναι πολύ στενός για να παράξει κέρδη για τον βασικό µέτοχο και να τον
πείσει να βάλει νέα κεφάλαια στην Τράπεζα. Και για να πειστεί κάποιος τρίτος να επενδύσει τα ζωτικά
κεφάλαια που χρειάζεται η Praxiabank ώστε να συνεχίσει να υφίσταται, η δοµή της θα υποστεί δραµατική
συρρίκνωση.

Το γιατί, πάντως, το εγχείρηµα της Praxia αντιµετωπίστηκε εξαρχής µε δυσπιστία από την αγορά,
εγείροντας συχνά αρνητική παραφιλολογία και ανάγκη υπεράσπισης του οράµατος του µετόχου και της
διοίκησης, πρέπει να προβληµατίσει για τις ευθύνες και των δύο πλευρών. Σε συνέντευξή της στο
Capital.gr, στις 20 Δεκεµβρίου 2018, η Διευθύνουσα Σύµβουλος, Αναστασία Σακελλαρίου, έλεγε
χαρακτηριστικά:

«Αυτό που πρέπει να τονιστεί για να κατανοηθεί ότι το εγχείρηµα της Praxia Bank υποστηρίζεται πολύ
σοβαρά και σταθερά από τους µετόχους, είναι η σύνθεση του διοικητικού µας συµβουλίου. Έχουµε ένα
εννεαµελές διοικητικό συµβούλιο, στο οποίο µετέχουν πολύ αξιόλογα στελέχη µε µακρά διεθνή εµπειρία,
καθώς και οι δύο συνιδρυτές του Atlas Fund, ο Bob Diamond και ο David Schamis. Από το Atlas Fund, στο Δ.Σ.
της Praxia Bank µετέχουν επίσης ο CFO του Atlas, Tim Kacani και η Sally Bott, µε εµπειρία 30 ετών στο
κοµµάτι Human Resources και προηγούµενη θητεία στην Barclays, στην BP και στην UBS ως επικεφαλής
επιτροπών αποδοχών. Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο Corrado Passera, ο οποίος έχει διατελέσει Υπουργός
Μεταφορών και Υποδοµών και Υπουργός Οικονοµικής Ανάπτυξης επί κυβέρνησης Μόντι στην Ιταλία και ο
οποίος, ως επικεφαλής της Intesa, πρωταγωνίστησε στη συγχώνευσή της µε την Sanpaolo IMI,
δηµιουργώντας τον τραπεζικό κολοσσό Intesa Sanpaolo. Με 40 χρόνια επιτυχηµένη πορεία στον
χρηµατοπιστωτικό χώρο, ο κ. Passera επιχειρεί αυτή τη στιγµή να στήσει το ίδιο µοντέλο µε αυτό της
Praxia Bank, µία challenger bank, στην Ιταλία. Στο διοικητικό µας συµβούλιο µετέχουν επίσης ο Bob
Willoughbi, ο οποίος έχει πίσω του 30 χρόνια επιτυχηµένης καριέρας και έχει διατελέσει επικεφαλής του
Risk Committee, αλλά και Head στο Underwriting της Credit Suisse και ο Μιχάλης Κατούνας, ο οποίος έχει
διατελέσει επίσης σε senior θέσεις στην Credit Suisse, καθώς και CEO στο QInvest, το επενδυτικό όχηµα του
Κατάρ».

Πηγή: Capital.gr
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Α.Γεωργιάδης: «Στόχος µας στις αρχές του 2020 να ξεκινήσουν οι πραγµατικές
εργασίες στο Ελληνικό»

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά  τη διάρκεια  ραδιοφωνικής του
συνέντευξης έκανε λόγο για  «πολύ επικοιδοµητικές συζητήσεις» των Ελλήνων υπουργών
που βρέθηκαν στο «πιο επιτυχηµένο Capital Link της τελευταίας 10ετιας».

Όπως είπε, µάλιστα, «το 2020 θα έχουµε πολλές περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις στις
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και ενδεχοµένως στη ΔΕΠΑ».

Ερωτηθείς για την επένδυση στο Ελληνικό είπε ότι «µέσα στην εβδοµάδα περιµένουµε την απόφαση
της ανεξάρτητης επιτροπής που κάνει τον διαγωνισµό για το Καζίνο» καθώς και ότι «σήµερα
τελειώνει η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της LAMDA».

«Στόχος µας στις αρχές του 2020 να ξεκινήσουν οι πραγµατικές εργασίες στο Ελληνικό»
πρόσθεσε.

Κληθείς να τοποθετηθεί για το µεταναστευτικό αρχικά παρατήρησε ότι «δεν αντιµετωπίζεται εύκολα»
και στη συνέχεια πρόσθεσε ότι ο υφυπουργός Άµυνας Αλκιβιάδης Στεφανής ήταν «ο κατάλληλος
άνθρωπος για να το αναλάβει». Σηµείωσε, δε, ότι «δεν το είχαµε υποτιµήσει, όµως είχαµε υποτιµήσει το
πώς θα συµπεριφερθεί ο Ερντογάν. Είναι προφανές ότι αποφάσισε να πιέσει τη νέα κυβέρνηση µε αυτόν
τον τρόπο».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε και τη συνέντευξη Ερντογάν το βράδυ της Κυριακής λέγοντας ότι
«αγγίζει τα όρια του παραληρήµατος». «Έχουµε έναν άνθρωπο που απειλεί τις ΗΠΑ και τη
Γαλλία µε διεθνή διαπόµπευση. Με λογική δεν µπορείς να τα αντιµετωπίσεις αυτά» συµπλήρωσε.

Σύµφωνα µε τον ίδιο «η Τουρκία καταλαβαίνει µόνο τη γλώσσα της ισχύος. Ένα κοµµάτι είναι οι
διεθνείς συµµαχίες και ένα κοµµάτι είναι οι ισχυρές ένοπλες δυνάµεις» για να προσθέσει ότι
«πρέπει να προσέξουµε πολύ και το δηµογραφικό».
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Α.Γεωργιάδης: «Στόχος µας στις αρχές του 2020 να ξεκινήσουν οι εργασίες στο
Ελληνικό»

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής του συνέντευξης έκανε λόγο
για «πολύ επικοιδοµητικές συζητήσεις» των Ελλήνων υπουργών που βρέθηκαν στο «πιο επιτυχηµένο Capital
Link της τελευταίας 10ετιας».

Όπως είπε, µάλιστα, «το 2020 θα έχουµε πολλές περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις στις Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας και ενδεχοµένως στη ΔΕΠΑ».

Ερωτηθείς για την επένδυση στο Ελληνικό είπε ότι «µέσα στην εβδοµάδα περιµένουµε την απόφαση της
ανεξάρτητης επιτροπής που κάνει τον διαγωνισµό για το Καζίνο» καθώς και ότι «σήµερα τελειώνει η
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της LAMDA».

«Στόχος µας στις αρχές του 2020 να ξεκινήσουν οι πραγµατικές εργασίες στο Ελληνικό» πρόσθεσε.

Κληθείς να τοποθετηθεί για το µεταναστευτικό αρχικά παρατήρησε ότι «δεν αντιµετωπίζεται εύκολα» και
στη συνέχεια πρόσθεσε ότι ο υφυπουργός Άµυνας Αλκιβιάδης Στεφανής ήταν «ο κατάλληλος άνθρωπος
για να το αναλάβει». Σηµείωσε, δε, ότι «δεν το είχαµε υποτιµήσει, όµως είχαµε υποτιµήσει το πώς θα
συµπεριφερθεί ο Ερντογάν. Είναι προφανές ότι αποφάσισε να πιέσει τη νέα κυβέρνηση µε αυτόν τον
τρόπο».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε και τη συνέντευξη Ερντογάν το βράδυ της Κυριακής λέγοντας ότι «αγγίζει
τα όρια του παραληρήµατος». «Έχουµε έναν άνθρωπο που απειλεί τις ΗΠΑ και τη Γαλλία µε διεθνή
διαπόµπευση. Με λογική δεν µπορείς να τα αντιµετωπίσεις αυτά» συµπλήρωσε.
Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολούθησε το pronews.gr στο Instagram για να «δεις» τον πραγµατικό
κόσµο!

Σύµφωνα µε τον ίδιο «η Τουρκία καταλαβαίνει µόνο τη γλώσσα της ισχύος. Ένα κοµµάτι είναι οι διεθνείς
συµµαχίες και ένα κοµµάτι είναι οι ισχυρές ένοπλες δυνάµεις» για να προσθέσει ότι «πρέπει να προσέξουµε
πολύ και το δηµογραφικό».

Πηγή: pronews.gr
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Άδωνις Γεωργιάδης στον ΘΕΜΑ 104,6: Το 2020 θα έχουµε περισσότερες
επενδύσεις από τις ΗΠΑ

Για «πολυ επικοιδοµητικές συζητήσεις» των Ελλήνων υπουργών που βρέθηκαν στο «πιο επιτυχηµένο Capital
Link της τελευταίας 10ετιας» έκανε λόγο ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης µιλώντας στον
ΘΕΜΑ 104,6.

Όπως είπε, µάλιστα, «το 2020 θα έχουµε πολλές περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις στις Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας και ενδεχοµένως στη ΔΕΠΑ».

Ερωτηθείς για την επένδυση στο Ελληνικό είπε ότι «µέσα στην εβδοµάδα περιµένουµε την απόφαση της
ανεξάρτητης επιτροπής που κάνει τον διαγωνισµό για το Καζίνο» καθώς και ότι «σήµερα τελειώνει η
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της LAMDA».

«Στόχος µας στις αρχές του 2020 να ξεκινήσουν οι πραγµατικές εργασίες στο Ελληνικό» πρόσθεσε.

Κληθείς να τοποθετηθεί για το µεταναστευτικό αρχικά παρατήρησε ότι «δεν αντιµετωπίζεται εύκολα» και
στη συνέχεια πρόσθεσε ότι ο υφυπουργός Άµυνας Αλκιβιάδης Στεφανής ήταν «ο κατάλληλος άνθρωπος
για να το αναλάβει». Σηµείωσε, δε, ότι «δεν το είχαµε υποτιµήσει, όµως είχαµε υποτιµήσει το πώς θα
συµπεριφερθεί ο Ερντογάν. Είναι προφανές ότι αποφάσισε να πιέσει τη νέα κυβέρνηση µε αυτόν τον
τρόπο».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε και τη συνέντευξη Ερντογάν το βράδυ της Κυριακής λέγοντας ότι «αγγίζει
τα όρια του παραληρήµατος». «Έχουµε έναν άνθρωπο που απειλεί τις ΗΠΑ και τη Γαλλία µε διεθνή
διαπόµπευση. Με λογική δεν µπορείς να τα αντιµετωπίσεις αυτά» συµπλήρωσε.

Σύµφωνα µε τον ίδιο «η Τουρκία καταλαβαίνει µόνο τη γλώσσα της ισχύος. Ένα κοµµάτι είναι οι διεθνείς
συµµαχίες και ένα κοµµάτι είναι οι ισχυρές ένοπλες δυνάµεις» για να προσθέσει ότι «πρέπει να προσέξουµε
πολύ και το δηµογραφικό».
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«Νέα Πορεία» Σισµανόγλειου: Για την ανακοίνωση του Σωµατείου σχετικά µε
την εκδήλωση του ΠΙΣ για ΣΔΙΤ στην Υγεία

Το Δελτίο τύπου που δημοσιοποίησαν οι παρατάξεις ΔΑΚΕ, ΔΑΕΣ-ΠΑΣΚΕ, ΕΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την
εκδήλωση του ΠΙΣ στην Αίγλη Ζαππείου για την παραπέρα συνέχιση του ξεπουλήματος της δημόσιας
υγείας στους ιδιώτες, είναι μακριά από τις ανάγκες του υγειονομικού κινήματος και δείχνει τη λογική, τις
θέσεις και τις πρακτικές των παρατάξεων αυτών. Οι διαφοροποιήσεις μας, ως “Νέα Πορεία” ήταν πολύ
συγκεκριµένες για το περιεχόµενο του δελτίου τύπου.

Τονίσαμε ότι είναι ανάγκη να συμπληρωθούν μια σειρά σημαντικά ζητήματα στο δελτίο τύπου, αλλά
κανένα δεν έγινε δεκτό µε οµόφωνη απόφαση των παρατάξεων ΔΑΚΕ-ΝΔ, ΔΑΕΣ-ΠΑΣΚΕ και ΕΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ.

Τα σηµεία που εµείς ζητήσαµε να συµπεριληφθούν στο δελτίο τύπου είναι τα εξής:

– Να καταγγείλουμε την προκλητικότητα που έδειξε για άλλη μία φορά η κυβέρνηση της ΝΔ, αυτή τη φορά
απέναντι στο υγειονομικό κίνημα που αντιστέκεται ενάντια στην προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της
δημόσιας υγείας. Με τα ΜΑΤ και τη χρήση δακρυγόνων, γκλοπ, χειροβομβίδες κρότου λάμψης, και με
τραυματισμούς υγειονομικών προσπάθησε η κυβέρνηση να προστατεύσει του παρευρισκόμενους στη
αίθουσα της Αίγλης Ζαππείου, οι οποίοι θα συζητούσαν το ξεπούλημα της δημόσιας υγείας στα μεγάλα
επιχειρηµατικά συµφέροντα και τους ιδιωτικούς οµίλους.

– Να καταγγείλουμε το μονοπαραταξιακό (ΔΑΚΕ) προεδρείο του ΠΙΣ για το ρόλο του δούρειου ίππου στην
προσπάθεια άλωσης της δημόσιας υγείας, πρωτοστατώντας στο ξεπούλημα της δημόσιας υγείας μέσω
των ΣΔΙΤ.

Να καταγγείλουµε τις πολιτικές της κυβέρνησης, αλλά και των υπολοίπων κυβερνήσεων διαχρονικά ΠΑΣΟΚ
και ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες εκφράστηκαν με τη “λαμπρή” συμμετοχή στην αίθουσα της Αίγλης, προσκεκλημένων,
όπως “businessmen”, τραπεζίτες, διευθύνοντες σύμβουλοι επιχειρήσεων, του βουλευτή της ΝΔ και
τοµεάρχη υγείας της ΝΔ Β. Οικονόµου.

– Καταγγελία των απόψεων και δηλώσεων του Άδωνι, υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι οποίες
συμπύκνωσαν σε λίγες λέξεις την κυβερνητική πολιτική που ορίζουν με τον πιο ακραίο φιλελεύθερο τρόπο
την έννοια της ανάπτυξης, που έκφρασε ως κεντρικός ομιλητής στο 21ο ετήσιο φόρουμ της Capital Link με
θέµα «Επενδύστε στην Ελλάδα», στη Νέα Υόρκη. Πιο συγκεκριµένα ο Άδωνις είπε:

«Η μόνη ερώτηση που έχουμε από τους ψηφοφόρους μας είναι γιατί δεν το κάνουμε πιο γρήγορα, γιατί
αργήσαμε τόσο πολύ, γιατί δεν πουλάμε πιο πολλά, γιατί δεν ιδιωτικοποιούμε τα πάντα…Και πρέπει να σας
καθησυχάσω ότι η όρεξή µας είναι τόσο τεράστια, κάθε µήνας που περνάει γίνεται µεγαλύτερη».

Αυτά δήλωσε µεταξύ άλλων ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων…

– Να ξεκαθαρίσουμε με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι το συνδικαλιστικό κίνημα δε θα επιτρέψει τη
δυνατότητα εργασίας ιδιωτών γιατρών και λοιπού προσωπικού στα νοσοκομεία, την εγκατάσταση
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού από ιδιωτικές εταιρίες στα νοσοκομεία, την μετατροπή της νομικής μορφής
των νοσοκοµείων από Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου σε οτιδήποτε άλλο (ΝΠΙΔ, Ανώνυµες Εταιρείες)».

– Να τονίσουμε ότι δεν διαπραγματευόμαστε την καθολική και δημόσια και δωρεάν υγεία για όλο το λαό.
Η υγεία είναι κατοχυρωµένο κοινωνικό αγαθό και όχι εµπόρευµα.

ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΗΓΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΔΑΚΕ-ΝΔ, ΔΑΕΣ-ΠΑΣΚΕ, ΕΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ!!

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ
ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΟ
ΠΑΛΗΣ !!!!

Διαβάστε επίσης:

Κόνιαρης: ΠΙΣ και κυβέρνηση ΝΔ θα  μας βρουν μπροστά  τους, σε κάθε βήμα  τους για
ΣΔΙΤ στην Υγεία

Ανακοίνωση και φωτογραφίες ΟΕΝΓΕ για  την κινητοποίηση κατά  της ημερίδας του ΠΙΣ
για  ΣΔΙΤ στην Υγεία

Νοσοκομειακοί γιατροί και εργαζόμενοι στα  δημόσια  νοσοκομεία  ακύρωσαν τη φιέστα
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για  ΣΔΙΤ στην Υγεία

Κινητοποίηση ΟΕΝΓΕ – Σωματείων ενάντια  στη φιέστα  του ΠΙΣ για  την προώθηση των
ΣΔΙΤ στην Υγεία

Εκτύπωσε ή στείλε email το άρθρο!
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ΤΑΙΠΕΔ: Που εστιάζεται το ενδιαφέρον των επενδυτών
Οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως επίσης
και ο κλάδος των ακινήτων. Ωστόσο, αυτό που ζητούν πάντα οι επενδυτές είναι συνέπεια στις δεσµεύσεις,
διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εµπόδια.

Αυτό ανέφερε, µιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθµό Alpha 98,9 και µεταφέροντας το κλίµα που συνάντησε
στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ ‘Αρης Ξενόφος. Παράλληλα,
απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το Ταµείο, εκτίµησε ότι ο διαγωνισµός για τη ΔΕΠΑ Υποδοµών που ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα,
θα προσελκύσει αρκετά σηµαντικό ενδιαφέρον, τόσο από στρατηγικούς επενδυτές όσο και από επενδυτικά
funds, τα οποία επενδύουν στο χώρο των υποδοµών.

Ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά για µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτικών
σχηµάτων για τη β’ φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του «Ελ. Βενιζέλος» και προς το τέλος
Ιανουαρίου την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εµπορίας. Μέσα
στο νέο έτος επίσης, θα εκκινήσουν οι διαγωνισµοί για τα περιφερειακά λιµάνια και µαρίνες, όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να
αξιοποιηθούν και οι Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, το
οποίο ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
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Πώς έσκασε η "φωτοβολίδα" της Praxiabank

Της Νένας Μαλλιάρα

"Φωτοβολίδα", υψηλών προσδοκιών και μηδενικού αποτελέσματος που δυστυχώς έρχεται να επιβεβαιώσει
τον εξαρχής σκεπτικισμό της αγοράς, αποδεικνύεται το εγχείρημα της Praxiabank για τη δημιουργία της
πρώτης ελληνικής challenger bank. Η αποτυχία του εγχειρήματος θα έχει αντίκτυπο στο 90% του
προσωπικού της Τράπεζας. Αντανακλαστικά, το "ναυάγιο" της Praxiabank πλήττει και το επενδυτικό
"γόητρο" του ελληνικού τραπεζικού τομέα, ενώ για την ίδια την Τράπεζα το reputation damage που έχει
υποστεί είναι αναµφίβολα τροµακτικό.

Την τελική έκβαση για την Praxiabank θα δείξει το διάστημα μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου. Μέχρι στιγμής, όλες
οι λύσεις που έχει αναζητήσει για λογαριασμό του μετόχου η UBS, - από την εξεύρεση τρίτων επενδυτών
έως την εξαγορά/απορρόφηση της Praxiabank από ελληνική τράπεζα (έχουν προσεγγισθεί και οι τέσσερις
συστημικές τράπεζες και οι μη συστημικές Attica και Παγκρήτια, ενώ προσφορά που δεν κρίνεται επαρκής
έχει υποβάλει η Viva) - , δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα. Επομένως, στο προσεχές διάστημα ο ρόλος που θα
αναλάβει και η Τράπεζα της Ελλάδος θα είναι καταλυτικός. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΤτΕ ζητά
άμεση κεφαλαιακή ενίσχυση της Praxiabank, ύψους 30 εκατ. ευρώ, χωρίς ωστόσο να ανησυχεί για τις
καταθέσεις, ύψους 145 εκατ. ευρώ, της τράπεζας, καθώς αυτές είναι πλήρως καλυµµένες. 

Σήμερα, η διοίκηση της Praxiabank με επικεφαλής την Διευθύνουσα Σύμβουλο, Αναστασία Σακελλαρίου, θα
ανακοινώσει και επισήμως σε περίπου 200 εργαζόμενους της Praxia τις απολύσεις τους (το σύνολο του
προσωπικού ανέρχεται σε 220 άτομα και φημολογείται ότι 30 θα παραμείνουν στην Τράπεζα), προκειμένου
από τις 19 Δεκεμβρίου, η Praxiabank να λειτουργεί με μία πολύ πιο λιτή δομή. Οι πληροφορίες αναφέρουν
ότι ο μέτοχος θα καταβάλει 20 εκατ. ευρώ για την πληρωμή αποζημιώσεων 6 μισθών, οι οποίες για τα
ανώτερα διευθυντικά στελέχη θα φτάσουν και τα 800.000 – 1.500.000 ευρώ!

Γαλαντόμος στις αποζημιώσεις (αναγκαστικά, ως παρακολούθημα των γενναιόδωρων αμοιβών που
εφάρμοζε η διοίκηση), φειδωλός στην επένδυση στην Praxiabank, όπως είχε αρχικά δεσμευτεί, ο Bob
Diamond θα φύγει χαμένος από την επένδυσή του στην Ελλάδα. Προφανώς, το βάρος της αποτυχίας πέφτει
κατά βάση στη διοίκηση της Τράπεζας, η οποία είχε την ευθύνη να διαχειριστεί αποτελεσματικά τα
κεφάλαια του µετόχου. 

Στις 17 Φεβρουαρίου 2017 η Τράπεζα Credicom Consumer Finance εξαγοράστηκε εξ ολοκλήρου από την
Atlas Merchant Capital LLC μέσω της θυγατρικής της AMC Oak Sarl, επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο
Λουξεμβούργο. Ο τελικός αγοραστής ήταν η Atlas Merchant Capital Fund LP ("AMC”), εταιρία επενδύσεων
που ειδικεύεται στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, "ειδικότερα σε τομείς ανάπτυξης και
ευκαιριών και συγκεκριµένα στη διαχείριση επενδύσεων". 

Η δέσμευση του επικεφαλής του AMC, Bod Diamond, ο οποίος είχε καταβάλλει στο ξεκίνημα της Τράπεζας
70 εκατ. ευρώ, ήταν να επενδύσει στην Praxiabank άλλα 200 εκατ. ευρώ. Ακριβώς ένα χρόνο πριν,  στο
επενδυτικό συνέδριο του Capital Link στη Ν. Υόρκη, ο συνιδρυτής της Atlas Merchant Capital, David Schamis
διαβεβαίωνε ότι η Atlas έχει μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και υπάρχει η δέσμευση  ώστε να
χτιστεί η Praxiabank. Το ίδιο διάστημα, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Praxia, Αναστασία Σακελλαρίου,
δήλωνε σε συνέντευξή της στο Capital.gr ότι η Atlas αγόρασε την τραπεζική άδεια της Credicom με τη
δέσμευση να στηρίξει ένα επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο σε βάθος πενταετίας έχει κεφαλαιακές ανάγκες
250 – 300 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, όπως ανέφερε η κα Σακελλαρίου, στη διάρκεια των επαφών με διεθνείς
επενδυτές στη Ν. Υόρκη, τρεις επενδυτές παγκόσμιου βεληνεκούς επέδειξαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν
στο μετοχικό κεφάλαιο της Praxia Bank. Τελικά, όμως, οι επαφές με τους επενδυτές προκειμένου να
συµµετάσχουν στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου δεν ευοδώθηκαν, αφού κατόπιν σκέψεως αποχώρησαν. 

Πώς χτιζόταν, εν τω μεταξύ, η Praxiabank και πώς επενδύονταν τα αρχικά κεφάλαια του μετόχου; Μια
ματιά στις απολογιστικές εκθέσεις της διοίκησης θα ήταν αρκετή για να κρούσει συναγερμό ενόψει του
κινδύνου πρόσκρουσης του πλοίου στα βράχια. Την ώρα που η ορχήστρα έπαιζε και οι επιβάτες χόρευαν
αμέριμνα, τα υπέρογκα και συνεχώς αυξανόμενα έξοδα και η απουσία εργασιών και εσόδων,
προετοίμαζαν τον "Τιτανικό" της Praxiabank. Ο καπετάνιος του πλοίου δεν έβλεπε το παγόβουνο μέχρι και
την τελευταία ώρα, αφού προσφάτως, παρά το ότι τα κεφάλαια σώνονταν με ταχύ ρυθμό (σύμφωνα με
πληροφορίες, το μηνιαίο κόστος για τη λειτουργία της Τράπεζας ανερχόταν σε 3,5 εκατ. ευρώ), κρίθηκε
σκόπιμη περαιτέρω επέκταση σε προσωπικό, αλλά και μετεγκατάσταση σε νέο μεγαλύτερο κτίριο, από τον
Παράδεισο Αµαρουσίου στο Χαλάνδρι.

Τον εκτροχιασμό της Τράπεζας, την ώρα που ο μέτοχος σφύριζε αδιάφορα για την κεφαλαιακή της
ενίσχυση (αν υποτεθεί ότι είχε δώσει εντολή στη διοίκηση να προχωρήσει εμπροσθοβαρώς σε όλη την
πολυδάπανη επένδυση για να στηθεί ένα πολυτελές "μαγαζί" προς πώληση), δείχνουν τα στοιχεία των δύο

https://www.capital.gr/epixeiriseis/3399565/pos-eskase-i-fotobolida-tis-praxiabank


http://www.capital.gr/

 Publication date: 16/12/2019 08:41

 Alexa ranking (Greece): 91

 https://www.capital.gr/epixeiriseis/3399565/pos-eskase-i-fotobolida-tis-praxiabank

τελευταίων απολογιστικών χρήσεων. 

Στην ετήσια οικονομική έκθεση για το 2018 που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2019, οι χρηματοοικονομικές
επιδόσεις για το 2018 αναφέρουν ότι το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα της Τράπεζας μειώθηκαν στα
3,6 εκατ. ευρώ από 9,6 εκατ. ευρώ το 2017. Γενικότερα καταγράφεται μείωση των διαθεσίμων της
Τράπεζας κατά 18,5 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες που
πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια του µετασχηµατισµού της. 

Μεγάλη μείωση, κατά 68,7% συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση, κατέγραψαν τα έσοδα από τόκους, τα
οποία ανήλθαν στα 0,4 εκατ. ευρώ από 1,4 εκατ. ευρώ. Η μείωση στα έσοδα από τόκους αποδίδεται στη
συνεχιζόµενη µείωση του δανειακού χαρτοφυλακίου. 

Το πλήγμα στα έσοδα της Τράπεζας ήρθε και από τη μείωση των καθαρών εσόδων από αμοιβές και
προμήθειες (μειώθηκαν από 160 χιλ. ευρώ σε… 2 χιλ. ευρώ αντίστοιχα!) λόγω της ανάθεσης διαχείρισης
από την Τράπεζα του καταγγελµένου και διαγραµµένου χαρτοφυλακίου δανείων σε νοµική εταιρία. 

Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν στα… 19 χιλ. ευρώ (!!) µειωµένα κατά 75,1 % σε σύγκριση µε το 2017. 

Κατόπιν των ανωτέρω, τα συνολικά έσοδα εκμετάλλευσης της Τράπεζας ανήλθαν στα 454 χιλ. ευρώ,
μειωμένα κατά 72%, αποτυπώνοντας πλήρως το αποτέλεσμα του περιορισμού των δραστηριοτήτων της
Τράπεζας και ιδίως του δανειακού χαρτοφυλακίου. 

Την ώρα, όμως, που τα έσοδα έπαιρναν τον κατήφορο, τα έξοδα ανέβαιναν τον ανήφορο. Το 2018 τα
συνολικά λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στα 23,8 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 11,5 εκατ. ευρώ το 2017,
παρουσιάζοντας μια αύξηση της τάξεως του 107,4%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως σε δαπάνες
προσωπικού, καθώς και σε διάφορες αμοιβές και έξοδα τρίτων που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της
διαδικασίας μετασχηματισμού της Τράπεζας με σκοπό την προετοιμασία και την μετατροπή της σε μια
"Ανταγωνιστική" Τράπεζα (Challenger Bank). 

Στα απολογιστικά στοιχεία της τράπεζας καταγράφεται "κονδύλι" 11,538 εκατ. ευρώ για  αμοιβές και
έξοδα προσωπικού από 4,156 εκατ. το 2017. Σημειώνεται ότι στις 31/12/2018 το προσωπικό της Praxiabank
αριθμούσε 109 εργαζόμενους (οι οποίοι έφτασαν το 2019 τους 220) από 30 εργαζόμενους το 2017 (στην
εποχή 2017 επιστρέφει από σήµερα η δοµή της τράπεζας).

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων, καθώς και οι παροχές προς αυτούς για
συμβουλευτικές υπηρεσίες και έξοδα συντήρησης στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης της τράπεζας ανήλθαν σε
5,967 και 2,266 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Συνολικά, τα λειτουργικά έξοδα του 2018, ανήλθαν σε 11,615 εκατ.
ευρώ από 7,049 εκατ. ένα χρόνο πριν, με τα 7,963 εκατ. ευρώ να αφορούν σε αμοιβές, έξοδα και παροχές
τρίτων.

Επιπλέον, η διοίκηση της Τράπεζας διέθεσε το ποσό των 26,5 χιλ. ευρώ για διαφήμιση των 9,839 χιλ. ευρώ
για δωρεές, επιχορηγήσεις και χορηγίες και νοµικά πρόσωπα και ιδιώτες. 

Το αποτέλεσμα για την Praxiabank ήταν οι ζημιές, προ απομειώσεων και λοιπών προβλέψεων, να ανέλθουν
στα 23,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με 9,9 εκατ. ευρώ το 2017. Την 1η Ιανουαρίου 2018, η Τράπεζα, όπως ήταν
υποχρεωμένη, υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 9. Ως εκ τούτου, οι προβλέψεις για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές
χρηματοπιστωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών αυξήθηκαν
κατά 434 χιλ. ευρώ συγκριτικά με το 2017. Η επίπτωση αναγνωρίστηκε αναπροσαρμόζοντας το υπόλοιπο
έναρξης των ιδίων κεφαλαίων. Κατά την διάρκεια χρήσης 2018, η Τράπεζα αντιλόγησε προβλέψεις για
ζημιές από απομείωση δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ύψους 618 χιλ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της
συνολικής μείωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου. Κατά τον ίδιο τρόπο, η Τράπεζα αντιλόγησε
προβλέψεις για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές ύψους 174 χιλ. ευρώ περίπου αναφορικά με ταμειακά
ισοδύναµα και χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου. 

Εν τέλει, οι ζημιές προ φόρων της Τράπεζας ανήλθαν για το 2018 στα 21,2 εκατ. ευρώ, ενώ μετά το φόρο
εισοδήματος ο οποίος ανήλθε στις 166 χιλ. ευρώ, οι ζημίες ανήλθαν στα 21,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με
ζηµίες 9,1 εκατ. ευρώ για το 2017 αντίστοιχα. 

Με ανακοίνωση που εξέδωσε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της περασμένης Παρασκευής, η διοίκηση της
Praxiabank αναφέρει ότι από το 2018, μέσω μεγάλων επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχμής και συστήματα,
δημιούργησε μια ολοκληρωμένη ψηφιακή τράπεζα, όχι μόνο στο front-end (e-banking & mobile app) αλλά και
σε όλα τα back-office συστήματα, επιτρέποντας μία αυτοματοποιημένη και γρήγορη εξυπηρέτηση και
ξεχωριστή τραπεζική εμπειρία. "Είμαστε ήδη λειτουργικοί από το φθινόπωρο του 2019 σε έναν κύκλο
"Friends & Family” πελατών", αναφέρει η διοίκηση.

Προφανώς, ο κύκλος αυτός είναι πολύ στενός για να παράξει κέρδη για τον βασικό μέτοχο και να τον
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πείσει να βάλει νέα κεφάλαια στην Τράπεζα. Και για να πειστεί κάποιος τρίτος να επενδύσει τα ζωτικά
κεφάλαια που χρειάζεται η Praxiabank ώστε να συνεχίσει να υφίσταται, η δομή της θα υποστεί δραματική
συρρίκνωση. 

Το γιατί, πάντως, το εγχείρημα της Praxia αντιμετωπίστηκε εξαρχής με δυσπιστία από την αγορά,
εγείροντας συχνά αρνητική παραφιλολογία και ανάγκη υπεράσπισης του οράματος του μετόχου και της
διοίκησης, πρέπει να προβληματίσει για τις ευθύνες και των δύο πλευρών. Σε συνέντευξή της στο
Capital.gr, στις 20 Δεκεμβρίου 2018, η Διευθύνουσα Σύμβουλος, Αναστασία Σακελλαρίου, έλεγε
χαρακτηριστικά:

"Αυτό που πρέπει να τονιστεί για να κατανοηθεί ότι το εγχείρημα της Praxia Bank υποστηρίζεται πολύ
σοβαρά και σταθερά από τους μετόχους, είναι η σύνθεση του διοικητικού μας συμβουλίου. Έχουμε ένα
εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν πολύ αξιόλογα στελέχη με μακρά διεθνή εμπειρία,
καθώς και οι δύο συνιδρυτές του Atlas Fund, ο Bob Diamond και ο David Schamis. Από το Atlas Fund, στο Δ.Σ.
της Praxia Bank μετέχουν επίσης ο CFO του Atlas, Tim Kacani και η Sally Bott, με εμπειρία 30 ετών στο
κομμάτι Human Resources και προηγούμενη θητεία στην Barclays, στην BP και στην UBS ως επικεφαλής
επιτροπών αποδοχών. Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο Corrado Passera, ο οποίος έχει διατελέσει Υπουργός
Μεταφορών και Υποδομών και Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης επί κυβέρνησης Μόντι στην Ιταλία και ο
οποίος, ως επικεφαλής της Intesa, πρωταγωνίστησε στη συγχώνευσή της με την Sanpaolo IMI,
δημιουργώντας τον τραπεζικό κολοσσό Intesa Sanpaolo. Με 40 χρόνια επιτυχημένη πορεία στον
χρηματοπιστωτικό χώρο, ο κ. Passera επιχειρεί αυτή τη στιγμή να στήσει το ίδιο μοντέλο με αυτό της
Praxia Bank, μία challenger bank, στην Ιταλία. Στο διοικητικό μας συμβούλιο μετέχουν επίσης ο Bob
Willoughbi, ο οποίος έχει πίσω του 30 χρόνια επιτυχημένης καριέρας και έχει διατελέσει επικεφαλής του
Risk Committee, αλλά και Head στο Underwriting της Credit Suisse και ο Μιχάλης Κατούνας, ο οποίος έχει
διατελέσει επίσης σε senior θέσεις στην Credit Suisse, καθώς και CEO στο QInvest, το επενδυτικό όχημα του
Κατάρ".

Τελικά, µήπως τα ράσα δεν κάνουν τον παπά και ό,τι λάµπει δεν είναι χρυσός;

PRAXIA BANK
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Έρχεται νέα ρύθµιση που θα περιλαµβάνει όλα τα χρέη προς το δηµόσιο

Η νέα ρύθµιση οφειλών θα τεθεί σε εφαρµογή από το
καλοκαίρι του 2020.

Όλα  τα  χρέη «σε ένα  πακέτο»… νοικοκυρεµένα

Σε νέα ρύθµιση για τα χρέη νοικοκυριών και επιχειρήσεων προσανατολίζεται το οικονοµικό επιτελείο,
όπως αποκαλύπτει σήµερα «Η Βραδυνή της Κυριακής», σε µία προσπάθεια αφενός να υπάρχει
τµηµατική εξόφληση ληξιπρόθεσµων χρεών για οποιοδήποτε φόρο, αφετέρου, δε, να έχει τη λογική «όλα
σε ένα», για να εξαλειφθεί η πολυδιάσπαση των ρυθµίσεων.

Πριν ακόµα  προλάβει να  στεγνώσει το µελάνι της διάταξης µε τη νέα  πάγια  ρύθµιση, η
κυβέρνηση έχει αρχίσει να  επεξεργάζεται ένα  νέο σχέδιο για  τα  χρέη των νοικοκυριών και
των επιχειρήσεων. Εξετάζει µια νέα ρύθµιση, ένα νέο πρόγραµµα τµηµατικής εξόφλησης των
ληξιπρόθεσµων χρεών από οποιαδήποτε κατηγορία φόρου και εάν προέρχονται. Μια ρύθµιση «όλα σε ένα»,
ένα νέο εξωδικαστικό µηχανισµό πολύ πιο διευρυµένο, στόχος της οποίας θα είναι η εξάλειψη της
πολυδιάσπασης που δηµιουργούν σήµερα οι διαφορετικές ρυθµίσεις χρεών που ισχύουν.

Σύµφωνα  µε πληροφορίες, το οικονοµικό επιτελείο έχει ήδη στα  σκαριά  το «πακετάρισµα»
των ισχυουσών ρυθµίσεων (Εφορία , ασφαλιστικά  ταµεία , τράπεζες, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ), µε
βελτιώσεις που θα  τις κάνουν πιο λειτουργικές και αποτελεσµατικές, µε στόχο η ενιαία
ρύθµιση οφειλών να  είναι έτοιµη και να  τεθεί σε εφαρµογή από το καλοκαίρι του 2020.

H νέα  υπερ-ρύθµιση θα  αφορά  το σύνολο των οφειλών που ενδεχοµένως να  έχουν
νοικοκυριά  και επιχειρήσεις και θα  µπορεί να  ρυθµίζει ενιαία  τα  χρέη από όπου και εάν
αυτά  προέρχονται, µε στόχο τη βιώσιµη αποπληρωµή τους και τη µείωση του ιδιωτικού
χρέους στη χώρα , που φθάνει τα  135 δισ. ευρώ. Ουσιαστικά, πρόκειται για το πάντρεµα όλων των
ισχυουσών ρυθµίσεων τµηµατικής εξόφλησης οφειλών µε σηµαντικές βελτιώσεις.

Θα  τεθεί στους δανειστές

Το θέµα  της νέας ρύθµισης σκοπεύει να  θέσει το οικονοµικό επιτελείο στο πλαίσιο των
διαπραγµατεύσεων που θα  έχει µε τους δανειστές για  την πέµπτη αξιολόγηση ενισχυµένης
εποπτείας, που θα ξεκινήσει τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου του 2020. 

Το σχέδιο που θα  παρουσιάσει η κυβέρνηση στους εκπροσώπους των θεσµών ελπίζοντας σε
ένα  «πράσινο φως», µεταξύ άλλων θα  προβλέπει:

Τη δηµιουργία  µιας κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρµας, η οποία  θα  ενοποιεί όλους τους
µηχανισµούς που υπάρχουν σήµερα  και αφορούν ρυθµίσεις χρεών προς Εφορία ,
ασφαλιστικά  ταµεία  (π.χ. πάγια  ρύθµιση), ρυθµίσεις για  τα  «κόκκινα» δάνεια  (Νόµος
Κατσέλη, Πτωχευτικός Κώδικας), αλλά  και τον εξωδικαστικό συµβιβασµό. Η ενιαία ηλεκτρονική
πλατφόρµα θα παρέχει, µέσω της διασύνδεσης που θα έχει µε όλες τις υπηρεσίες, βάση δεδοµένων από
την οποία θα προκύπτει το οικονοµικό προφίλ των οφειλετών και θα βοηθά στο διαχωρισµό των χρεών
επιχειρήσεων και νοικοκυριών σε βιώσιµα και µη.

Τη δηµιουργία  της Τράπεζας Στοιχείων Οφειλετών – πρόκειται για  ένα  φιλόδοξο σχέδιο το
οποίο θα  ξεκινήσει το υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία  µε τις τράπεζες εντός του
2020. Η Τράπεζα Στοιχείων Οφειλετών, ουσιαστικά θα λειτουργεί ως ένας κρατικός «Τειρεσίας» που θα
συλλέγει όλα τα οικονοµικά στοιχεία φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.

Έρχεται η e-Εφορία  σε τρία  επίπεδα

Στην Ψηφιακή Εφορία προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, όπου ηλεκτρονικά θα τηρούνται τα
φορολογικά βιβλία, θα υπάρχει διασύνδεση των ταµειακών µηχανών µε την ΑΑΔΕ, και ο στόχος είναι το
2020 να τεθεί σε εφαρµογή.
Μπορεί να ακούγεται ως σενάριο επιστηµονικής φαντασίας, ωστόσο στην ΑΑΔΕ ήδη «τρέχουν» και παρότι
πέρασαν στα «ψιλά» γράµµατα της επικαιρότητας, στο φορολογικό νοµοσχέδιο µεταξύ των ελαφρύνσεων
και των φοροαναπτυξιακών κινήτρων µπήκαν τα θεµέλια για τη µετάβαση στην Εφορία του επόµενου
αιώνα.
Το πλάνο της ψηφιοποίησης αναπτύσσεται σε τρία  µέρη: 
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• Ηλεκτρονική λογιστική (myData)
Είναι µια  πλατφόρµα  που λαµβάνει όλες τις σχετικές ακαθάριστες πληροφορίες εσόδων και
εξόδων από όλες τις επιχειρήσεις και αποτελεί το λογιστικό και φορολογικό αρχείο τους.
Θα οδηγήσει στην προπληρωµή των επιστροφών φόρου και στον υπολογισµό των φορολογικών
υποχρεώσεων.

• Ηλεκτρονική τιµολόγηση
Θα  καταστεί το κύριο κανάλι των φορολογικών πληροφοριών που αποστέλλονται στο
myDATA.

• Online ταµειακές µηχανές
Το άλλο σηµαντικότερο κανάλι πληροφοριών για  τη Λογιστική. Σύµφωνα  µε την αρχή της
µετάδοσης πληροφοριών σε µια  συναλλαγή από µια  βάση συναλλαγών, θα  συνδεθούν όλες
οι on line ταµειακές µηχανές µε το myDATA.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, στο συνέδριο «Capital Link» στη Νέα  Υόρκη,
αναφέρθηκε και στο άλλο «αγκάθι» για  φορολογούµενους και επενδυτές: την ασφάλεια
Δικαίου. Πέρα από τις οδηγίες στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για την ορθή εφαρµογή Αποφάσεων –
Εγκυκλίων και την αποκατάσταση αδικιών σε βάρος φορολογουµένων κατά το στάδιο του ελέγχου,
επιχειρείται η άµεση επίλυση προβληµάτων στο πλαίσιο του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου.

Του Νίκου Ρογκάκου

Από την Έντυπη Έκδοση
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Σία 7 δισ
Σημαντική εξοικονόμηση
από την υποεκτέλεση του
Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων Υπέρβαση
στα έσοδα από ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ
• Πιθανή αύξηση του κονδυλίου
για το επίδομα θέρμανσης

Του ΜΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ια ανάσα από τα 7 δια ευρώ βρέθηκε το πλεόνασμα

του προϋπολογισμού στο τέλος Νοεμβρίου

με όχημα τα ανεκτέλεστα κονδύλια
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
ΠΔΕ Η υποεκτέλεση αυτών των δαπανών

άγγιξε τα 900 εκατ ευρώ και ως έναν βαθμό
δικαιολογεί τη διστακτικότητα των μεγάλων
επιχειρηματικών funds να έρθουν για επενδύσεις

στη χώρα μας Το προσκλητήριο που
τους απηύθυνε η κυβέρνηση από το βήμα
του συνεδρίου του Capital Link προϋποθέτει
αλλαγή σκηνικού και διόρθωση των αρρυθμιών

στο ΠΔΕ αφού οι μεγάλοι παίκτες της
αγοράς δεν εστιάζουν στα πρωτογενή πλεονάσματα

αλλά στην πορεία της ελληνικής
οικονομίας

Για την ώρα πάντως ο προϋπολογισμός
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το πλεόνασμα ΙΙμήνου

hl3

εκτελείται με πλεόνασμα μεγαλύτφο των
προβλέψεων. Σύμφωνα με τον υφυπουργό 

Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη, σε
σχέση με την εισηγητική έκθεση του 2020
καταγράφεται υπέρβαση στα φορολογικά
έσοδα κατά 117 εκατ. ευρώ, που δίνει τη
δυνατότητα στην κυβέρνηση να ανοίξει το
πουγκί των παροχών, εφόσον το συνεννοηθεί 

με τους θεσμούς. Ο υφυπουργός Οικονομικών 

άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο
να αυξηθεί κατά μερικά εκατομμύρια (5 με

10) το κονδύλι για το επίδομα θέρμανσης.
Να διαμορφωθεί, δηλαδή, πάνω από τα 68
εκατ. ευρώ, αναλόγως του ύψους των αιτήσεων, 

οι οποίες ήδη ξεπερνούν τις 500.000.
Η πλατφόρμα θα κλείσει στις 20 Δεκεμβρίου, 

ώστε τα επιδόματα να φτάσουν έως το
τέλος του έτους σε όλους τους δικαιούχους.
Από το 2020 η κυβέρνηση θα προχωρήσει
σε συνολική αναδιάρθρωση του επιδόματος
θέρμανσης.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το όποιο

υπερπλεόνασμα προκύψει για φέτος δεν
μπορεί να αξιοποιηθεί πέραν της 31ης
Δεκεμβρίου, ενώ το υπουργείο Οικονομικών 

δεν έχει μεταβάλει την πρόβλεψη του
προϋπολογισμού για το φετινό πρωτογενές
αποτέλεσμα, η οποία παραμένει στο 3,7%
του ΑΕΠ. Ο προϋπολογισμός εκτελείται κανονικά, 

με τα έσοδα στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου 

- Νοεμβρίου 2019 να είναι αυξημένα
κατά 380 εκατ. ευρώ, στα 48,4 δισ. ευρώ, με
τα έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ να παρουσιάζουν
αυξημένο ποσοστό εισπραξιμότητας. Λόγω
μάλιστα της ελάφρυνσης του λογαριασμού,
στα ταμεία θα έρθουν 110 εκατ. ευρώ παραπάνω 

εισπράξεις σε σχέση με τις εκτιμήσεις.
Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με το γεγονός ότι
χαμηλότερος φόρος πληρώνεται πιο εύκολα 

από τους οφειλέτες. Σε καλά επίπεδα
κινούνται και οι εισπράξεις από τον ΦΠΑ
λόγω της θετικής επίδρασης που άσκησαν
τα μέτρα Τσίπρα τον περασμένο Μάιο 

(μετατάξεις 

προϊόντων και υπηρεσιών από τον
υψηλό 24% στον χαμηλό συντελεστή του
φόρου 13%).

Οι συνολικές δαπάνες του προϋπολογισμού 

έχουν συγκρατηθεί για το ίδιο διάστημα 

στα 46,5 δια ευρώ, με την εξοικονόμηση 

των πόρων να φτάνει το 1,9 δια
ευρώ. Μικρότερες έναντι του στόχου, κατά
268 εκατ. ευρώ, ήταν στο τέλος Νοεμβρίου
οι πληρωμές οπλικών συστημάτων, χωρίς
όμως να επηρεάζουν το αποτέλεσμα του
πλεονάσματος.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΙ ΑΛΛΑ

του Γιώργου Μαλλιού

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
από την Ολομέλεια της Βουλής το

νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών

Πρόγραμμα παροχής

εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών

ιδρυμάτων δηλαδή το σχέδιο

Ηρακλής για τα κόκκινα
δάνεια

• Η διοίκηση του Ενιαίου

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι από σήμερα

12 Δεκεμβρίου 2019 είναι

αναρτημένα τα ειδοποιητήρια των

διαφορών ασφαλιστικής κατηγορίας

για τους νέους ασφαλισμένους

στον ηλεκτρονικό προσωπικό

φάκελο του κάθε ασφαλισμένου
στο www.tsay.gr

• Έκκληση στους πολίτες να

χρησιμοποιήσουν έως τα τέλη
Απριλίου 2020 τη ρύθμιση για την
προστασία της πρώτης κατοικίας
τους απηύθυνε από το βήμα της
Βουλής ο υπουργός Οικονομικών
Χρ Σταϊκούρας

• Η Ελλάδα εμφανίζει το μεγαλύτερο

ποσοστό κατανάλωσης παράνομων

τσιγάρων στην EE Στη
διάρκεια του 2018 καταναλώθηκαν

στην Ελλάδα 3,9 δισ παράνομα

τσιγάρα εκ των οποίων το

1,5 δισεκατομμύριο ήταν απομι
μητικά

• Προθεσμία έως και την 31η

Μαρτίου 2020 έχουν οι ιδιοκτήτες
ακινήτων οι οποίοι έχουν προχωρήσει

στην τακτοποίηση ημιυπαί
θριων ή αυθαίρετων χώρων και
δεν έχουν δηλώσει τις αλλαγές
αυτές στους Δήμους Στόχος είναι
να απαλλαγούν από την επιβολή

προστίμων και αναδρομικών επιβαρύνσεων

• Σε αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί

το υπουργείο Οικονομικών
προκειμένου να ανοίξει στις 17 Δεκεμβρίου

η πλατφόρμα για την
υποβολή αιτήσεων για το φετινό
κοινωνικό μέρισμα από τους δικαιούχους

• Στις υψηλότερες προεκλογικές

παροχές από αυτές που είχαν

εκτιμηθεί οφείλεται η αναθεώρηση

προς τα πάνω των εκτιμήσεων

για τον ρυθμό ανάπτυξης της
οικονομίας κατά το πρώτο εξάμηνο

του 2019 σύμφωνα με ανάλυση

του Συνδέσμου Επιχειρήσεων

και Βιομηχανιών ΣΕΒ
• Στην Ελλάδα η βιομηχανία

πλαστικών αποτελεί σημαντική
μεταποιητική δραστηριότητα με

εξειδίκευση σε συγκεκριμένα τμήματα

της αγοράς πλαστικών υλών

και προϊόντων και με αξιοσημείωτη

εξαγωγική δραστηριότητα
•Για εντυπωσιακή επαναφορά

της ελληνικής οικονομίας στον

δρόμο της ανάπτυξης έκανε λόγο
ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ

Γουίλμπορ Ρος κατά τη διάρκεια
της ομιλίας του στο 21ο Ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο της Capital
Link στη Νέα Υόρκη

• Πράσινο φως από το Πρωτοδικείο

Αθηνών που απέρριψε

αγωγή ιδιοκτητών διαμερισμάτων

πολυκατοικίας που είχαν στραφεί
εναντίον ιδιοκτήτριας η οποία εκμεταλλευόταν

το ακίνητο μέσω

βραχυχρόνιων μισθώσεων
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Αρης Ξενόφος

Διαγωνισμός

για τη Μαρίνα
Αργοστολίου

Ο εκτελεστικός Πρόεδρος
του ΤΑΙΠΕΔ Αρης ζενόφος
δήλωσε χθες στον Ρ/Σ ΑΙρ
ga 989 ότι μέσα στο νέο έτος

θα εκκινήσουν οι διαγωνισμοί

για τα περιφερειακά
λιμάνια μαρίνες όπως αυτές
της Καλαμαριάς Αρετσού
της Ρόδου της Ζακύνθου
και του Αργοστολίου ενώ αναμένεται

να αξιοποιηθούνκαι οι Γούρνες στο Ηράκλειο
Κρήτης και το Ολυμπιακό
Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο

ένα πολύ μεγάλο
ακίνητο με ιδιαίτερη χρήση

Εξ άλλου το ηχηρό και
καθολικό μήνυμα ότι τώρα
είναι ευκαιρία για επενδύσεις
στην Ελλάδα εκπέμπουν όλοι
με την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα

θετικό τονο επισήμανε
ο κ ζενόφος Ο επικεφαλής

του Ταμείου περιέ j

γράψε το καλό κλίμα που ε
g

πικράτησε και στο πρόσφατο S

συνέδριο Capital Link στη 1

Νέα Υόρκη στο οποίο μετεί Ι
χε με τον Διευθύνοντα Σύμ
βουλο του Ταμείου κ Ριχάρ
δο Λαμπίρη με κεντρική προσέγγιση

τις επενδυτικές δυνατότητες

σε μια Ελλάδα
που αλλάζει σελίδα και ανοί g

γει ένα νέο κεφάλαιο
Ο κ ζενόφος επισήμανε ότι

οι τομείς της ενέργειας και
των υποδομών προσελκύουν
σημαντικό επενδυτικό ενδια 1

φερον όπως επίσης και ο
κλάδος των ακινήτων Ωστόσο

αυτό που ζητάνε πάντα οι
επενδυτές είναι συνέπεια
στις δεσμεύσεις διαφάνεια
και περιορισμένες και όχι δύ
σκόλες γραφειοκρατικές δια ϊ

δικασίες και εμπόδια
Απαντώντας σε ερωτήσεις

για την πορεία του προγράυ
ματος αξιοποίησης της δημό
σιας περιουσίας που υλοποιεί

το ΤΑΙΠΕΔ εκτίμησε ότι ο
διαγωνισμός για τη ΔΕΠΑ Υποδομών

που ξεκίνησε αυτή
την εβδομάδα θα προσελκύ §
σει αρκετά σημαντικό ενδιαφέρον

τόσο από στρατηγι I
κους επενδυτές όσο και από gεπενδυτικά funds τα οποία επενδύουν

στο χώρο των υποδομών

Είναι ένα περιουσία
κό στοιχείο το οποίο επειδή
είναι ρυθμιζόμενο δίνει και
μια ασφάλεια ως προς το
προσδοκώμενο έσοδο και το
αποτέλεσμα Αυτό προσφέρει
και μία ευχέρεια στους επενδυτές

να μπορούν να αποτιμήσουν

τον κίνδυνο και να
προσέλθουν με καλά τιμήματα

στο τέλος της μέρας ανέφερε

σχετικά
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Στην ίδια φάρσα θεατές…

Του Δ. Γ. Παπαδοκωστόπουλου

Με παράτες και ταρατζούµ ολοκληρώθηκε και εφέτος το 21ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link στη Νέα
Υόρκη, που υποτίθεται ότι έχει αντικείµενο την προώθηση της ελληνικής οικονοµίας. Γίνεται κάθε χρονιά
από το 1998, µε προσκεκληµένους Έλληνες υπουργούς και τεχνοκράτες, που πάνε στην αµερικανική
µεγαλούπολη για να «συστήσουν» στους Αµερικανούς επενδυτές την οικονοµία µας.
Και κάθε χρονιά επαναλαµβάνεται η ίδια «φάρσα» µε µόνο ίσως κερδισµένο τον ιδιοκτήτη της Capital Link
που κερδίζει χρήµατα από µια εκδήλωση που δεν έχει καµία µα καµία αξία για την Ελλάδα. Η ελληνική
οικονοµία όπως έχει φανεί χρόνια τώρα δεν κερδίζει τίποτα, αντίθετα οι Έλληνες φορολογούµενοι
επιβαρύνονται µε το άµεσο και έµµεσο κόστος της διοργάνωσης, που πληρώνουν οι χορηγοί, πολλοί εκ των
οποίων είναι ελληνικές εταιρείες, ΔΕΚΟ και ανακεφαλαιοποιηµένες (µε χρήµατα των ιθαγενών) τράπεζες.

Από την εκδήλωση αυτοί φεύγουν πάντα χαρούµενοι οι υπουργοί µας, οι οποίοι έχουν πάει στη Νέα Υόρκη,
έχουν παρευρεθεί υποτίθεται σε επαφές µε ξένους επενδυτές, ενώ ο κάθε φορά υπουργός Οικονοµικών
έχει και το µεγάλο προνόµιο να κηρύττει µια ηµέρα (την τελευταία του φόρουµ) την έναρξη των εργασιών
στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.

Στις ανακοινώσεις µε τις οποίες φροντίζει η Capital Link να προµηθεύει τα ελληνικά µέσα µαζικής
ενηµερώσεως, οι Έλληνες υπουργοί φαντάζουν πάντα ως «υπερήρωες» που παρουσίασαν µε τον καλύτερο
τρόπο την εγχώρια οικονοµία και ενηµέρωσαν τους ξένους επενδυτικούς οίκους για τις ευκαιρίες στην
Ελλάδα. Συναντήσεις ρουτίνας ή δηλώσεις ευγενείας των Αµερικανών επισήµων (όπως εφέτος του
Αµερικανού υπουργού Εµπορίου Γουίλµπορ Ρος, περί σηµαντικής προόδου της ελληνικής οικονοµίας)
προβάλλονται από τα εγχώρια µέσα ως σηµαντικές και απαρχή µια νέας περιόδου.
Και οι ανταποκρίσεις (που έχουν όλες σαν βάση τις ανακοινώσεις της Capital link) κινούνται σε ένα
υπεραισιόδοξο κλίµα και συσκοτίζουν την πραγµατικότητα, που µάλλον απογοητευτική είναι.

Και βέβαια ουδείς αµφιβάλει ότι για παράδειγµα οι υπουργοί (δύο από αυτούς που παρευρέθηκαν στη
φετινή εκδήλωση) Ανάπτυξης και Οικονοµίας Άδωνις Γεωργιάδης και Χρήστος Σταϊκούρας, τα είπαν µια
χαρά και έδωσαν τόνο αισιοδοξίας για την ελληνική οικονοµία συνεπικουρούµενοι και από άλλους
παράγοντες της χώρας όπως τραπεζίτες, διοικητές οργανισµών και λοιπούς παροικούντες την Αθήνα.
Επίσης, καλά τα είχε πει και ο (άνευ γραβάτας) υπουργός Οικονοµικών του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος, όταν είχε πάει αλλά και άλλοι υπουργοί Οικονοµικών πριν από αυτόν. Επίσης «τέλεια» τα είχε
πει και ο πάλαι ποτέ τσάρος της οικονοµίας του ΠΑΣΟΚ και πάντα χαµογελαστός ο Γιάννος Παπαντωνίου
όταν πήγε το 1999, πριν η Ελλάδα µπει στο ευρώ.

Το θέµα είναι ότι τα αποτελέσµατα όλων αυτών των ετών (από το 1998 διοργανώνεται το συγκεκριµένο
συνέδριο) είναι ανύπαρκτα. Αν υπήρχαν επενδύσεις θα φαίνονταν, αλλά δυστυχώς δεν υπήρξαν ποτέ.
Υπήρχαν µάλιστα υπουργοί Οικονοµικών, που ενώ γνώριζαν ότι το συγκεκριµένο φόρουµ δεν προσθέτει
τίποτα στην οικονοµία, εν τούτοις πήγαιναν, λέγοντας ότι πρέπει να πάνε γιατί όλοι πάνε! Προς τιµήν τους
ο υπουργοί που δεν συµµετείχαν στο φόρουµ παρωδία της Capital Link ήταν ο Νίκος Χριστοδουλάκης
(κυβέρνηση Κώστα Σηµίτη), αλλά και ο Γιάννης Στουρνάρας που διετέλεσε υπουργός Οικονοµικών στην
κυβέρνηση του Αντώνη Σαµαρά.
Οι Αµερικανοί επενδυτές που ήρθαν στην Ελλάδα (όποτε ήρθαν) σίγουρα δεν είχαν και δεν έχουν ανάγκη
τις φανφάρες των Ελλήνων υπουργών και βέβαια πολλές φορές έχουν καλύτερη ενηµέρωση από τους
δικούς µας «προκαθήµενους» στους υπουργικούς θώκους.

Στις ανακοινώσεις της Capital Link εκτός των «υπερηρώων» Ελλήνων υπουργών και των εξαιρετικών
παρουσιάσεών τους φιγουράρει πάντα και κατάλογος διεθνών επενδυτικών οίκων που υποτίθεται
παρακολουθούν τις παρουσιάσεις, µε στόχο να επενδύσουν στην οικονοµία. Και εκεί ακριβώς το πράγµα
µπερδεύεται συνήθως, καθώς έγκυρες πηγές αναφέρουν ότι στις συναντήσεις αυτές οι ξένοι επενδυτές
στέλνουν (αν στείλουν) νεαρούς και άπειρους εκπροσώπους τους, δείχνοντας µε τον τρόπο αυτό και την
αδιαφορία τους για τα τεκταινόµενα στις συγκεκριµένες συγκεντρώσεις.

Αντίθετα, στις συγκεκριµένες συναντήσεις υπερπλεονάζουν πάντα οι Έλληνες οµογενείς που επίσης
προσκαλούνται (από τους διοργανωτές) για να δούνε και να συναντήσουν τους «πατριώτες» υπουργούς.
Και βέβαια παρά το «δούλεµα» που έχουν υποστεί οι οµογενείς από το Ελλαδικό κράτος κατά καιρούς,
ανταποκρίνονται µε την καρδιά τους στην πρόσκληση, γιατί εκεί θα δούνε Έλληνες που έρχονται από την
πατρίδα.
Σε µια παλαιότερη εκδήλωση και ενώ είχε σταλεί στα εγχώρια µέσα η συνήθης ανακοίνωση µε τους
πολλούς επενδυτές, κάποιος συµµετέχων στην εκδήλωση επιβεβαίωσε ότι οι ξένοι οίκοι που αναφέρονταν
δεν µετείχαν στην ελληνική εκδήλωση αλλά σε µια τουρκική όπου ήταν προσκεκληµένα υψηλόβαθµα
στελέχη της τουρκικής κυβερνήσεως.

https://www.ereportaz.gr/stin-idia-farsa-theates/


http://www.ereportaz.gr/

 Publication date: 17/12/2019 16:34

 Alexa ranking (Greece): 593

 https://www.ereportaz.gr/stin-idia-farsa-theates/

Τέτοιου είδους εκδηλώσεις είχαν νόηµα, σε µια άλλη εποχή και ειδικότερα όταν οι Αµερικανοί δεν
έστελναν ανθρώπους στην Ελλάδα. Τώρα, στέλνουν και µάλιστα πολλούς, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά
και µε λεπτοµέρειες την ελληνική οικονοµία.

Η κυβερνητική αντιπροσωπεία

Στη φετινή εκδήλωση το πρόγραµµα συµµετοχής συµπεριελάµβανε και υψηλόβαθµη κυβερνητική
αντιπροσωπεία.
•Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)
•Ο Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργός Οικονοµικών
•Ο Άδωνις Γεωργιάδης, υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων
•Ο Χάρης Θεοχάρης, υπουργός Τουρισµού
•Ο Ιωάννης Πλακιωτάκης, υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
•Ο Γιώργος Ζαββός, υφυπουργός Οικονοµικών
•Ο Γιάννης Τσακίρης, υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων
•Ο Γεράσιµος Θωµάς, υφυπουργός περιβάλλοντος και Ενέργειας
•Ο Γεώργιος Πιτσιλής, διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
•Ο Χάρης Λαλάκος, πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
•Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, γενικός πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη
•Ο Δρ. Martin Czurda, διευθύνων σύµβουλος – Hellenic Financial Stability Fund
•Ο Ριχάρδος Λαµπίρης, διευθύνων σύµβουλος του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου
•Ο Δηµήτρης Τσάκωνας, αναπληρωτής γενικός διευθυντής – Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ)
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Συγχαρητήρια Paulson στην Eurobank για τα NPEs

Στη διάρκεια του 21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη

O Πρόεδρος της Eurobank κ. Γιώργος Ζανιάς και η διοίκηση της Τράπεζας έχουν κάθε λόγο να είναι
ικανοποιηµένοι µια και το 2019 κλείνει µε τον καλύτερο τρόπο για την τράπεζα και µάλιστα µε µία
επιβράβευση που είναι άξια λόγου και προσοχής µια και προέρχεται από τον µεγαλοεπενδυτή κ. John
Paulson, President & Portfolio Manager – Paulson & Co. Inc.,.

Ο Αµερικανός επενδυτής όταν συνάντησε τον κ. Ζανιά  στη διάρκεια του 21st Annual Capital Link Invest in
Greece Forum στη Νέα  Υόρκη έσπευσε να του σφίξει το χέρι και να του δώσει συγχαρητήρια για το
πετυχηµένο µοντέλο µείωσης των NPEs που εφαρµόζει η Τράπεζα.

Σηµειώνουµε ότι ο Δ.Σ. της Τράπεζας κ. Φωκίων Καραβίας επεσήµανε πρόσφατα ότι «το συνολικό
απόθεµα NPEs µειώθηκε κατά 2,8 δις. ευρώ. Ο δείκτης των NPEs βελτιώθηκε κατά σχεδόν 8 ποσοστιαίες
µονάδες σε ετήσια βάση και διαµορφώθηκε στο 31,1%.

Στο µεταξύ στην οµιλία που εκφώνησε παραλαµβάνοντας το “2019 Capital Link Hellenic Leadership Award”, ο
κ. Paulson, εξέφρασε τη χαρά του για τη τιµητική αυτή διάκριση που συµπίπτει µε την επιστροφή της
Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό στερέωµα.

Ο επιτυχηµένος Αµερικανός επενδυτής δήλωσε ότι αισθάνεται εξαιρετικά υπερήφανος που σχετίζεται
επιχειρηµατικά (έχει επενδύσει σε Alpha-Πειραιώς-ΕΥΔΑΠ) µε µια χώρα όπως η Ελλάδα.

Όπως οι περισσότεροι οµιλητές του συνεδρίου έτσι και ο ίδιος σχολίασε τον τίτλο του φετινού φόρουµ “Η
Ελλάδα  επέστρεψε” ως τον πιο κατάλληλο και εξέφρασε τα συγχαρητήρια του προς  τη νέα ελληνική
κυβέρνηση και ιδιαίτερα προς τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με την αλλαγή στην κυβερνητική οικονοµική πολιτική, µε το βλέµµα στραµµένο στην ανάπτυξη, τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας, τους χαµηλότερους φόρους, τις άµεσες ξένες επενδύσεις χάρη στην
εξαιρετικά αποτελεσµατική νέα κυβέρνηση, ο John Paulson πιστεύει ακράδαντα ότι είµαστε στην αρχή µιας
µακροπρόθεσµης περιόδου ανάκαµψης και ευηµερίας για την Ελλάδα.

Ανέφερε ότι ήδη έχουµε δει τα θετικά αποτελέσµατα της νέας κυβέρνησης στη χρηµατιστηριακή αγορά,
στην ακίνητη περιουσία, στον τραπεζικό τοµέα και σε όλους τους χρηµατοπιστωτικούς τοµείς της χώρας.

Πιστεύει µάλιστα πως αυτή είναι µόνο η αρχή της διαδικασίας ανάκαµψης για την Ελλάδα στην οποία η
ανάπτυξη όχι µόνο θα συνεχιστεί, αλλά και θα επιταχυνθεί. Θεωρεί πως η Ελλάδα τώρα ακολουθεί το
δρόµο της ανάκαµψης όπως έκαναν και άλλες χώρες βγαίνοντας από την κρίση. Τόνισε ότι ο συνδυασµός
των πολύ χαµηλών η αρνητικών επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η
Ελλάδα βρίσκεται στο δρόµο της ανάκαµψης σηµατοδοτούν τη κατάλληλη στιγµή για οποιοδήποτε είδος
επένδυσης σε µετοχές και  ακίνητη περιουσία.
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Ο John Paulson ολοκλήρωσε την οµιλία του λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι πολύ τυχερή που έχει τον Κυριάκο
Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό, εκφράζοντας παράλληλα τον ενθουσιασµό του για ένα λαµπρό µέλλον στις
ελληνικές επενδύσεις : “Είµαι αισιόδοξος για το µέλλον της Ελλάδας και για τις επενδυτικές προοπτικές
στην Ελλάδα. Η Ελλάδα επέστρεψε!”

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εurobank κ. Γεώργιος Ζανιάς είναι Καθηγητής Οικονοµικών στο Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών. Κατά το παρελθόν διετέλεσε µέλος και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας
της Ελλάδος, µέλος και Πρόεδρος των Δ.Σ. θυγατρικών της Τράπεζας Πειραιώς, µέλος Δ.Σ. στην Chipita
Α.Ε. καθώς και Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Από το Μάιο µέχρι τον Ιούλιο του 2012 ήταν Υπουργός Οικονοµικών και πριν από αυτό Πρόεδρος του
Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων. Υπήρξε µέλος της Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής
Επιτροπής (EFC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευrο Working Group (EWG) της Ευρωζώvης καθώς και
διεθνής εµπειρογνώµονας για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Παγκόσµιας Τράπεζας και των
Ηνωµένων Εθνών.
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Επίσης, έχει θητεύσει ως Πρόεδρος και Επιστηµονικός Διευθυντής του ΚΕΠΕ και Γενικός Γραµµατέας του
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Υπήρξε µέλος των Διοικητικών Συµβουλίων του Ευρωπαϊκού
Μηχανισµού Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), των Ελληνικών Χρηµατιστηρίων (ΕΧΑΕ), της Γενικής
Τράπεζας και του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Επίσης, διατέλεσε Governor της
Black Sea and Development Bank και Alternate Governor της EBRD. Κατέχει Διδακτορικό (D.Phil.) από το
Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης και έχει σπουδάσει επίσης οικονοµικά στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
(πρώην ΑΣΟΕΕ) και το Πανεπιστήµιο του Reading (Μεγάλη Βρετανία).
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Στα ραντάρ των Αµερικανών η Ελλάδα
Στα  ραντάρ των διεθνών επενδυτικών χαρτοφυλακίων έχει µπει η Ελλάδα, όπως έδειξε το 21ο Ετήσιο
Επενδυτικό Φόρουµ της Capital Link, που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη τις προηγούµενες µέρες.
Αναλυτές, οικονοµολόγοι και fund managers στα «πηγαδάκια» που είχαν την τιµητική τους στο περιθώριο
του φόρουµ διατύπωσαν την άποψη ότι η χώρα µας έχει τις προϋποθέσεις να γίνει το επόµενο
επενδυτικό success story.

Της Αµαλίας Κάτζου

[email protected]

Σύµφωνα µε επιχειρηµατικούς και τραπεζικούς παράγοντες που συµµετείχαν στο συνέδριο, το βασικό
συµπέρασµα από τις συναντήσεις που πραγµατοποίησαν µε την ελίτ της Wall Street είναι ότι τα ελληνικά
assets έχουν µπει στην επενδυτική σφαίρα ισχυρών αµερικανικών επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Και αυτό
έχει κοµβική σηµασία, καθώς από τη µία καταδεικνύει ότι η χώρα ανακτά την αξιοπιστία της και από την
άλλη δηµιουργεί προσδοκίες για επενδυτικό σοκ το επόµενο διάστηµα.

Στο συνέδριο της Capital Link συµµετείχαν ηχηρά ονόµατα από τον χώρο του finance: Athanor Capital,
Bienville Capital, BlackRock, BlueCrest Capital, Brookfield Asset Management, Consilience Capital, Eaton Vance, Fir
Tree Partners, Goldman Sachs Asset Management, Helm, Morgan Stanley, MSK Capital Partners, Nomura, Third
Point, Pimco, Evermore, Psaros KPS, Monarch, Knighthead, Stonehill, Olympus Peak, Citi, Aberdeen, Helm, East
Rock, Centerbridge, Beachpoint και Weterwheel. Οι εκπρόσωποι των παραπάνω funds εµφανίστηκαν πρόθυµοι
να επενδύσουν στη χώρα µας, ενώ έκαναν λόγο για βελτίωση των οικονοµικών συνθηκών και θετικές
προοπτικές. Ωστόσο, οι fund managers δεν παρέλειψαν να αναφερθούν στη γραφειοκρατία και στις
αγκυλώσεις που αποτελούν τροχοπέδη για την υλοποίηση των επενδύσεων και τις οποίες η κυβέρνηση θα
πρέπει να εξαλείψει ώστε οι επενδυτές να άρουν τελείως την επιφυλακτικότητά τους απέναντι στη χώρα
µας.

Με θετικό τρόπο σχολίασαν οι εκπρόσωποι των funds και των επενδυτικών τραπεζών την
επιτυχηµένη ολοκλήρωση της τέταρτης µεταµνηµονιακής αξιολόγησης, τη βελτίωση των
µακροοικονοµικών µεγεθών και την επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων. Τα παραπάνω, σύµφωνα µε
διεθνείς διαχειριστές, αποτελούν θετικές ενδείξεις για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, ωστόσο
υποστήριξαν ότι η συνέχιση των µεταρρυθµίσεων είναι «κλειδί» για την περαιτέρω βελτίωση των
οικονοµικών προοπτικών.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων και των επαφών που είχαν οι τέσσερις Ελληνες υπουργοί στη Νέα
Υόρκη βρέθηκε ο τραπεζικός κλάδος, µε τους εκπροσώπους των επενδυτικών εταιρειών να εκφράζουν την
ικανοποίησή τους για το σχέδιο «Ηρακλής», το οποίο, όπως ανέφεραν, αντιµετωπίζει ουσιαστικά το
πρόβληµα των κόκκινων δανείων. Οι εκπρόσωποι των ξένων επενδυτικών τραπεζών, οίκων και funds
άδραξαν την ευκαιρία για να µάθουν λεπτοµέρειες για το σχέδιο «Ηρακλής» από τον αρµόδιο υφυπουργό
Οικονοµικών, Γιώργο Ζαββό, τους επικεφαλής των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών που βρέθηκαν για το
συνέδριο στη Νέα Υόρκη και τον επικεφαλής των τεχνοκρατών της ΕΚΤ για την Ελλάδα, Φραντσέσκο
Ντρούντι.

«Αυτή είναι η ιδανική στιγµή για  επενδύσεις στην Ελλάδα , η οποία  γίνεται το νέο “παιδί-
θαύµα” της Ευρωζώνης», ανέφερε ο κ. Ζαββός και τόνισε ότι στόχος του σχεδίου «Ηρακλής» είναι να
µειωθεί ο όγκος των κόκκινων δανείων στις ελληνικές τράπεζες κατά 40%, να αυξηθεί η κεφαλαιακή βάση
τους και να βελτιωθεί η κερδοφορία τους. «Ο “Ηρακλής” προσφέρει ένα ελκυστικό οµόλογο υψηλών
αποδόσεων σε ένα περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων και αποδόσεων», υπογράµµισε ο υφυπουργός
Οικονοµικών και πρόσθεσε: «H αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε
διαρθρωτικές και φορολογικές µεταρρυθµίσεις και στην επανεκκίνηση του ελληνικού τραπεζικού
συστήµατος και του χρηµατιστηρίου σηµατοδοτεί µια νέα εποχή ανάπτυξης, προσφέροντας νέες ευκαιρίες
τους επενδυτές». Από εκεί και πέρα, οι fund managers έδειξαν ενδιαφέρον για τους κλάδους της ενέργειας
και του τουρισµού, διατυπώνοντας την άποψη ότι αποτελούν ελκυστικούς κλάδους για επενδύσεις.

Από την πλευρά τους, οι υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης απηύθυναν από το βήµα του 21ου Ετήσιου
Επενδυτικού Φόρουµ της Capital Link ανοικτή πρόσκληση στη διεθνή επενδυτική κοινότητα να επενδύσει
στη χώρα. Και είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι το κάλεσµα βρήκε ισχυρή ανταπόκριση µέσα από τη
συµµετοχή στο φόρουµ εκπροσώπων funds, ξένων επιχειρηµατιών και τραπεζικών ιδρυµάτων, καθώς και
από τις κατ’ ιδίαν επαφές µε εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης.

Η ελληνική κυβερνητική αποστολή στη Νέα  Υόρκη αλλά και οι εκπρόσωποι των εγχώριων οµίλων
είχαν την ευκαιρία για απευθείας επαφές µε τους επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων
µέσα από περισσότερες από 100 one to one συναντήσεις. Ειδικότερα, σε συνεργασία µε τις επενδυτικές
τράπεζες που υποστηρίζουν το συνέδριο διοργανώθηκαν δύο group sessions για τον υπουργό Οικονοµικών,
Χρήστο Σταϊκούρα, και τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδωνι Γεωργιάδη. Ο καθένας
αναφέρθηκε σε θέµατα του χαρτοφυλακίου του και του ενδιαφέροντος των επενδυτών. Επιπλέον, ο
υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, και ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ιωάννης
Πλακιωτάκης, πραγµατοποίησαν σειρά από one to one συναντήσεις µε επενδυτές και υψηλόβαθµα στελέχη
της αγοράς. Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδωνις Γεωργιάδης, µετέβη και έδωσε τηλεοπτική
συνέντευξη στο YahooFinance και στην κυρία Alexis Christoforou, που αναµεταδόθηκε live, όχι µόνο στην
ιστοσελίδα της YahooFinance, αλλά και σε πληθώρα άλλων συνεργαζόµενων καναλιών: Apple TV, ROKU
κ.ά.

Από το βήµα του 21ου Capital Link Forum ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σηµείωσε ότι η
κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει στόχο να  αποκαταστήσει
βήµα  προς βήµα  την οικονοµική κανονικότητα  στη χώρα . Τονίζοντας παράλληλα ότι «η
εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, η πολιτική σταθερότητα
και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα». Σύµφωνα µε τον κ. Σταϊκούρα, οι βασικές πολιτικές
προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων, η
διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, η ενίσχυση της ρευστότητας στην
πραγµατική οικονοµία, η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων και η εισαγωγή
κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Από την πλευρά  του, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδωνις Γεωργιάδης, επεσήµανε ότι το
πρώην «µαύρο πρόβατο» της Ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα από την κρίση χώρα που έχει χάσει το
25% της παραγωγικότητάς της κατά την τελευταία δεκαετία, µεταµορφώνεται τώρα σε ένα νέο hotspot
για τους επενδυτές και µια από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα οικονοµίες παγκοσµίως. Ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων σηµείωσε ότι το µήνυµα προς τους Αµερικανούς επενδυτές, µέσω
του 21ου Ετήσιου Φόρουµ της Capital Link, είναι το εξής: «Τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν στην Ελλάδα.
Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη κι εν µέσω της χειρότερης
οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν έχουν
επενδύσει τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν της δυνατότητας ανάπτυξης και των µοναδικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται στη χώρα µας και οι οποίοι πρώτοι θα ανταµειφθούν µε τα µεγαλύτερα κέρδη».
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Αισιόδοξος για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας εµφανίστηκε ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ,
Γουίλµπουρ Ρος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη, αποδίδοντας τα εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, καθώς, όπως είπε, η φιλοεπενδυτική
πολιτική που έχει υιοθετήσει συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας. Επίσης, ο Ρος
ανέφερε ότι ανυποµονεί να  καλωσορίσει τον Ελληνα  πρωθυπουργό στην Ουάσιγκτον, όπου θα
επισκεφτεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ περιέγραψε βήµα  προς βήµα την ανάκαµψη της χώρας µας µέσα
από µια σειρά από οικονοµικούς δείκτες, υπενθυµίζοντας ότι µόλις πριν από λίγα χρόνια κάποιος θα
µπορούσε να είχε φανταστεί πολύ δύσκολα την επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας. Παράλληλα,
εµφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονοµίας, τονίζοντας όµως ότι η Αθήνα πρέπει να
παραµείνει προσηλωµένη στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια. Σχετικά µε το επιτόκιο δανεισµού, ο κ. Ρος
διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της Ελλάδας θα εµπορευόταν µε χαµηλότερο
επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι η Ελλάδα δανείζεται τώρα µε φθηνότερο
επιτόκιο απ’ ό,τι οι ΗΠΑ».

Δηµοσιεύτηκε στο φύλλο 132 της «Νέας Σελίδας» που κυκλοφόρησε την Κυριακή 15
Δεκεµβρίου.

Διαβάστε επίσης στη Νέα  Σελίδα: 

Ισραηλινή «νάρκη» στον άξονα  Τρίπολης – Άγκυρας
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Roadshow του Υπουργού Τουρισµού Χάρη Θεοχάρη σε Νέα Υόρκη-Βοστώνη
Σειρά  επαφών µε ξένους επενδυτές, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, παράγοντες
του τουριστικού κλάδου αλλά  και µε εκπαιδευτικά  ιδρύµατα  είχε ο Υπουργός Τουρισµού κ.
Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ.

Ο Υπουργός Τουρισµού, ο οποίος συµµετείχε ως οµιλητής στο 21ο Capital Link Invest in Greece Forum,
αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισµού και στις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον
κλάδο. Στο περιθώριο του forum ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις µε φορείς του Τουρισµού, επενδυτές και
µε εκπροσώπους οµογενειακών αλλά και διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης.

Ο Υπουργός Τουρισµού συµµετείχε, ως µέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο “Closing Bell”, δηλαδή στη
λήξη των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης ηµέρα που ήταν
αφιερωµένη στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Θεοχάρης είχε
συναντήσεις µε εκπροσώπους µεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά.

Αντικείµενο των επαφών ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες για ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της
Ελλάδας και της Βορείου Αµερικής µε απευθείας πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Επαφές για την
ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ είχε ο κ. Θεοχάρης και µε τους εκπροσώπους
του διεθνούς αεροδροµίου της Βοστώνης. Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα θετικό κλίµα
και καταγράφηκε η ανάγκη αύξησης των πτήσεων, δεδοµένου ότι το «ρεύµα» του εισερχοµένου τουρισµού
από την Αµερική προς την Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή άνοδο.

Στη Βοστώνη ο Υπουργός Τουρισµού είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τον Πρύτανη του School of
Hospitality, στο Boston University και µε καθηγητές του Harvard και άλλων επιφανών πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων για θέµατα εκπαίδευσης µε έµφαση στον Τουρισµό.

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη των κορυφαίων διαδικτυακών εταιρειών
κρατήσεων Kayak και Trip Advisor µε τα οποία εξέτασε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας για την
περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Τέλος, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, ο κ.
Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συναντήσει επενδυτές, στελέχη τουριστικών πρακτορείων που
ειδικεύονται στον θεµατικό τουρισµό και εκπροσώπους της οµογένειας.
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"Κύµα" εκδόσεων οµολόγων από τις ελληνικές εισηγµένες αναµένεται το 2020 -
[Bankinfo.gr]

Της Ελευθερίας Κούρταλη Εντυπωσιασµένοι εµφανίστηκαν οι διεθνείς επενδυτές από τις επιδόσεις των
ελληνικών οµολόγων στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε τα υψηλόβαθµα
στελέχη των διεθνών και εγχώριων τραπεζών να αναµένουν, µιλώντας σε σχετικό πάνελ, ότι η δυναµική
στροφή των επενδυτών προς τα ελληνικά assets θα συνεχιστεί και το επόµενο έτος, ενώ εκτιµούν πως
πολλές εισηγµένες θα προχωρήσουν σε νέες εκδόσεις χρέους. Παράλληλα, ο Γενικός Διευθυντής του
ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης Τσάκωνας παρουσίασε στο πάνελ και τους διεθνείς επενδυτές, τους 14 στόχους του
ΟΔΔΗΧ για το 2020, τονίζοντας ότι σκοπός της Ελλάδας είναι να διατηρήσει την παρουσία της στις
αγορές και να ενισχύσει την εµπιστοσύνη των επενδυτών και των οίκων αξιολόγησης προς την Ελλάδα.Οι
στόχοι του ΟΔΔΗΧ Πιο αναλυτικά, ο κ. Τσάκωνας σηµείωσε πως το 2019, το Ελληνικό Δηµόσιο εφάρµοσε
ένα επιτυχηµένο δανειακό πρόγραµµα, συνολικού ύψους 9 δισ. ευρώ, δηλαδή 2,5 δισ.

Bankinfo.gr   ·    πριν από  1 ώρα 22 λεπτά  ·    
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Νομίζει ότι η EflfloSa
είναι... «πακέτο προσφορών»

Από το 2 1 ο ετήσιο φόρουμ της Capital Link με θέμα «Επενδύ-
στε στην Ελλάδα», στην Νέα Υόρκη, ο Γεωργιάδης θυμήθηκε το

παρελθόν του ως τηλεπλασιέ βιβλίων για να διαλαλήσει την... εθνική
πραμάτεια, λέγοντας σε ένα ετερόκλητο ακροατήριο σκληρών κυνηγών 

χρήματος: «Η μόνη ερώτηση που

έχουμε από τους ψηφοφόρους μας
είναι γιατί δεν το κάνουμε πιο γρήγορα, 

γιατί αργήσαμε τόσο πολύ, γιατί
δεν πουλάμε πιο πολλά, γιατί δεν ιδιωτικοποιούμε 

τα πάντα... Και πρέπει να

σας καθησυχάσω ότι η όρεξή μας είναι
τόσο τεράστια, ώστε κάθε μήνας που

περνάει γίνεται μεγαλύτερη».
Στην συνέχεια πρόσθεσε: «Το μήνυμά
μου, λοιπόν, προς τους Αμερικανούς
επενδυτές είναι το εξής: Τώρα είναι
η ώρα να επενδύσουν στην Ελλάδα.
Αυτοί επένδυσαν ακόμη και εν μέσω
της χειρότερης οικονομικής μας κρίσης, 

τώρα είναι η ώρα να δρέψουν
τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν έχουν επενδύσει τώρα είναι η
ώρα να επωφεληθούν των μοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται
στη χώρα μας».Όραμά του, όπως εξήγησε, είναι να μετατραπεί η Ελλάδα,
«το πρώην μαύρο πρόβατο της ευρωζώνης», σε ένα απέραντο «hot
spot για επενδυτές»!
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Θετική η ανταπόκριση της αγοράς στο business plan της Επιχείρησης

Πρωτοφανές για τα δεδομένα της ΔΕΗ ήταν το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από την αγορά σε σχέση με
το επιχειρησιακό πλάνο και τους στόχους που έχει θέσει η νέα διοίκηση της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι
παράλληλα με τη συνέντευξη τύπου, η διοίκηση της ΔΕΗ πραγματοποίησε call με αναλυτές, στους οποίους
επίσης παρουσίασε τους βασικούς άξονες του νέου επιχειρησιακού σχεδιασμού.
Στην αρχή της τηλεδιάσκεψης, είχαν συνδεθεί και παρακολουθούσαν 63 αναλυτές, ενώ στη διάρκεια του
confcall ο αριθμός των συμμετεχόντων έφτασε τους 92, νούμερο που δεν έχει καταγραφεί ξανά για τη
ΔΕΗ.

Σημειώνεται ότι το παρών έδωσαν όλοι οι ελληνικοί αλλά και μεγάλοι ξένοι οίκοι, οι οποίοι άκουσαν για τη
νέα στροφή που κάνει η επιχείρηση επισπεύδοντας την κατάργηση του λιγνίτη και εστιάζοντας στην
επιτάχυνση των επενδύσεων σε δίκτυα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Και όπως έδειξε η χθεσινή συνεδρίαση, με την άνοδο κατά 5,96% στα 4,122 ευρώ, η
ανταπόκριση της αγοράς στο business plan ήταν θετική. Για την ακρίβεια, η άνοδος της
μετοχής έχει αρχίσει από τις 10 Δεκεμβρίου, όταν δηλαδή η διοίκηση της επιχείρησης
έκανε την πρώτη εξαγγελία για επίσπευση της απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων της
ΔΕΗ το 2023, στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Πρακτικά η
μετοχή από τα 3,244 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 752 εκατομμύρια μέσα σε 7 συνεδριάσεις
έφτασε χθες στα 4,122 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 956 εκατομμύρια, καταγράφοντας
αύξηση 27%.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το guidance για τα βασικά μεγέθη της εταιρείας η ΔΕΗ το 2019 θα κλείσει
τη χρήση με κύκλο εργασιών στα 4,85 έως 4,95 δισ. ευρώ (από 4,742 δισ. ευρώ πέρυσι), ενώ η
κερδοφορία EBITDA θα κυμανθεί στα 420 με 470 εκατ. ευρώ.
Επίσης σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης Γ. Στάσσης, το
2020 θα είναι η χρονιά που ο λόγος λειτουργικής κερδοφορίας προς καθαρό χρέος θα επανέλθει σε
κανονικά επίπεδα: η λειτουργική κερδοφορία EBITDA θα κυμανθεί στα 650 - 700 εκατ. ευρώ χωρίς να
περιλαμβάνεται η καταβολή των ΥΚΩ ενώ με τα ΥΚΩ θα κινηθεί στα 850 με 900 εκατ. ευρώ. 
Με την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου για απόσυρση όλων των λιγνιτικών μονάδων που βρίσκονται
σήμερα σε λειτουργία αλλά και την υλοποίηση επενδύσεων στις ΑΠΕ προβλεπόμενης εγκατεστημένης
ισχύος 1GW η ΔΕΗ από προβληματική επιχείρηση αναμένεται το 2024 να έχει λειτουργική κερδοφορία 1
δισ. ευρώ. 
Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι προβλέψεις για τις χρηματοροές, που σύμφωνα με τη διοίκηση θα είναι ικανές
να χρηματοδοτήσουν την υλοποίηση των επενδύσεων 650 με 700 εκατ. ευρώ που το 2020 θα
ανακατευθυνθούν από την συντήρηση και αναβάθμιση των λιγνιτικών μονάδων της επιχείρησης, προς τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων.
Τέλος να σημειωθεί ότι όπως ανέφερε στη βουλή ο αρμόδιος υπουργός Κ. Χατζηδάκη, η ΔΕΗ θα
προχωρήσει σε μερική ιδιωτικοποίηση του διαχειριστή του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ διαθέτοντας μειοψηφικό
μερίδιο 49%, το οποίο θα συνοδεύεται με ισχυρά δικαιώματα στο μάνατζμεντ, το οποίο ωστόσο θα
ελέγχεται από τη ΔΕΗ η οποία και θα διατηρεί το πλειοψηφικό μερίδιο 51%.
Τέλος το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει συμπράξεις με άλλες ιδιωτικές εταιρείες για την εγκατάσταση
σταθμών ΑΠΕ, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και υδροηλεκτρικές μονάδες, όχι όμως υφιστάμενα έργα που
ανήκουν στη ΔΕΗ.
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του Χάρη Φλουδόπουλου, capital.gr
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Γεωργιάδης: Δεν θα υπάρξει θερµό επεισόδιο µε την Τουρκία- Δεν συµφέρει
κανέναν

Την εκτίµηση ότι δεν θα υπάρξει θερµό επεισόδιο µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας έκανε ο Άδωνις
Γεωργιάδης.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha, ο κ. Γεωργιάδης υπογράµµισε ότι ειδικά µετά και την υπογραφή της
συµφωνίας µεταξύ Τουρκίας και κυβέρνησης της Τρίπολης, η Άγκυρα βρίσκεται διεθνώς αποµονωµένη.

«Η θέση της Γερµανίας είναι ξεκάθαρη και θεωρεί παράνοµη τη συµφωνία . Είναι λογικό να
δυσκολεύεται αφού έχει συµφέροντα .

Από εκεί και πέρα , ο Ερντογάν έχει κάνει µια  παράνοµη πράξη η οποία  δεν παράγει τίποτα
ως αποτέλεσµα .

Είναι µεγάλο κέρδος για  την Ελλάδα  ότι έβαλε όλες τις µεγάλες δυνάµεις να  πουν ότι είναι
παράνοµο. Δώρο µας έκανε.

Η Τουρκία διπλωµατικά είναι µόνη της. Δεν υπάρχει ούτε µία χώρα να την υποστηρίξει», σηµείωσε. Σε
ερώτηση για το αν πιστεύει ότι µπορεί να υπάρξει θερµό επεισόδιο µεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, ο κ.
Γεωργιάδης σηµείωσε: «Δεν θα  έχουµε τίποτα . Δεν συµφέρει κανέναν και δεν θα  γίνει».

Αναφορικά µε τα ταξίδια του στις ΗΠΑ και στη Γερµανία, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
σηµείωσε ότι στις ΗΠΑ ήταν από τους κεντρικούς οµιλητές του Capital Link ενώ είχε, επίσης, συναντήσεις
µε περίπου πενήντα εκπροσώπους µεγάλων funds.

«Ήταν ένα  ταξίδι εποικοδοµητικό στο οποίο είδαµε επενδυτές που θέλουν να  επενδύσουν
στην Ελλάδα  και κάποιους που επενδύουν ήδη.

Εµείς δουλεύουµε σε δύο επίπεδα , το πρώτο είναι το γενικό νοµοθετικό πλαίσιο για  να
διαµορφώνουµε ένα  ευνοϊκότερο περιβάλλον για  όλους και το δεύτερο είναι σε µεγάλες ή
και µικρότερες επενδύσεις, αν κάπου υπάρχει πρόβληµα  ή έχει κολλήσει, παρεµβαίνουµε
για  να  γίνει σύννοµα , πιο γρήγορα», σηµείωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Παράλληλα, τόνισε ότι στη Γερµανία ορίστηκε ένα ελληνογερµανικό φόρουµ που θα γίνει στις 9 Μαρτίου,
µε τη συµµετοχή ελληνικών και γερµανικών επιχειρήσεων.

«Στόχος του θα είναι οι επενδύσεις και η σύσφιξη των ελληνογερµανικών σχέσεων», εξήγησε.

Ερωτηθείς για τον τρόπο που η Ελλάδα ισορροπεί µεταξύ Αµερικανών, Γερµανών και Κινέζων ο κ.
Γεωργιάδης τόνισε: «Στην Αµερική υπάρχει µεγάλη ανησυχία  για  την Κίνα . Να  ξεκαθαρίσω ότι
δεν είπα  εγώ ότι προτιµώ τους Γερµανούς από τους Κινέζους.

Είπα  ότι σέβοµαι τους Κινέζους και τους ευχαριστώ για  τις επενδύσεις που κάνουν, όµως η
Ελλάδα  είναι χώρα  του δυτικού κόσµου και πρέπει να  τηρηθούν οι ισορροπίες.

Οι Αµερικανοί θέτουν το θέµα της Κίνας σε πρώτη προτεραιότητα, αλλά φτιάχνουν ξανά τη σχέση τους µε
την Κίνα, έχουν τεράστιες οικονοµικές σχέσεις. Οι αµερικανικές και οι γερµανικές επενδύσεις είναι
ευπρόσδεκτες στην Ελλάδα, αν ανησυχούν για τις κινέζικες, ένας λόγος παραπάνω να έρθουν να
επενδύσουν».

Τέλος, αναφορικά µε την επένδυση στο Ελληνικό, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι το χρονοδιάγραµµα δεν
έχει αλλάξει και επανέλαβε ότι στις αρχές του 2020 θα ξεκινήσουν οι εργασίες. «Το χρονοδιάγραµµα δεν
έχει αλλάξει. Στις αρχές του 2020 θα µπει µπουλντόζα.

Υπάρχει µία  µικρή καθυστέρηση στην ανακοίνωση του τακτικού της επιτροπής για  το
καζίνο, της τάξεως των 10 ηµερών, λόγω εµπλοκής των δύο εταιρειών. Την περασµένη Πέµπτη, όπου
θα έβγαινε το πρακτικό από την επιτροπή, η µία από τις δύο εταιρείες έκανε έγγραφη καταγγελία στην
επιτροπή.

Έπρεπε η επιτροπή να απαντήσει βάσει του νόµου. Αυτό πήρε µια βδοµάδα. Πιστεύω ότι µέσα σε αυτήν την
εβδοµάδα πιστεύω ότι η επιτροπή θα έχει την απάντηση και θα ξεκινήσουν οι προθεσµίες κλπ».
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Capital Link: Οι παράγοντες που καθιστούν την Ελλάδα ελκυστικό επενδυτικό
προορισµό - [Epixeiro]

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ενότητα για τα "Investment opportunities in Greece - the domestic investor
perspective" του 21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum: "Greece is Back" που πραγµατοποιήθηκε τη
Δευτέρα 9 Δεκεµβρίουη. Ο κ. Ευάγγελος Λάκατζης, Partner - Saplegal - A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm,
τόνισε: "Η συζήτηση του panel ανέδειξε τους παράγοντες που καθιστούν την Ελλάδα ελκυστικό επενδυτικό
προορισµό, αναφέροντας προτερήµατα και αδυναµίες της χώρας. Οι οµιλητές συµφώνησαν για τη
σπουδαιότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και την ικανότητα αυτών να ενισχύσουν την
Ελληνική οικονοµία. Επίσης, ανέφεραν ενδιαφέροντες τοµείς, συζήτησαν για την ύπαρξη ροής
επενδυτικών σχεδίων και έδωσαν πληροφόρηση σχετικά µε τις πραγµατοποιηθείσες επενδύσεις. Τέλος,
υπογραµµίσθηκαν οι διαφορές στη στρατηγική Ελληνικών και διεθνών και funds και η συζήτηση έκλεισε µε
την πιο σηµαντική αλλαγή που κάθε οµιλητής θα επεδίωκε...

Epixeiro   ·    πριν από  45 λεπτά  ·    

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ενότητα για τα "Investment opportunities in Greece - the domestic investor
perspective" του 21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum: "Greece is Back" που πραγµατοποιήθηκε τη
Δευτέρα 9 Δεκεµβρίουη. Ο κ. Ευάγγελος Λάκατζης, Partner - Saplegal - A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm,
τόνισε: "Η συζήτηση του panel ανέδειξε τους παράγοντες που καθιστούν την Ελλάδα ελκυστικό επενδυτικό
προορισµό, αναφέροντας προτερήµατα και αδυναµίες της χώρας. Οι οµιλητές συµφώνησαν για τη
σπουδαιότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και την ικανότητα αυτών να ενισχύσουν την
Ελληνική οικονοµία. Επίσης, ανέφεραν ενδιαφέροντες τοµείς, συζήτησαν για την ύπαρξη ροής
επενδυτικών σχεδίων και έδωσαν πληροφόρηση σχετικά µε τις πραγµατοποιηθείσες επενδύσεις. Τέλος,
υπογραµµίσθηκαν οι διαφορές στη στρατηγική Ελληνικών και διεθνών και funds και η συζήτηση έκλεισε µε
την πιο σηµαντική αλλαγή που κάθε οµιλητής θα επεδίωκε...
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Γεωργιάδης: Δεν θα υπάρξει θερµό επεισόδιο µε την Τουρκία -Δεν συµφέρει
κανέναν

Την εκτίµηση ότι δεν θα υπάρξει θερµό επεισόδιο µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας έκανε ο Άδωνις
Γεωργιάδης.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha, ο κ. Γεωργιάδης υπογράµµισε ότι ειδικά µετά και την υπογραφή της
συµφωνίας µεταξύ Τουρκίας και κυβέρνησης της Τρίπολης, η Άγκυρα βρίσκεται διεθνώς αποµονωµένη. «Η
θέση της Γερµανίας είναι ξεκάθαρη και θεωρεί παράνοµη τη συµφωνία. Είναι λογικό να δυσκολεύεται
αφού έχει συµφέροντα. Από εκεί και πέρα, ο Ερντογάν έχει κάνει µια παράνοµη πράξη η οποία δεν παράγει
τίποτα ως αποτέλεσµα. Είναι µεγάλο κέρδος για την Ελλάδα ότι έβαλε όλες τις µεγάλες δυνάµεις να πουν
ότι είναι παράνοµο. Δώρο µας έκανε. Η Τουρκία διπλωµατικά είναι µόνη της. Δεν υπάρχει ούτε µία χώρα
να την υποστηρίξει», σηµείωσε. Σε ερώτηση για το αν πιστεύει ότι µπορεί να υπάρξει θερµό επεισόδιο
µεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε: «Δεν θα έχουµε τίποτα. Δεν συµφέρει κανέναν
και δεν θα γίνει».

Αναφορικά µε τα ταξίδια του στις ΗΠΑ και στη Γερµανία, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
σηµείωσε ότι στις ΗΠΑ ήταν από τους κεντρικούς οµιλητές του Capital Link ενώ είχε, επίσης, συναντήσεις
µε περίπου πενήντα εκπροσώπους µεγάλων funds. «Ήταν ένα ταξίδι εποικοδοµητικό στο οποίο είδαµε
επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα και κάποιους που επενδύουν ήδη. Εµείς δουλεύουµε σε
δύο επίπεδα, το πρώτο είναι το γενικό νοµοθετικό πλαίσιο για να διαµορφώνουµε ένα ευνοϊκότερο
περιβάλλον για όλους και το δεύτερο είναι σε µεγάλες ή και µικρότερες επενδύσεις, αν κάπου υπάρχει
πρόβληµα ή έχει κολλήσει, παρεµβαίνουµε για να γίνει σύννοµα, πιο γρήγορα», σηµείωσε ο κ. Γεωργιάδης.
Παράλληλα, τόνισε ότι στη Γερµανία ορίστηκε ένα ελληνογερµανικό φόρουµ που θα γίνει στις 9 Μαρτίου,
µε τη συµµετοχή ελληνικών και γερµανικών επιχειρήσεων. «Στόχος του θα είναι οι επενδύσεις και η
σύσφιξη των ελληνογερµανικών σχέσεων», εξήγησε.

Ερωτηθείς για τον τρόπο που η Ελλάδα ισορροπεί µεταξύ Αµερικανών, Γερµανών και Κινέζων ο κ.
Γεωργιάδης τόνισε: «Στην Αµερική υπάρχει µεγάλη ανησυχία για την Κίνα. Να ξεκαθαρίσω ότι δεν είπα
εγώ ότι προτιµώ τους Γερµανούς από τους Κινέζους. Είπα ότι σέβοµαι τους Κινέζους και τους ευχαριστώ
για τις επενδύσεις που κάνουν, όµως η Ελλάδα είναι χώρα του δυτικού κόσµου και πρέπει να τηρηθούν οι
ισορροπίες. Οι Αµερικανοί θέτουν το θέµα της Κίνας σε πρώτη προτεραιότητα, αλλά φτιάχνουν ξανά τη
σχέση τους µε την Κίνα, έχουν τεράστιες οικονοµικές σχέσεις. Οι αµερικανικές και οι γερµανικές
επενδύσεις είναι ευπρόσδεκτες στην Ελλάδα, αν ανησυχούν για τις κινέζικες, ένας λόγος παραπάνω να
έρθουν να επενδύσουν».

Τέλος, αναφορικά µε την επένδυση στο Ελληνικό, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι το χρονοδιάγραµµα δεν
έχει αλλάξει και επανέλαβε ότι στις αρχές του 2020 θα ξεκινήσουν οι εργασίες. «Το χρονοδιάγραµµα δεν
έχει αλλάξει. Στις αρχές του 2020 θα µπει µπουλντόζα. Υπάρχει µία µικρή καθυστέρηση στην ανακοίνωση
του τακτικού της επιτροπής για το καζίνο, της τάξεως των 10 ηµερών, λόγω εµπλοκής των δύο εταιρειών.
Την περασµένη Πέµπτη, όπου θα έβγαινε το πρακτικό από την επιτροπή, η µία από τις δύο εταιρείες έκανε
έγγραφη καταγγελία στην επιτροπή. Έπρεπε η επιτροπή να απαντήσει βάσει του νόµου. Αυτό πήρε µια
βδοµάδα. Πιστεύω ότι µέσα σε αυτήν την εβδοµάδα πιστεύω ότι η επιτροπή θα έχει την απάντηση και θα
ξεκινήσουν οι προθεσµίες κλπ».
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Capital Link: Οι παράγοντες που καθιστούν την Ελλάδα ελκυστικό επενδυτικό
προορισµό

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ενότητα για τα «Investment opportunities in Greece - the domestic investor
perspective» του 21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum: “Greece is Back” που πραγµατοποιήθηκε τη
Δευτέρα 9 Δεκεµβρίουη.

Ο κ. Ευάγγελος Λάκατζης, Partner - Saplegal – A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm, τόνισε: “Η συζήτηση
του panel ανέδειξε τους παράγοντες που καθιστούν την Ελλάδα ελκυστικό επενδυτικό προορισµό,
αναφέροντας προτερήµατα και αδυναµίες της χώρας. Οι οµιλητές συµφώνησαν για τη σπουδαιότητα των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και την ικανότητα αυτών να ενισχύσουν την Ελληνική οικονοµία.
Επίσης, ανέφεραν ενδιαφέροντες τοµείς, συζήτησαν για την ύπαρξη ροής επενδυτικών σχεδίων και
έδωσαν πληροφόρηση σχετικά µε τις πραγµατοποιηθείσες επενδύσεις. Τέλος, υπογραµµίσθηκαν οι
διαφορές στη στρατηγική Ελληνικών και διεθνών και funds και η συζήτηση έκλεισε µε την πιο σηµαντική
αλλαγή που κάθε οµιλητής θα επεδίωκε στο Ελληνικό επιχειρηµατικό γίγνεσθαι.”

Ο κ. Νίκος Κούλης, Partner & CEO - DECA Investments, τόνισε: “Η εµπειρία µας από τις επενδύσεις σε
Ελληνικές µεσαίες επιχειρήσεις την τελευταία δύσκολη πενταετία δείχνει ότι µπορεί κανείς να έχει πολύ
καλές αποδόσεις αν επιλέξει σωστά και γνωρίζει την αγορά. Οι γνωστές αδυναµίες (γραφειοκρατία, αργή
δικαιοσύνη, υψηλά µεταφορικά) αντισταθµίζονται από την ύπαρξη καλού εργατικού δυναµικού, ικανών
διοικήσεων και από µια οικονοµία που, πιστεύουµε, βρίσκεται σε σηµείο καµπής. Θεωρούµε ότι θα έχουµε
ένα κύµα συνενώσεων και αγοροπωλησιών τα επόµενα χρόνια καθώς οι οικογενειακές επιχειρήσεις
αντιλαµβάνονται ότι χρειάζονται σηµαντικά κεφάλαια και µέγεθος για να επιτύχουν σε µια όλο και πιο
διεθνοποιηµένη και ανταγωνιστική οικονοµία.”

Ο κ. Σολωµός ξεκίνησε την οµιλία του υπενθυµίζοντας το κοινό πως η πλειοψηφία των ενεργών εταιρειών
στην Ελλάδα είναι µικροµεσαίες επιχειρήσεις (SMEs). Πιο συγκεκριµένα ανέφερε πως οι SMEs ότι στην
Ελλάδα είναι σήµερα περίπου 700.000 ενώ οι µη SMEs - του τέστινγκ µεγάλες επιχειρήσεις- είναι λιγότερες
από 1000. Σύµφωνα µε τη γνώµη του κ. Σολωµού ο εντοπισµός αυτών των SMEs που έχουν τη δυνατότητα
µέσα στα επόµενα τέσσερα µε πέντε χρόνια να µετατραπούν σε µη SMEs θα συµβάλει σηµαντικά στην
ανάπτυξη της οικονοµίας της χώρας.

Όπως τόνισε ο ίδιος το παραπάνω δε θα είναι µια εύκολη διαδικασία καθώς οι περισσότερες από τις
προαναφερερθείσες εταιρίες έχουν βιώσει µια µεγάλη κρίση, ωστόσο αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος
και το καθήκον των επενδυτών ώστε να υπάρξει ανάπτυξη.

Ο κ. Σολωµός ανέφερε επίσης ότι η κύρια διαφορά ανάµεσα στην επένδυση στην Ελλάδα από την επένδυση
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι ότι στην πρώτη περίπτωση αυτό σηµαίνει συνεργασία µε ιδιοκτήτες
επιχειρήσεων που διαχειρίζονται οι ίδιοι την επιχείρηση τους.

Η γραφειοκρατία ήταν πάντα ένας προβληµατικός παράγοντας για την επένδυση στην Ελλάδα κατά τη
γνώµη του κ. Σολωµού, ωστόσο στην παρούσα χρονική στιγµή τα πράγµατα δείχνουν να αλλάζουν
ελαφρώς προς µια καλύτερη κατεύθυνση.

Ο κ. Απόστολος Ταµβακάκης, Διευθύνων Σύµβουλος - EOS Capital Partners αναγνώρισε ότι η Ελλάδα έχει
κάνει τεράστιες µεταρρυθµίσεις τα τελευταία χρόνια σε σύγκριση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες γεγονός
που αναγνωριζεται και από τους διεθνείς αναλυτές. Οι άµεσες ξένες επενδύσεις µπορούν σίγουρα να
βοηθήσουν την Ελλάδα, αλλά µόνο µεχρις ενα βαθµο. Αναγνώρισε το σηµαντικό ρόλο των υπερεθνικών
οργανισµών για τη διάθεση κεφαλαίων για επενδύσεις στην Ελλάδα µέσω εγχώριων διαχειριστών.
Ανέφερε ότι οι επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα απο τον καθε θεσµικο επενδυτη διαχειριστη
τείνουν να είναι µικρότερου µεγέθους στην Ελλάδα, γεγονός που σε αρκετές περιπτώσεις έχει οδηγήσει
στη συνεργασία µεταξύ των επενδυτικων σχηµατων για την οµαδοποιηση σε ορισµένες επενδύσεις.
Ολοκλήρωσε τονίζοντας την εµπειρία και την τοπική γνώση των εγχώριων θεσµικών επενδυτών όσον
αφορά τις επένδυσεις στην Ελλάδα.

Ο κύριος Καραµούζης ξεκίνησε την οµιλία του λέγοντας ότι η Ελλάδα είχε ήδη κάποια πλεονεκτήµατα ως
χώρα. Συγκεκριµένα είναι µία ειρηνική και δηµοκρατική χώρα, µέλος της Ε.Ε. µε σταθερό νόµισµα. Οπότε
τώρα µε τη νέα κυβέρνηση να καθιερώνει πολιτική και µακροοικονοµική σταθερότητα, βελτιώνεται η
ρευστότητα και εφόσον οι τιµές των ακινήτων είναι χαµηλότερες από ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες, η Ελλάδα σήµερα είναι κατά τον ίδιο ένας εξαιρετικά ελκυστικός προορισµός για επενδύσεις.
Ωστόσο, κατά τη γνώµη του, εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο βελτίωσης.

Συγκεκριµένα, ο κ. Καραµούζης προτείνει να γίνουν εκ βαθέων µεταρρυθµίσεις στην αγορά µε
σταθερότητα και αξιοπιστία, να επιλυθούν καθοριστικά τα προβλήµατα τόσο τον τραπεζικό όσο και στον
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ενεργειακό τοµέα -καθώς το κόστος δανεισµού αλλά και το ενεργειακό κόστος είναι εξίσου υψηλά στη
χώρα µας, να γίνει µείωση φόρων στους επενδυτές, να εκσυγχρονιστεί το κράτος, να αναδιαµορφωθεί το
σύστηµα της δηµόσιας διοίκησης και γενικότερα να δηµιουργηθεί ένα θεσµικό πλαίσιο φιλικό για
επιχειρήσεις και επενδύσεις στη χώρα µας.
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Γεωργιάδης: Δεν θα υπάρξει θερµό επεισόδιο µε την Τουρκία
Την εκτίµηση ότι δεν θα υπάρξει θερµό επεισόδιο µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας έκανε ο Άδωνις
Γεωργιάδης.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha, ο κ. Γεωργιάδης υπογράµµισε ότι ειδικά µετά και την υπογραφή της
συµφωνίας µεταξύ Τουρκίας και κυβέρνησης της Τρίπολης, η Άγκυρα βρίσκεται διεθνώς αποµονωµένη. «Η
θέση της Γερµανίας είναι ξεκάθαρη και θεωρεί παράνοµη τη συµφωνία . Είναι λογικό να
δυσκολεύεται αφού έχει συµφέροντα. Από εκεί και πέρα, ο Ερντογάν έχει κάνει µια παράνοµη πράξη η
οποία δεν παράγει τίποτα ως αποτέλεσµα. Είναι µεγάλο κέρδος για την Ελλάδα ότι έβαλε όλες τις µεγάλες
δυνάµεις να πουν ότι είναι παράνοµο. Δώρο µας έκανε. Η Τουρκία διπλωµατικά είναι µόνη της. Δεν
υπάρχει ούτε µία χώρα να την υποστηρίξει», σηµείωσε. Σε ερώτηση για το αν πιστεύει ότι µπορεί να
υπάρξει θερµό επεισόδιο µεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε: «Δεν θα έχουµε τίποτα.
Δεν συµφέρει κανέναν και δεν θα γίνει».

Γεωργιάδης: Διαµορφώνουµε ευνοϊκότερο περιβάλλον για  τις επενδύσεις

Αναφορικά µε τα ταξίδια του στις ΗΠΑ και στη Γερµανία, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
σηµείωσε ότι στις ΗΠΑ ήταν από τους κεντρικούς οµιλητές του Capital Link ενώ είχε, επίσης, συναντήσεις
µε περίπου πενήντα εκπροσώπους µεγάλων funds. «Ήταν ένα ταξίδι εποικοδοµητικό στο οποίο είδαµε
επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα και κάποιους που επενδύουν ήδη. Εµείς δουλεύουµε σε
δύο επίπεδα, το πρώτο είναι το γενικό νοµοθετικό πλαίσιο για να διαµορφώνουµε ένα ευνοϊκότερο
περιβάλλον για όλους και το δεύτερο είναι σε µεγάλες ή και µικρότερες επενδύσεις, αν κάπου υπάρχει
πρόβληµα ή έχει κολλήσει, παρεµβαίνουµε για να γίνει σύννοµα, πιο γρήγορα», σηµείωσε ο κ. Γεωργιάδης.
Παράλληλα, τόνισε ότι στη Γερµανία ορίστηκε ένα ελληνογερµανικό φόρουµ που θα γίνει στις 9 Μαρτίου,
µε τη συµµετοχή ελληνικών και γερµανικών επιχειρήσεων. «Στόχος του θα είναι οι επενδύσεις και η
σύσφιξη των ελληνογερµανικών σχέσεων», εξήγησε.

«Δεν είπα  ότι προτιµώ τους Γερµανούς από τους Κινέζους»
Ερωτηθείς για τον τρόπο που η Ελλάδα ισορροπεί µεταξύ Αµερικανών, Γερµανών και Κινέζων ο κ.
Γεωργιάδης τόνισε: «Στην Αµερική υπάρχει µεγάλη ανησυχία για την Κίνα. Να ξεκαθαρίσω ότι δεν είπα
εγώ ότι προτιµώ τους Γερµανούς από τους Κινέζους. Είπα ότι σέβοµαι τους Κινέζους και τους ευχαριστώ
για τις επενδύσεις που κάνουν, όµως η Ελλάδα είναι χώρα του δυτικού κόσµου και πρέπει να τηρηθούν οι
ισορροπίες. Οι Αµερικανοί θέτουν το θέµα της Κίνας σε πρώτη προτεραιότητα, αλλά φτιάχνουν ξανά τη
σχέση τους µε την Κίνα, έχουν τεράστιες οικονοµικές σχέσεις. Οι αµερικανικές και οι γερµανικές
επενδύσεις είναι ευπρόσδεκτες στην Ελλάδα, αν ανησυχούν για τις κινέζικες, ένας λόγος παραπάνω να
έρθουν να επενδύσουν».

Ελληνικό: Αρχές του 2020 µπαίνουν µπουλντόζες

Τέλος, αναφορικά µε την επένδυση στο Ελληνικό, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι το χρονοδιάγραµµα δεν
έχει αλλάξει και επανέλαβε ότι στις αρχές του 2020 θα ξεκινήσουν οι εργασίες. «Το χρονοδιάγραµµα δεν
έχει αλλάξει. Στις αρχές του 2020 θα  µπει µπουλντόζα . Υπάρχει µία µικρή καθυστέρηση στην
ανακοίνωση του τακτικού της επιτροπής για το καζίνο, της τάξεως των 10 ηµερών, λόγω εµπλοκής των
δύο εταιρειών. Την περασµένη Πέµπτη, όπου θα έβγαινε το πρακτικό από την επιτροπή, η µία από τις δύο
εταιρείες έκανε έγγραφη καταγγελία στην επιτροπή. Έπρεπε η επιτροπή να απαντήσει βάσει του νόµου.
Αυτό πήρε µια βδοµάδα. Πιστεύω ότι µέσα σε αυτήν την εβδοµάδα πιστεύω ότι η επιτροπή θα έχει την
απάντηση και θα ξεκινήσουν οι προθεσµίες κλπ».

Πηγή: iefimerida.gr
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Γεωργιάδης: Δεν θα υπάρξει θερµό επεισόδιο µε την Τουρκία -Δεν συµφέρει
κανέναν

Την εκτίµηση ότι δεν θα υπάρξει θερµό επεισόδιο µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας έκανε ο Άδωνις
Γεωργιάδης.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha, ο κ. Γεωργιάδης υπογράµµισε ότι ειδικά µετά και την υπογραφή της
συµφωνίας µεταξύ Τουρκίας και κυβέρνησης της Τρίπολης, η Άγκυρα βρίσκεται διεθνώς αποµονωµένη. «Η
θέση της Γερµανίας είναι ξεκάθαρη και θεωρεί παράνοµη τη συµφωνία. Είναι λογικό να δυσκολεύεται
αφού έχει συµφέροντα. Από εκεί και πέρα, ο Ερντογάν έχει κάνει µια παράνοµη πράξη η οποία δεν παράγει
τίποτα ως αποτέλεσµα. Είναι µεγάλο κέρδος για την Ελλάδα ότι έβαλε όλες τις µεγάλες δυνάµεις να πουν
ότι είναι παράνοµο. Δώρο µας έκανε. Η Τουρκία διπλωµατικά είναι µόνη της. Δεν υπάρχει ούτε µία χώρα
να την υποστηρίξει», σηµείωσε. Σε ερώτηση για το αν πιστεύει ότι µπορεί να υπάρξει θερµό επεισόδιο
µεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε: «Δεν θα έχουµε τίποτα. Δεν συµφέρει κανέναν
και δεν θα γίνει».

Γεωργιάδης: Διαµορφώνουµε ευνοϊκότερο
περιβάλλον για τις επενδύσεις
Αναφορικά µε τα ταξίδια του στις ΗΠΑ και στη Γερµανία, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
σηµείωσε ότι στις ΗΠΑ ήταν από τους κεντρικούς οµιλητές του Capital Link ενώ είχε, επίσης, συναντήσεις
µε περίπου πενήντα εκπροσώπους µεγάλων funds. «Ήταν ένα ταξίδι εποικοδοµητικό στο οποίο είδαµε
επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα και κάποιους που επενδύουν ήδη. Εµείς δουλεύουµε σε
δύο επίπεδα, το πρώτο είναι το γενικό νοµοθετικό πλαίσιο για να διαµορφώνουµε ένα ευνοϊκότερο
περιβάλλον για όλους και το δεύτερο είναι σε µεγάλες ή και µικρότερες επενδύσεις, αν κάπου υπάρχει
πρόβληµα ή έχει κολλήσει, παρεµβαίνουµε για να γίνει σύννοµα, πιο γρήγορα», σηµείωσε ο κ. Γεωργιάδης.
Παράλληλα, τόνισε ότι στη Γερµανία ορίστηκε ένα ελληνογερµανικό φόρουµ που θα γίνει στις 9 Μαρτίου,
µε τη συµµετοχή ελληνικών και γερµανικών επιχειρήσεων. «Στόχος του θα είναι οι επενδύσεις και η
σύσφιξη των ελληνογερµανικών σχέσεων», εξήγησε.

«Δεν είπα ότι προτιµώ τους Γερµανούς
από τους Κινέζους»

Ερωτηθείς για τον τρόπο που η Ελλάδα
ισορροπεί µεταξύ Αµερικανών, Γερµανών
και Κινέζων ο κ. Γεωργιάδης τόνισε: «Στην
Αµερική υπάρχει µεγάλη ανησυχία για
την Κίνα. Να ξεκαθαρίσω ότι δεν είπα εγώ
ότι προτιµώ τους Γερµανούς από τους
Κινέζους. Είπα ότι σέβοµαι τους Κινέζους
και τους ευχαριστώ για τις επενδύσεις
που κάνουν, όµως η Ελλάδα είναι χώρα του
δυτικού κόσµου και πρέπει να τηρηθούν
οι ισορροπίες. Οι Αµερικανοί θέτουν το
θέµα της Κίνας σε πρώτη προτεραιότητα,
αλλά φτιάχνουν ξανά τη σχέση τους µε
την Κίνα, έχουν τεράστιες οικονοµικές
σχέσεις. Οι αµερικανικές και οι γερµανικές
επενδύσεις είναι ευπρόσδεκτες στην
Ελλάδα, αν ανησυχούν για τις κινέζικες,
ένας λόγος παραπάνω να έρθουν να
επενδύσουν».

Ελληνικό: Αρχές του 2020 µπαίνουν µπουλντόζες
Τέλος, αναφορικά µε την επένδυση στο Ελληνικό, ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι το χρονοδιάγραµµα δεν
έχει αλλάξει και επανέλαβε ότι στις αρχές του 2020 θα ξεκινήσουν οι εργασίες. «Το χρονοδιάγραµµα δεν
έχει αλλάξει. Στις αρχές του 2020 θα µπει µπουλντόζα. Υπάρχει µία µικρή καθυστέρηση στην ανακοίνωση
του τακτικού της επιτροπής για το καζίνο, της τάξεως των 10 ηµερών, λόγω εµπλοκής των δύο εταιρειών.
Την περασµένη Πέµπτη, όπου θα έβγαινε το πρακτικό από την επιτροπή, η µία από τις δύο εταιρείες έκανε
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έγγραφη καταγγελία στην επιτροπή. Έπρεπε η επιτροπή να απαντήσει βάσει του νόµου. Αυτό πήρε µια
βδοµάδα. Πιστεύω ότι µέσα σε αυτήν την εβδοµάδα πιστεύω ότι η επιτροπή θα έχει την απάντηση και θα
ξεκινήσουν οι προθεσµίες κλπ».
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Χρηµατιστήριο Αθηνών: Σταθερή η ελληνική αγορά - Oι συναλλαγές έχουν
φθάσει τα 30 εκατ. ευρώ

Το θετικό κλίµα για το οποίο κάνουν λόγο τόσο οι managers των Funds, όσο και
οι τραπεζίτες αποτυπώνεται στο χρηµατιστηριακό ταµπλό.

Λίγες ηµέρες µετά το συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, η αγορά αγγίζει τις 900 µονάδες δίχως να
υπεραποδίδουν οι τραπεζικές µετοχές.

Το θετικό κλίµα για το οποίο κάνουν λόγο τόσο οι managers των Funds, όσο και οι τραπεζίτες
αποτυπώνεται στο χρηµατιστηριακό ταµπλό. 

Η ελληνική αγορά  παρόλο δεν ακολουθεί συνέχεια τις ευρωπαϊκές δείχνει µια σταθερότητα, ύστερα και
απο την άντληση τεράστιων κεφαλαίων. Εφόσον οι αγορές στο εξωτερικό ξεκινήσουν µε ηρεµία το 2020,
τότε η ελληνική αγορά θα έχει θετικές εκπλήξεις.Πριν απο λίγο ο Γενικός Δείκτης ξεπέρασε τις 900
µονάδες φθάνοντας τις 901,01 µονάδες. Κέρδη 0,98% για την Eurobank πριν απο το deal. Με άνοδο 0,69% η
Εθνική στα 2,932 ευρώ. Κέρδη 1,14% για την Τράπεζα Πειραιώς στα 3,014 ευρώ. Με άνοδο 2,22% η
Ελλάκτωρ στα 1,664 ευρώ. Άνοδος 2,64% µε τον ΟΤΕ στα 13,63 ευρώ. Κέρδη 2,54% ο ΑΔΜΗΕ στα 2,42
ευρώ. Με άνοδο 1,61% η lamda. Oι συναλλαγές ήδη έχουν φθάσει τα 30 εκατ. ευρώ.
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Ηµέρα Ελλάδος-Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης Ηµέρα Ελλάδος-
Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης

Στo πλαίσιο του 21ου 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 - Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».

Συγκεκριµένα την Τρίτη 10 Δεκεµβρίου 2019, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ναυτιλιακών εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που
είναι εισηγµένες στο New York Stock Exchange 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.worldwide. Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος – Αµερικής στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία Υπουργών και στελεχών
ναυτιλιακών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και εταιριών που συµµετείχαν
στο 21o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία την
προηγούµενη ηµέρα. To Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης – NYSE – υποδέχθηκε την Ελληνικη
Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρίες στην «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης». Ο
Yπουργός Οικονοµικών κος Χρήστος Σταϊκούρας και ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Πρόεδρος & CEO, Tsakos Energy
Navigation (NYSE: TNP); Chairman, INTERTANKO 2014-2018, χτύπησαν το “Closing Bell”, το καµπανάκι της
λήξης των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου 2019 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωµένοι
από τους κκ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό
Τουρισµού, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, Υπουργό Ναυτιλίας και Nησιωτικής Πολιτικής, καθώς και εκπροσώπους
από το ανώτατο management των ακόλουθων εταιριών που είναι εισηγµένες στο NYSE LISTED :
AMERESCO (Mr. David Anderson, Executive VP & Board Member)- CITI (Mr. Emilios Kyriacou, Managing Director,
Country Corporate Officer, Greece, Cyprus & Malta), DIANA SHIPPING INC. (Ms Semiramis Paliou, Deputy CEO) -
DORIAN LPG (Ms Marina Hadjipateras) - MISTRAS GROUP, INC. (Mr. Dennis Bertolotti – CEO), NAVIOS GROUP
(Mr. Ted Petrone, Vice Chairman)- NEW YORK COMMUNITY BANK (parent of Atlantic Bank of New York) (Mr.
Joseph Ficalora, CEO), τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη,
Managing Director της Capital Link. O Chris Taylor, VP of Listings, NYSE - The New York Stock Exchange,
καλωσόρισε την Ελληνική Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρείες και τόνισε τη µακροχρόνια σχέση
µεταξύ του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης και των Ελληνο-Αµερικανικών κοινοτήτων. 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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Capital Link: Τι είπαν οι ξένοι επενδυτές για τις επενδύσεις στην Ελλάδα
Το 21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum: “Greece is Back” πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 9
Δεκεµβρίου, 2019 στη Νέα Υόρκη, στο Metropolitan Club, προσελκύοντας για ακόµη µία φορά περισσότερους
από 1,000 συµµετέχοντες. Το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηµατικού
κόσµου, καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηµατιών, τραπεζικών στελεχών,
τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσίασε το πάνελ “GREECE AS AN INVESTMENT & BUSINESS DESTINATION -
THE FOREIGN INVESTOR PERSPECTIVE”. O κ. Πάνος Παπάζογλου, Regional Accounts Leader, Central Eastern
Southeastern Europe and Central Asia, Country Manager Greece - EY, τόνισε: “Έπειτα από µια δεκαετή
οικονοµική κρίση, η Ελλάδα χρειάζεται ένα επενδυτικό σοκ για να µπορέσει να επανέλθει σε υψηλούς και
βιώσιµους ρυθµούς ανάπτυξης. Η έρευνα της EY, “Attractiveness Survey: Ελλάδα 2019”, αποκαλύπτει ένα
υψηλό ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για τη χώρα, όµως, για να µετατραπεί αυτό το ενδιαφέρον σε
µετρήσιµα έργα, απαιτούνται βαθιές τοµές και µεταρρυθµίσεις σε τοµείς, όπως η δηµόσια διοίκηση, η
έρευνα και η καινοτοµία, και η φορολογία. Σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον, η
Ελλάδα θα πρέπει να παρουσιάσει ένα νέο, θετικό αφήγηµα, για να πείσει τη διεθνή επιχειρηµατική
κοινότητα, ότι είναι έτοιµη να κάνει ό,τι απαιτείται για να στηρίξει τις επενδύσεις.”

Ο κ. Γιώργος Λινάτσας, Group Managing Director & Founding Partner – Axia Ventures Group, τόνισε: “Η Ελλάδα
εισέρχεται στο ραντάρ των επενδυτών καθώς η χώρα είχε στερηθεί επενδύσεων αλλά και λόγω της
σηµαντικής δυνατότητας ανάπτυξης σε διάφορους τοµείς της οικονοµίας. Οι επενδυτές παρακινούνται
από την πολιτική σταθερότητα, την ευνοϊκή προς την ανάπτυξη κυβέρνηση, την οικονοµική ανάπτυξη που
εκτιµάται ότι θα ξεπεράσει τον Ευρωπαϊκό µέσο όρο κατά πολύ και το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα που
σταδιακά συνεισφέρει στην βελτίωση της οικονοµίας.

Η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε πλήθος µεταρρυθµίσεων, ειδικά σε σύγκριση µε την υπόλοιπη Ευρώπη. Ενώ η
καλύτερη υλοποίηση κάποιων ήδη ψηφισµένων µεταρρυθµίσεων θα βοηθήσει να ξεκλειδώσουν τις
δυνατότητες βελτίωσης της οικονοµίας, επιπλέον µεταρρυθµίσεις επιβάλλεται να γίνουν το επόµενο
διάστηµα.”

Ο κ. James Christopoulos δήλωσε ότι η CVC Capital Partners έχει επενδύσει πολύ ενεργά στον τοµέα της
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας στην Ελλάδα, έχοντας κατασκευάσει µια οµάδα έξι νοσοκοµείων κυρίως
στην Αθήνα. Συνέχισε, λέγοντας ότι η CVC είναι ένας µακροπρόθεσµος επενδυτής που προσπαθεί να βρει
καλές αγορές και να συνεργαστεί µε τους κατάλληλους φορείς για να στηρίξει την ανάπτυξή τους. «Στην
Ελλάδα, είδαµε µια ευκαιρία να βοηθήσουµε την αναζωογόνηση της ιδιωτικής αγοράς υγείας. Και η
Ελλάδα µετά από µια µακρά ύφεση βρισκόταν σε ένα δύσκολο σηµείο. Έτσι, µπορέσαµε να φέρουµε νέα
κεφάλαια και ενέργεια. Αυτό που είδαµε ήταν η ανάγκη να εισέλθουν νέα κεφάλαια. Είµαστε
ευχαριστηµένοι µε τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα και υπάρχει ακόµα περιθώριο για µεγάλη βελτίωση»,
δήλωσε ο Ανώτερος Διευθυντής της CVC Capital Partners. Στο τέλος, ο κ. Christopoulos χαρακτήρισε τον
ιατρικό τουρισµό ως έναν ελπιδοφόρο τοµέα που παρουσιάζει ευκαιρίες ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Ο κ. George Burns αναγνώρισε ότι η Ελλάδα είναι µια εξαιρετικά σηµαντική χώρα από γεωπολιτική και
γεωλογική άποψη για την επιχειρήσεις στον κλάδο της εξόρυξης. Όπως δήλωσε, έχει εκτιµηθεί ότι η χώρα
έ διαθέτει ανεκµετάλλευτο ορυκτό πλούτο ύψους 72 δισ. ευρώ. Όπως εκτίµησε, υπάρχει η δυνατότητα να
αναπτυχθεί µια νέα βιοµηχανία στη χώρα που θα της επιτρέψει να διαφοροποιήσει περαιτέρω την
οικονοµία της. Επιπλέον, υποστήριξε ότι η µεταλλευτική βιοµηχανία είναι ικανή να ενισχύσει σηµαντικά το
ΑΕΠ της χώρας, οδηγώντας σε οικονοµική ανάπτυξη και στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. "Η
επένδυση της Eldorado στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά σηµαντική, αγγίζοντας τα 3 δισεκατοµµύρια δολάρια.
Τα ορυχεία µας έχουν αποδειχθεί παράγοντες ενίσχυσης της οικονοµίας σε περιοχές µε λίγες καλές θέσεις
εργασίας ή άλλες οικονοµικές ευκαιρίες. Αυτή τη στιγµή απασχολούµε 600 άτοµα στην Ελλάδα,
υποστηρίζοντας ενεργά τους τοπικούς προµηθευτές και τις επιχειρήσεις και πραγµατοποιώντας
επενδύσεις στις τοπικές κοινωνίες», εξήγησε ο George Burns. Παρόλα όµως αυτά, ανέφερε ότι η επιχείρηση
εξόρυξης στην Ελλάδα µπορεί να πολιτικοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό ανεξάρτητα από τα πλεονεκτήµατα της
επένδυσης ή το περιβαλλοντικό της ιστορικό, σηµειώνοντας ότι το Eldorado σχεδιάζει τα ορυχεία του µε
στόχο την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος.

Ο Alex Blades ανέφερε ότι η Paulson & Co. έχει παρουσία στο Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα εδώ και αρκετό
καιρό µέσω της επένδυσής της σε δύο συστηµικές τράπεζες. Οι προοπτικές για τον Ελληνικό Τραπεζικό
κλάδο είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές τώρα και προσέφερε τρεις λόγους που συνδράµουν σε αυτή την
κατεύθυνση. Πρώτον, το αναπτυξιακό πρόγραµµα της νέας κυβέρνησης. Παρόλο που σηµειώθηκε πρόοδος
κατά τη διάρκεια της κρίσης για να τεθεί σε τάξη η δηµοσιονοµική κατάσταση, µπορούµε όλοι να δούµε
την ποιοτική διαφορά µε τη νέα κυβέρνηση. Ένα συγκροτηµένο πρόγραµµα ανάπτυξης, η µείωση της
φορολογίας, οι µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του δηµόσιου τοµέα, η δέσµευση για
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επίσπευση των ιδιωτικοποιήσεων και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Έχουµε δει τα οικονοµικά µεγέθη
να πηγαίνουν στη σωστή κατεύθυνση µε υψηλότερη αναθεώρηση για την ανάπτυξη της οικονοµίας στο
δεύτερο και τρίτο τρίµηνο του 2019. Οι οικονοµολόγοι αναµένουν ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,8% το
2020, που είναι ο κυβερνητικός στόχος. Μια καλή οικονοµία σηµαίνει µια καλή κατάσταση για τον
τραπεζικό τοµέα, που τελικά αποτελεί αντανάκλαση της οικονοµίας. Οι πελάτες των τραπεζών
δραστηριοποιούνται στην οικονοµία, και µια καλή οικονοµία σηµαίνει υψηλότερη επιχειρηµατική
δραστηριότητα και υψηλότερη ζήτηση δανείων. Δεύτερον, δίνει τα υψηλότερα εύσηµα στο σχέδιο του
Ηρακλή, καθώς η εφαρµογή του θα βοηθήσει τις τράπεζες να αντιµετωπίσουν και να µειώσουν τα
προβληµατικά κόκκινα δάνεια. Και ο τρίτος λόγος, είναι η ανοδική κίνηση στις αξίες των ακινήτων. Οι
τράπεζες έχουν σηµαντικές ποσότητες ακινήτων ως ασφάλειες για δάνεια. Οι υψηλότερες τιµές των
περιουσιακών στοιχείων θα έχουν θετικό αντίκτυπο τόσο στη δηµιουργία νέων δανείων και στην
αντιµετώπιση των προβληµατικών. Με υψηλότερες αξίες ακινήτων, ορισµένες τράπεζες ήδη αναστρέφουν
ή µειώνουν τις προβλέψεις για επισφάλειες, ενώ ταυτόχρονα οι καταναλωτές θα έχουν µεγαλύτερη
ευκολία να επιτύχουν χρηµατοδότηση που θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη ζήτηση και έκδοση δανείων.

Ο κ. Anthony Iannazzo παρατήρησε ότι το Brexit έχει ήδη επηρεάσει την αγορά ακινήτων, λέγοντας ότι
φέτος ο όγκος των συναλλαγών µειώθηκε κατά 30% έως 50% σε ορισµένες περιοχές. Ωστόσο, ισχυρίστηκε
ότι ορισµένες βασικές ιδιοκτησίες στο Λονδίνο αποτελούν την εξαίρεση σε αυτή την τάση. Όπως εξήγησε,
«το Ηνωµένο Βασίλειο ήταν πάντα η µεγαλύτερη χώρα όσον αφορά τον όγκο των εµπορικών ακινήτων.
Δεν ήταν φέτος. Πιστεύω ότι είναι η Γερµανία τα τελευταία δύο χρόνια. Και αυτό σχετίζεται σαφώς µε το
Brexit». Ο Ανώτερος Διευθύνων Σύµβουλος της Värde Global Real Estate τόνισε τη σηµασία της πολιτικής
σταθερότητας και της επιρροής της στην αγορά ακινήτων. «Όταν µιλάµε για τους όγκους των
επενδύσεων, που είχαµε κατά τη διάρκεια του 2015 και του 2016, υπήρχε φόβος γύρω από τη σταθερότητα
της κυβέρνησης. Έχουµε αυτόν τον φόβο τώρα στο Ηνωµένο Βασίλειο και πιστεύω ότι προκάλεσε ακριβώς
αυτό που προκάλεσε στην Ελλάδα το προηγούµενο διάστηµα», κατέληξε ο κ. Iannazzo, λέγοντας ότι το
Brexit θα βοηθήσει τις ανταγωνιστικές αγορές ακινήτων.
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Γεωργιάδης: Δεν συµφέρει κανέναν ένα θερµό επεισόδιο µε την Τουρκία –
Διπλωµατικά είναι µόνη της

Στις αρχές του 2020 θα µπουν οι µπουλντόζες στο Ελληνικό υποστήριξε ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων
Την θέση ότι δεν συµφέρει κανέναν ένα  θερµό επεισόδιο µε την Τουρκία  και ότι δεν
πρόκειται να  γίνει κάτι τέτοιο διατύπωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις
Γεωργιάδης, ο οποίος υποστήριξε ότι η Τουρκία  είναι διπλωµατικά  µόνη της.
«Η θέση της Γερµανίας είναι ξεκάθαρη και θεωρεί παράνοµη τη συµφωνία. 
Είναι λογικό να δυσκολεύεται αφού έχει συµφέροντα. 
Από εκεί και πέρα, ο Erdogan έχει κάνει µια παράνοµη πράξη η οποία δεν παράγει τίποτα ως αποτέλεσµα. 
Είναι µεγάλο κέρδος για την Ελλάδα ότι έβαλε όλες τις µεγάλες δυνάµεις να πουν ότι είναι παράνοµο. 
Δώρο µας έκανε. 
Η Τουρκία διπλωµατικά είναι µόνη της. 
Δεν υπάρχει ούτε µία χώρα να την υποστηρίξει» είπε µιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha ο κ.Γεωργιάδης,
ο οποίος εκτίµησε ότι δεν πρόκειται να γίνει θερµό επεισόδιο διότι δεν συµφέρει κανέναν.
Ο κ.Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στα πρόσφατα ταξίδια του σε ΗΠΑ, Γερµανία.
«Στις ΗΠΑ ήµουν από τους κεντρικούς οµιλητές του Capital Link. 
Πέρα από την οµιλία µου, είχα συναντήσεις µε περίπου 50 εκπροσώπους µεγάλων funds. 
Ήταν ένα ταξίδι εποικοδοµητικό στο οποίο είδαµε επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα και
κάποιους που επενδύουν ήδη.
Το φετινό forum ήταν το πιο µεγάλο σε συµµετοχή που έχει συµβεί τα τελευταία 15 χρόνια και εκεί µίλησαν
επιχειρηµατίες που έχουν ήδη έρθει σε επαφή µε την κυβέρνηση και έχουν δει µεγάλη πρόοδο στις
συνεργασίες τους. 
Εµείς δουλεύουµε σε δύο επίπεδα, το πρώτο είναι το γενικό νοµοθετικό πλαίσιο για να διαµορφώνουµε ένα
ευνοϊκότερο περιβάλλον για όλους και το δεύτερο είναι σε µεγάλες ή και µικρότερες επενδύσεις, αν κάπου
υπάρχει πρόβληµα ή έχει κολλήσει, παρεµβαίνουµε για να γίνει σύννοµα, πιο γρήγορα.
Στη Γερµανία, ορίστηκε κατόπιν συµφωνίας µε την καγκελάριο, ένα ελληνογερµανικό φόρουµ, στις 9
Μαρτίου, εκεί που θα έρθουν ελληνικές και γερµανικές επιχειρήσεις, για να φτιάξουµε τις οικονοµικές µας
σχέσεις και πρόκειται για µια σπουδαία στιγµή για την προβολή των ελληνικών θέσεων στην οµοσπονδιακή
δηµοκρατία της Γερµανίας. 
Στόχος του θα είναι οι επενδύσεις και η σύσφιξη των ελληνογερµανικών σχέσεων» υποστήριξε ο
κ.Γεωργιάδης, ο οποίος αναφέρθηκε και στο Ελληνικό.
«Το χρονοδιάγραµµα δεν έχει αλλάξει. 
Στις αρχές του 2020 θα µπει µπουλντόζα. 
Υπάρχει µία µικρή καθυστέρηση στην ανακοίνωση του τακτικού της επιτροπής για το καζίνο, της τάξεως
των 10 ηµερών, λόγω εµπλοκής των δύο εταιρειών. 
Την περασµένη Πέµπτη, όπου θα έβγαινε το πρακτικό από την επιτροπή, η µία από τις δύο εταιρείες έκανε
έγγραφη καταγγελία στην επιτροπή. 
Έπρεπε η επιτροπή να απαντήσει βάσει του νόµου. 
Αυτό πήρε µια βδοµάδα. 
Πιστεύω ότι µέσα σε αυτήν την εβδοµάδα πιστεύω ότι η επιτροπή θα έχει την απάντηση και θα ξεκινήσουν
οι προθεσµίες κλπ» τόνισε ο κ.Γεωργιάδης.
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Mε ένα οραµατικό δίδυµο ως επικεφαλής τα ΕΛΠΕ ετοιµάζονται να υποδεχθούν
την νέα χρονιά µε εντυπωσιακά ανοίγµατα

Ενδιαφέρον για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ Εµπορίας

Mε ένα οραµατικό δίδυµο ως επικεφαλής, τους Ανδρέα  Σιάµισιη και Γιάννη Παπαθανασίου τα
ΕΛΠΕ ετοιµάζονται να υποδεχθούν την νέα χρονιά µε εντυπωσιακά ανοίγµατα.

Ετσι όπως διαβάζουµε στο Capital.gr  το άµεσο ενδιαφέρον των ΕΛΠΕ για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ
Εµπορίας, επαναβεβαίωσε η διοίκηση του οµίλου, υπογραµµίζοντας ότι αναµένεται να συµµετάσχει στο
διαγωνισµό που θα ξεκινήσει πιθανόν τον Ιανουάριο από το ΤΑΙΠΕΔ.

Η συµµετοχή στο διαγωνισµό µάλιστα πιθανόν να γίνει µέσω της Elpedison της κοινής εταιρείας του
οµίλου στην αγορά  ηλεκτρισµού και αερίου µε την ιταλική Edison. Στην κατεύθυνση αυτή
υπάρχουν συζητήσεις και αποµένει να  διευκρινιστούν οι προθέσεις και του συνεταίρου του
οµίλου.

Σε αντίθεση µε την εµπορία, τα Ελληνικά Πετρέλαια έχουν αποφασίσει να πουλήσουν τη συµµετοχή τους
στην ΔΕΠΑ Δικτύων, αναµένοντας µάλιστα και σηµαντικά έσοδα από τη συγκεκριµένη παραχώρηση.

Οι κινήσεις στην αγορά του αερίου έρχονται στο πλαίσιο του ευρύτερου µετασχηµατισµού και της
προετοιµασίας του οµίλου για την επόµενη µέρα της ενεργειακής µετάβασης. Στην κατεύθυνση αυτή εκτός
από το φυσικό αέριο, ο όµιλος θα ενισχύσει τη συµµετοχή του στις αγορές ηλεκτρισµού αλλά και των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

Στις ΑΠΕ τα ΕΛΠΕ αναµένεται να κινηθούν µε πιο γρήγορο ρυθµό και έχουν ως στόχο σε διάστηµα 24
µηνών να έχουν σε λειτουργία 600MW πράσινων µονάδων ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό στον επόµενο
διαγωνισµό που θα διοργανώσει η ΡΑΕ ο όµιλος έχει στόχο να δώσει το παρών µε έργα ισχύος 460MW.

Στον ηλεκτρισµό, µέχρι το καλοκαίρι αναµένεται η τελική επενδυτική απόφαση για την κατασκευή της
νέας µονάδας, που θα συναρτηθεί από την πρόοδο της υλοποίησης του target model αλλά και από το
δέσµευση της πολιτείας στο πρόγραµµα της απολιγνιτοποίησης.

Τέλος στη διύλιση υλοποιούνται νέες επενδύσεις που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της κερδοφορίας
EBITDA από τα 700-800 εκατ. στο 1 δισ. ευρώ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µε τον επενδυτικό κύκλο που
ξεκίνησε το 2006 µε την αναβάθµιση της Ελευσίνας, ο όµιλος εµφανίζει σήµερα σηµαντική ανθεκτικότητα
στις διακυµάνσεις του κλάδου της διύλισης ενώ έχει καταφέρει να είναι ένα από τα λίγα διυλιστήρια
διεθνώς που έχει παρουσία σε όλο το φάσµα των ναυτιλιακών καυσίµων, µετά τις αλλαγές που έχουν τεθεί
σε ισχύ µε τον κανονισµό ΙΜΟ 2020 για το πετρέλαιο χαµηλής περιεκτικότητας σε θείο. Η συγκεκριµένη
αγορά των ναυτιλιακών καυσίµων προσφέρει αυτή τη στιγµή ικανοποιητικά περιθώρια που ισοσκελίζουν
σε σηµαντικό βαθµό την πίεση που υπάρχει στον κλάδο της διύλισης και τα πιεσµένα περιθώρια που
καταγράφονται αυτήν την περίοδο.

Aκολουθούν εικόνες από την παρουσία του Διευθύνοντος Συµβούλου των ΕΛΠΕ κ. Ανδρέα Σιάµισιη
στο 21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη
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92 αναλυτές παρακολούθησαν το call της ΔΕΗ

Του Χάρη Φλουδόπουλου

Πρωτοφανές για τα δεδοµένα της ΔΕΗ ήταν το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από την αγορά σε σχέση µε
το επιχειρησιακό πλάνο και τους στόχους που έχει θέσει η νέα διοίκηση της επιχείρησης. Σηµειώνεται ότι
παράλληλα µε τη συνέντευξη τύπου, η διοίκηση της ΔΕΗ πραγµατοποίησε call µε αναλυτές, στους οποίους
επίσης παρουσίασε τους βασικούς άξονες του νέου επιχειρησιακού σχεδιασµού.

Στην αρχή της τηλεδιάσκεψης, είχαν συνδεθεί και παρακολουθούσαν 63 αναλυτές, ενώ στη διάρκεια του
confcall ο αριθµός των συµµετεχόντων έφτασε τους 92, νούµερο που δεν έχει καταγραφεί ξανά για τη ΔΕΗ.

Σηµειώνεται ότι το παρών έδωσαν όλοι οι ελληνικοί αλλά και µεγάλοι ξένοι οίκοι, οι οποίοι άκουσαν για τη
νέα στροφή που κάνει η επιχείρηση επισπεύδοντας την κατάργηση του λιγνίτη και εστιάζοντας στην
επιτάχυνση των επενδύσεων σε δίκτυα και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

Και όπως έδειξε η χθεσινή συνεδρίαση, µε την άνοδο κατά 5,96% στα 4,122 ευρώ, η ανταπόκριση της
αγοράς στο business plan ήταν θετική. Για την ακρίβεια, η άνοδος της µετοχής έχει αρχίσει από τις 10
Δεκεµβρίου, όταν δηλαδή η διοίκηση της επιχείρησης έκανε την πρώτη εξαγγελία για επίσπευση της
απόσυρσης των λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ το 2023, στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα
Υόρκη. Πρακτικά η µετοχή από τα 3,244 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 752 εκατοµµύρια µέσα σε 7 συνεδριάσεις
έφτασε χθες στα 4,122 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 956 εκατοµµύρια, καταγράφοντας αύξηση 27%.

Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε το guidance για τα βασικά µεγέθη της εταιρείας η ΔΕΗ το 2019 θα κλείσει τη
χρήση µε κύκλο εργασιών στα 4,85 έως 4,95 δισ. ευρώ (από 4,742 δισ. ευρώ πέρυσι), ενώ η κερδοφορία
EBITDA θα κυµανθεί στα 420 µε 470 εκατ. ευρώ.

Επίσης σύµφωνα µε τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης Γ. Στάσσης, το
2020 θα είναι η χρονιά που ο λόγος λειτουργικής κερδοφορίας προς καθαρό χρέος θα επανέλθει σε
κανονικά επίπεδα: η λειτουργική κερδοφορία EBITDA θα κυµανθεί στα 650 - 700 εκατ. ευρώ χωρίς να
περιλαµβάνεται η καταβολή των ΥΚΩ ενώ µε τα ΥΚΩ θα κινηθεί στα 850 µε 900 εκατ. ευρώ.

Με την εφαρµογή του επιχειρησιακού σχεδίου για απόσυρση όλων των λιγνιτικών µονάδων που βρίσκονται
σήµερα σε λειτουργία αλλά και την υλοποίηση επενδύσεων στις ΑΠΕ προβλεπόµενης εγκατεστηµένης
ισχύος 1GW η ΔΕΗ από προβληµατική επιχείρηση αναµένεται το 2024 να έχει λειτουργική κερδοφορία 1
δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερη σηµασία έχουν οι προβλέψεις για τις χρηµατοροές, που σύµφωνα µε τη διοίκηση θα είναι ικανές
να χρηµατοδοτήσουν την υλοποίηση των επενδύσεων 650 µε 700 εκατ. ευρώ που το 2020 θα
ανακατευθυνθούν από την συντήρηση και αναβάθµιση των λιγνιτικών µονάδων της επιχείρησης, προς τις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και τον εκσυγχρονισµό των δικτύων.

Τέλος να σηµειωθεί ότι όπως ανέφερε στη βουλή ο αρµόδιος υπουργός Κ. Χατζηδάκη, η ΔΕΗ θα
προχωρήσει σε µερική ιδιωτικοποίηση του διαχειριστή του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ διαθέτοντας µειοψηφικό
µερίδιο 49%, το οποίο θα συνοδεύεται µε ισχυρά δικαιώµατα στο µάνατζµεντ, το οποίο ωστόσο θα
ελέγχεται από τη ΔΕΗ η οποία και θα διατηρεί το πλειοψηφικό µερίδιο 51%.

Τέλος το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει συµπράξεις µε άλλες ιδιωτικές εταιρείες για την εγκατάσταση
σταθµών ΑΠΕ, οι οποίες θα περιλαµβάνουν και υδροηλεκτρικές µονάδες, όχι όµως υφιστάµενα έργα που
ανήκουν στη ΔΕΗ.

Πηγή: www.capital.gr

 

https://www.eurocapital.gr/permalink/106009.html


https://www.pentapostagma.gr/

 Publication date: 18/12/2019 10:25

 Alexa ranking (Greece): 110

 https://www.pentapostagma.gr/2019/12/%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b3%...

Γεωργιάδης: Αρχές του 2020 µπαίνει µπουλντόζα στο Ελληνικό
Στις αρχές του νέου έτους θα  µπει µπουλντόζα  στο Ελληνικό, διαβεβαιώνει ο υπουργός
Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος αναφορικά  µε τις τουρκικές προκλήσεις εκτίµησε
ότι δεν θα  συµβεί κάποιο θερµό επεισόδιο µε την Ελλάδα , γιατί «δεν συµφέρει κανέναν
αυτό».

Σχετικά µε τα ταξίδια του σε ΗΠΑ και Γερµανία,
µιλώντας στην εκποµπή «Ραντάρ» στον Alpha, µε τον
Τάκη Χατζή και τη Λίδα Μπόλα, είπε: «Στις ΗΠΑ ήµουν
από τους κεντρικούς οµιλητές του Capital Link. Πέρα
από την οµιλία µου, είχα συναντήσεις µε περίπου 50
εκπροσώπους µεγάλων funds. Ήταν ένα ταξίδι
εποικοδοµητικό στο οποίο είδαµε επενδυτές που
θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα και κάποιους που
επενδύουν ήδη.

Το φετινό forum ήταν το πιο µεγάλο σε συµµετοχή που
έχει συµβεί τα τελευταία 15 χρόνια και εκεί µίλησαν
επιχειρηµατίες που έχουν ήδη έρθει σε επαφή µε την
κυβέρνηση και έχουν δει µεγάλη πρόοδο στις
συνεργασίες τους. Εµείς δουλεύουµε σε δύο επίπεδα,
το πρώτο είναι το γενικό νοµοθετικό πλαίσιο για να
διαµορφώνουµε ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για
όλους και το δεύτερο είναι σε µεγάλες ή και
µικρότερες επενδύσεις, αν κάπου υπάρχει πρόβληµα ή έχει κολλήσει, παρεµβαίνουµε για να γίνει σύννοµα,
πιο γρήγορα».

«Στη Γερµανία, ορίστηκε κατόπιν συµφωνίας µε την καγκελάριο, ένα ελληνογερµανικό φόρουµ, στις 9
Μαρτίου, εκεί που θα έρθουν ελληνικές και γερµανικές επιχειρήσεις, για να φτιάξουµε τις οικονοµικές µας
σχέσεις και πρόκειται για µια σπουδαία στιγµή για την προβολή των ελληνικών θέσεων στην οµοσπονδιακή
δηµοκρατία της Γερµανίας. Στόχος του θα είναι οι επενδύσεις και η σύσφιξη των ελληνογερµανικών
σχέσεων».

Για το πώς ο ίδιος ισορροπεί µεταξύ Αµερικανών, Γερµανών και Κινέζων: «Στην Αµερική υπάρχει µεγάλη
ανησυχία για την Κίνα. Να ξεκαθαρίσω ότι δεν είπα εγώ ότι προτιµώ τους Γερµανούς από τους Κινέζους.
Είπα ότι σέβοµαι τους Κινέζους και τους ευχαριστώ για τις επενδύσεις που κάνουν, όµως η Ελλάδα είναι
χώρα του δυτικού κόσµου και πρέπει να τηρηθούν οι ισορροπίες. Οι Αµερικανοί θέτουν το θέµα της Κίνας
σε πρώτη προτεραιότητα, αλλά φτιάχνουν ξανά τη σχέση τους µε την Κίνα, έχουν τεράστιες οικονοµικές
σχέσεις. Οι αµερικανικές και οι γερµανικές επενδύσεις είναι ευπρόσδεκτες στην Ελλάδα, αν ανησυχούν για
τις κινέζικες, ένας λόγος παραπάνω να έρθουν να επενδύσουν».

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις εξελίξεις µε
τη Λιβύη: «Η θέση της Γερµανίας είναι ξεκάθαρη και
θεωρεί παράνοµη τη συµφωνία. Είναι λογικό να
δυσκολεύεται αφού έχει συµφέροντα. Από εκεί και
πέρα, ο Ερντογάν έχει κάνει µια παράνοµη πράξη η
οποία δεν παράγει τίποτα ως αποτέλεσµα. Είναι
µεγάλο κέρδος για την Ελλάδα ότι έβαλε όλες τις
µεγάλες δυνάµεις να πουν ότι είναι παράνοµο. Δώρο
µας έκανε. Η Τουρκία διπλωµατικά είναι µόνη της. Δεν
υπάρχει ούτε µία χώρα να την υποστηρίξει».

Για το αν πιστεύει ότι θα γίνει θερµό επεισόδιο: «Δεν
θα έχουµε τίποτα. Δεν συµφέρει κανέναν και δεν θα
γίνει».

Για το Ελληνικό: «Το χρονοδιάγραµµα δεν έχει
αλλάξει. Στις αρχές του 2020 θα µπει µπουλντόζα.
Υπάρχει µία µικρή καθυστέρηση στην ανακοίνωση του

τακτικού της επιτροπής για το καζίνο, της τάξεως των 10 ηµερών, λόγω εµπλοκής των δύο εταιρειών. Την
περασµένη Πέµπτη, όπου θα έβγαινε το πρακτικό από την επιτροπή, η µία από τις δύο εταιρείες έκανε
έγγραφη καταγγελία στην επιτροπή. Έπρεπε η επιτροπή να απαντήσει βάσει του νόµου. Αυτό πήρε µια
βδοµάδα. Πιστεύω ότι µέσα σε αυτήν την εβδοµάδα πιστεύω ότι η επιτροπή θα έχει την απάντηση και θα
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ξεκινήσουν οι προθεσµίες κλπ».

https://www.pentapostagma.gr/2019/12/%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%ac%ce%b4%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%ad%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-2020-%ce%bc%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bd.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+pentapostagma+%28%CE%A0%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%93%CE%9C%CE%91%29


http://www.palo.gr/?fcid=5

 Publication date: 18/12/2019 10:17

 Alexa ranking (Greece): 192

 http://www.palo.gr/politikh-nea/gewrgiadis-sto-rantar-arxes-toy-2020-mpainei-mpo...

Γεωργιάδης στο "Ραντάρ": Αρχές του 2020 µπαίνει µπουλντόζα στο Ελληνικό -
[Newpost.gr]

Στις αρχές του νέου έτους θα µπει µπουλντόζα στο Ελληνικό, διαβεβαιώνει ο υπουργός Ανάπτυξης,
Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος αναφορικά µε τις τουρκικές προκλήσεις εκτίµησε ότι δεν θα συµβεί κάποιο
θερµό επεισόδιο µε την Ελλάδα, γιατί "δεν συµφέρει κανέναν αυτό". Σχετικά µε τα ταξίδια του σε ΗΠΑ και
Γερµανία, µιλώντας στην εκποµπή "Ραντάρ" στον Alpha, µε τον Τάκη Χατζή και τη Λίδα Μπόλα, είπε: "Στις
ΗΠΑ ήµουν από τους κεντρικούς οµιλητές του Capital Link. Πέρα από την οµιλία µου, είχα συναντήσεις µε
περίπου 50 εκπροσώπους µεγάλων funds. Ήταν ένα ταξίδι εποικοδοµητικό στο οποίο είδαµε επενδυτές που
θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα και κάποιους που επενδύουν ήδη. Το φετινό forum ήταν το πιο µεγάλο
σε συµµετοχή που έχει συµβεί τα τελευταία 15 χρόνια και εκεί µίλησαν επιχειρηµατίες που έχουν ήδη έρθει
σε επαφή µε την κυβέρνηση και έχουν δει µεγάλη πρόοδο στις συνεργασίες τους. Εµείς δουλεύουµε σε δύο
επίπεδα, το πρώτο είναι το γενικό...

Newpost.gr   ·    πριν από  34 λεπτά  ·    

Στις αρχές του νέου έτους θα µπει µπουλντόζα στο Ελληνικό, διαβεβαιώνει ο υπουργός Ανάπτυξης,
Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος αναφορικά µε τις τουρκικές προκλήσεις εκτίµησε ότι δεν θα συµβεί κάποιο
θερµό επεισόδιο µε την Ελλάδα, γιατί "δεν συµφέρει κανέναν αυτό". Σχετικά µε τα ταξίδια του σε ΗΠΑ και
Γερµανία, µιλώντας στην εκποµπή "Ραντάρ" στον Alpha, µε τον Τάκη Χατζή και τη Λίδα Μπόλα, είπε: "Στις
ΗΠΑ ήµουν από τους κεντρικούς οµιλητές του Capital Link. Πέρα από την οµιλία µου, είχα συναντήσεις µε
περίπου 50 εκπροσώπους µεγάλων funds. Ήταν ένα ταξίδι εποικοδοµητικό στο οποίο είδαµε επενδυτές που
θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα και κάποιους που επενδύουν ήδη. Το φετινό forum ήταν το πιο µεγάλο
σε συµµετοχή που έχει συµβεί τα τελευταία 15 χρόνια και εκεί µίλησαν επιχειρηµατίες που έχουν ήδη έρθει
σε επαφή µε την κυβέρνηση και έχουν δει µεγάλη πρόοδο στις συνεργασίες τους. Εµείς δουλεύουµε σε δύο
επίπεδα, το πρώτο είναι το γενικό...
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«Aρχές του 2020 θα µπει µπουλντόζα στο Ελληνικό»
Από A. A.

Στις αρχές του νέου έτους θα µπει µπουλντόζα στο Ελληνικό, διαβεβαιώνει ο υπουργός Ανάπτυξης,
Άδωνις Γεωργιάδης, µιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha, ενώ αναφορικά µε τις τουρκικές προκλήσεις
εκτίµησε ότι δεν θα συµβεί κάποιο θερµό επεισόδιο µε την Ελλάδα, γιατί «δεν συµφέρει κανέναν αυτό».

Σχετικά µε τα ταξίδια του σε ΗΠΑ και Γερµανία, µιλώντας στην εκποµπή «Ραντάρ» στον Alpha, µε τον Τάκη
Χατζή και τη Λίδα Μπόλα, είπε: «Στις ΗΠΑ ήµουν από τους κεντρικούς οµιλητές του Capital Link. Πέρα από
την οµιλία µου, είχα συναντήσεις µε περίπου 50 εκπροσώπους µεγάλων funds. Ήταν ένα ταξίδι
εποικοδοµητικό στο οποίο είδαµε επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα και κάποιους που
επενδύουν ήδη.

Το φετινό forum ήταν το πιο µεγάλο σε συµµετοχή που έχει συµβεί τα τελευταία 15 χρόνια και εκεί µίλησαν
επιχειρηµατίες που έχουν ήδη έρθει σε επαφή µε την κυβέρνηση και έχουν δει µεγάλη πρόοδο στις
συνεργασίες τους.

Εµείς δουλεύουµε σε δύο επίπεδα, το πρώτο είναι το γενικό νοµοθετικό πλαίσιο για να διαµορφώνουµε ένα
ευνοϊκότερο περιβάλλον για όλους και το δεύτερο είναι σε µεγάλες ή και µικρότερες επενδύσεις, αν κάπου
υπάρχει πρόβληµα ή έχει κολλήσει, παρεµβαίνουµε για να γίνει σύννοµα, πιο γρήγορα».

«Στη Γερµανία, ορίστηκε κατόπιν συµφωνίας µε την καγκελάριο, ένα ελληνογερµανικό φόρουµ, στις 9
Μαρτίου, εκεί που θα έρθουν ελληνικές και γερµανικές επιχειρήσεις, για να φτιάξουµε τις οικονοµικές µας
σχέσεις και πρόκειται για µια σπουδαία στιγµή για την προβολή των ελληνικών θέσεων στην οµοσπονδιακή
δηµοκρατία της Γερµανίας. Στόχος του θα είναι οι επενδύσεις και η σύσφιξη των ελληνογερµανικών
σχέσεων».

Για το πώς ο ίδιος ισορροπεί µεταξύ Αµερικανών, Γερµανών και Κινέζων: «Στην Αµερική υπάρχει µεγάλη
ανησυχία για την Κίνα. Να ξεκαθαρίσω ότι δεν είπα εγώ ότι προτιµώ τους Γερµανούς από τους Κινέζους.
Είπα ότι σέβοµαι τους Κινέζους και τους ευχαριστώ για τις επενδύσεις που κάνουν, όµως η Ελλάδα είναι
χώρα του δυτικού κόσµου και πρέπει να τηρηθούν οι ισορροπίες.

Οι Αµερικανοί θέτουν το θέµα της Κίνας σε πρώτη προτεραιότητα, αλλά φτιάχνουν ξανά τη σχέση τους µε
την Κίνα, έχουν τεράστιες οικονοµικές σχέσεις. Οι αµερικανικές και οι γερµανικές επενδύσεις είναι
ευπρόσδεκτες στην Ελλάδα, αν ανησυχούν για τις κινέζικες, ένας λόγος παραπάνω να έρθουν να
επενδύσουν».

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις εξελίξεις µε τη Λιβύη: «Η θέση της Γερµανίας είναι ξεκάθαρη και
θεωρεί παράνοµη τη συµφωνία. Είναι λογικό να δυσκολεύεται αφού έχει συµφέροντα. Από εκεί και πέρα, ο
Ερντογάν έχει κάνει µια παράνοµη πράξη η οποία δεν παράγει τίποτα ως αποτέλεσµα. Είναι µεγάλο κέρδος
για την Ελλάδα ότι έβαλε όλες τις µεγάλες δυνάµεις να πουν ότι είναι παράνοµο. Δώρο µας έκανε. Η
Τουρκία διπλωµατικά είναι µόνη της. Δεν υπάρχει ούτε µία χώρα να την υποστηρίξει».

Για το αν πιστεύει ότι θα γίνει θερµό επεισόδιο: «Δεν θα έχουµε τίποτα. Δεν συµφέρει κανέναν και δεν θα
γίνει».

Για το Ελληνικό: «Το χρονοδιάγραµµα δεν έχει αλλάξει. Στις αρχές του 2020 θα µπει µπουλντόζα. Υπάρχει
µία µικρή καθυστέρηση στην ανακοίνωση του τακτικού της επιτροπής για το καζίνο, της τάξεως των 10
ηµερών, λόγω εµπλοκής των δύο εταιρειών. Την περασµένη Πέµπτη, όπου θα έβγαινε το πρακτικό από την
επιτροπή, η µία από τις δύο εταιρείες έκανε έγγραφη καταγγελία στην επιτροπή. Έπρεπε η επιτροπή να
απαντήσει βάσει του νόµου. Αυτό πήρε µια βδοµάδα. Πιστεύω ότι µέσα σε αυτήν την εβδοµάδα πιστεύω
ότι η επιτροπή θα έχει την απάντηση και θα ξεκινήσουν οι προθεσµίες κλπ».
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Γεωργιάδης στο «Ραντάρ»: Αρχές του 2020 µπαίνει µπουλντόζα στο Ελληνικό
«Δεν συµφέρει κανέναν και δεν θα γίνει θερµό επεισόδιο µε την Τουρκία»

Στις αρχές του νέου έτους θα  µπει µπουλντόζα  στο Ελληνικό, διαβεβαιώνει ο υπουργός Ανάπτυξης,
Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος αναφορικά µε τις τουρκικές προκλήσεις εκτίµησε ότι δεν θα συµβεί
κάποιο θερµό επεισόδιο µε την Ελλάδα, γιατί «δεν συµφέρει κανέναν αυτό».

Σχετικά µε τα ταξίδια  του σε ΗΠΑ και Γερµανία , µιλώντας στην εκποµπή «Ραντάρ» στον Alpha, µε τον
Τάκη Χατζή και τη Λίδα Μπόλα, είπε: «Στις ΗΠΑ ήµουν από τους κεντρικούς οµιλητές του Capital Link. Πέρα
από την οµιλία µου, είχα συναντήσεις µε περίπου 50 εκπροσώπους µεγάλων funds. Ήταν ένα ταξίδι
εποικοδοµητικό στο οποίο είδαµε επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα και κάποιους που
επενδύουν ήδη.

Το φετινό forum ήταν το πιο µεγάλο σε συµµετοχή που έχει συµβεί τα τελευταία 15 χρόνια και εκεί µίλησαν
επιχειρηµατίες που έχουν ήδη έρθει σε επαφή µε την κυβέρνηση και έχουν δει µεγάλη πρόοδο στις
συνεργασίες τους. Εµείς δουλεύουµε σε δύο επίπεδα , το πρώτο είναι το γενικό νοµοθετικό
πλαίσιο για  να  διαµορφώνουµε ένα  ευνοϊκότερο περιβάλλον για  όλους και το δεύτερο είναι
σε µεγάλες ή και µικρότερες επενδύσεις, αν κάπου υπάρχει πρόβληµα  ή έχει κολλήσει,
παρεµβαίνουµε για  να  γίνει σύννοµα , πιο γρήγορα».

«Στη Γερµανία , ορίστηκε κατόπιν συµφωνίας µε την καγκελάριο, ένα ελληνογερµανικό φόρουµ, στις
9 Μαρτίου, εκεί που θα έρθουν ελληνικές και γερµανικές επιχειρήσεις, για να φτιάξουµε τις οικονοµικές
µας σχέσεις και πρόκειται για µια σπουδαία στιγµή για την προβολή των ελληνικών θέσεων στην
οµοσπονδιακή δηµοκρατία της Γερµανίας. Στόχος του θα  είναι οι επενδύσεις και η σύσφιξη των
ελληνογερµανικών σχέσεων».

Για  το πώς ο ίδιος ισορροπεί µεταξύ Αµερικανών, Γερµανών και Κινέζων: «Στην Αµερική
υπάρχει µεγάλη ανησυχία για την Κίνα. Να ξεκαθαρίσω ότι δεν είπα εγώ ότι προτιµώ τους Γερµανούς από
τους Κινέζους. Είπα ότι σέβοµαι τους Κινέζους και τους ευχαριστώ για τις επενδύσεις που κάνουν, όµως η
Ελλάδα είναι χώρα του δυτικού κόσµου και πρέπει να τηρηθούν οι ισορροπίες. Οι Αµερικανοί θέτουν το
θέµα της Κίνας σε πρώτη προτεραιότητα, αλλά φτιάχνουν ξανά τη σχέση τους µε την Κίνα, έχουν
τεράστιες οικονοµικές σχέσεις. Οι αµερικανικές και οι γερµανικές επενδύσεις είναι
ευπρόσδεκτες στην Ελλάδα , αν ανησυχούν για  τις κινέζικες, ένας λόγος παραπάνω να
έρθουν να  επενδύσουν».

Για  τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις εξελίξεις µε τη Λιβύη: «Η θέση της Γερµανίας είναι
ξεκάθαρη και θεωρεί παράνοµη τη συµφωνία. Είναι λογικό να δυσκολεύεται αφού έχει συµφέροντα. Από
εκεί και πέρα, ο Ερντογάν έχει κάνει µια παράνοµη πράξη η οποία δεν παράγει τίποτα ως αποτέλεσµα.
Είναι µεγάλο κέρδος για  την Ελλάδα  ότι έβαλε όλες τις µεγάλες δυνάµεις να  πουν ότι είναι
παράνοµο. Δώρο µας έκανε. Η Τουρκία  διπλωµατικά  είναι µόνη της. Δεν υπάρχει ούτε µία χώρα
να την υποστηρίξει».

Για  το αν πιστεύει ότι θα  γίνει θερµό επεισόδιο: «Δεν θα  έχουµε τίποτα . Δεν συµφέρει κανέναν
και δεν θα γίνει».

Για  το Ελληνικό: «Το χρονοδιάγραµµα δεν έχει αλλάξει. Στις αρχές του 2020 θα  µπει µπουλντόζα .
Υπάρχει µία µικρή καθυστέρηση στην ανακοίνωση του τακτικού της επιτροπής για το καζίνο, της τάξεως
των 10 ηµερών, λόγω εµπλοκής των δύο εταιρειών. Την περασµένη Πέµπτη, όπου θα έβγαινε το πρακτικό
από την επιτροπή, η µία από τις δύο εταιρείες έκανε έγγραφη καταγγελία στην επιτροπή. Έπρεπε η
επιτροπή να απαντήσει βάσει του νόµου. Αυτό πήρε µια βδοµάδα. Πιστεύω ότι µέσα σε αυτήν την
εβδοµάδα πιστεύω ότι η επιτροπή θα έχει την απάντηση και θα ξεκινήσουν οι προθεσµίες κλπ».
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92 αναλυτές παρακολούθησαν το call της ΔΕΗ - Θετική η ανταπόκριση της
αγοράς στο business plan της Επιχείρησης

Πρωτοφανές για τα δεδοµένα της ΔΕΗ ήταν το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από την αγορά σε σχέση µε
το επιχειρησιακό πλάνο και τους στόχους που έχει θέσει η νέα διοίκηση της επιχείρησης. Σηµειώνεται ότι
παράλληλα µε τη συνέντευξη τύπου, η διοίκηση της ΔΕΗ πραγµατοποίησε call µε αναλυτές, στους οποίους
επίσης παρουσίασε τους βασικούς άξονες του νέου επιχειρησιακού σχεδιασµού.

Στην αρχή της τηλεδιάσκεψης, είχαν συνδεθεί και παρακολουθούσαν 63 αναλυτές, ενώ στη διάρκεια του
confcall ο αριθµός των συµµετεχόντων έφτασε τους 92, νούµερο που δεν έχει καταγραφεί ξανά για τη ΔΕΗ.

Σηµειώνεται ότι το παρών έδωσαν όλοι οι ελληνικοί αλλά και µεγάλοι ξένοι οίκοι, οι οποίοι άκουσαν για τη
νέα στροφή που κάνει η επιχείρηση επισπεύδοντας την κατάργηση του λιγνίτη και εστιάζοντας στην
επιτάχυνση των επενδύσεων σε δίκτυα και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

Και όπως έδειξε η χθεσινή συνεδρίαση, µε την άνοδο κατά 5,96% στα 4,122 ευρώ, η ανταπόκριση της
αγοράς στο business plan ήταν θετική. Για την ακρίβεια, η άνοδος της µετοχής έχει αρχίσει από τις 10
Δεκεµβρίου, όταν δηλαδή η διοίκηση της επιχείρησης έκανε την πρώτη εξαγγελία για επίσπευση της
απόσυρσης των λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ το 2023, στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα
Υόρκη. Πρακτικά η µετοχή από τα 3,244 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 752 εκατοµµύρια µέσα σε 7 συνεδριάσεις
έφτασε χθες στα 4,122 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 956 εκατοµµύρια, καταγράφοντας αύξηση 27%.

Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε το guidance για τα βασικά µεγέθη της εταιρείας η ΔΕΗ το 2019 θα κλείσει τη
χρήση µε κύκλο εργασιών στα 4,85 έως 4,95 δισ. ευρώ (από 4,742 δισ. ευρώ πέρυσι), ενώ η κερδοφορία
EBITDA θα κυµανθεί στα 420 µε 470 εκατ. ευρώ.

Επίσης σύµφωνα µε τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης Γ. Στάσσης, το
2020 θα είναι η χρονιά που ο λόγος λειτουργικής κερδοφορίας προς καθαρό χρέος θα επανέλθει σε
κανονικά επίπεδα: η λειτουργική κερδοφορία EBITDA θα κυµανθεί στα 650 - 700 εκατ. ευρώ χωρίς να
περιλαµβάνεται η καταβολή των ΥΚΩ ενώ µε τα ΥΚΩ θα κινηθεί στα 850 µε 900 εκατ. ευρώ. 

Με την εφαρµογή του επιχειρησιακού σχεδίου για απόσυρση όλων των λιγνιτικών µονάδων που βρίσκονται
σήµερα σε λειτουργία αλλά και την υλοποίηση επενδύσεων στις ΑΠΕ προβλεπόµενης εγκατεστηµένης
ισχύος 1GW η ΔΕΗ από προβληµατική επιχείρηση αναµένεται το 2024 να έχει λειτουργική κερδοφορία 1
δισ. ευρώ. 

Ιδιαίτερη σηµασία έχουν οι προβλέψεις για τις χρηµατοροές, που σύµφωνα µε τη διοίκηση θα είναι ικανές
να χρηµατοδοτήσουν την υλοποίηση των επενδύσεων 650 µε 700 εκατ. ευρώ που το 2020 θα
ανακατευθυνθούν από την συντήρηση και αναβάθµιση των λιγνιτικών µονάδων της επιχείρησης, προς τις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και τον εκσυγχρονισµό των δικτύων.

Τέλος να σηµειωθεί ότι όπως ανέφερε στη βουλή ο αρµόδιος υπουργός Κ. Χατζηδάκη, η ΔΕΗ θα
προχωρήσει σε µερική ιδιωτικοποίηση του διαχειριστή του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ διαθέτοντας µειοψηφικό
µερίδιο 49%, το οποίο θα συνοδεύεται µε ισχυρά δικαιώµατα στο µάνατζµεντ, το οποίο ωστόσο θα
ελέγχεται από τη ΔΕΗ η οποία και θα διατηρεί το πλειοψηφικό µερίδιο 51%.

Τέλος το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει συµπράξεις µε άλλες ιδιωτικές εταιρείες για την εγκατάσταση
σταθµών ΑΠΕ, οι οποίες θα περιλαµβάνουν και υδροηλεκτρικές µονάδες, όχι όµως υφιστάµενα έργα που
ανήκουν στη ΔΕΗ.

(του Χάρη Φλουδόπουλου, capital.gr)
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B2Green 92 αναλυτές παρακολούθησαν το call της ΔΕΗ
Πρωτοφανές για τα δεδοµένα της ΔΕΗ ήταν το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από την αγορά σε σχέση µε
το επιχειρησιακό πλάνο και τους στόχους που έχει θέσει η νέα διοίκηση της επιχείρησης. Σηµειώνεται ότι
παράλληλα µε τη συνέντευξη τύπου, η διοίκηση της ΔΕΗ πραγµατοποίησε call µε αναλυτές, στους οποίους
επίσης παρουσίασε τους βασικούς άξονες του νέου επιχειρησιακού σχεδιασµού.

Στην αρχή της τηλεδιάσκεψης, είχαν συνδεθεί και παρακολουθούσαν 63 αναλυτές, ενώ στη διάρκεια του
confcall ο αριθµός των συµµετεχόντων έφτασε τους 92, νούµερο που δεν έχει καταγραφεί ξανά για τη ΔΕΗ.

Σηµειώνεται ότι το παρών έδωσαν όλοι οι ελληνικοί αλλά και µεγάλοι ξένοι οίκοι, οι οποίοι άκουσαν για τη
νέα στροφή που κάνει η επιχείρηση επισπεύδοντας την κατάργηση του λιγνίτη και εστιάζοντας στην
επιτάχυνση των επενδύσεων σε δίκτυα και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

Και όπως έδειξε η χθεσινή συνεδρίαση, µε την άνοδο κατά 5,96% στα 4,122 ευρώ, η ανταπόκριση της
αγοράς στο business plan ήταν θετική. Για την ακρίβεια, η άνοδος της µετοχής έχει αρχίσει από τις 10
Δεκεµβρίου, όταν δηλαδή η διοίκηση της επιχείρησης έκανε την πρώτη εξαγγελία για επίσπευση της
απόσυρσης των λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ το 2023, στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα
Υόρκη. Πρακτικά η µετοχή από τα 3,244 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 752 εκατοµµύρια µέσα σε 7 συνεδριάσεις
έφτασε χθες στα 4,122 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 956 εκατοµµύρια, καταγράφοντας αύξηση 27%.

Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε το guidance για τα βασικά µεγέθη της εταιρείας η ΔΕΗ το 2019 θα κλείσει τη
χρήση µε κύκλο εργασιών στα 4,85 έως 4,95 δισ. ευρώ (από 4,742 δισ. ευρώ πέρυσι), ενώ η κερδοφορία
EBITDA θα κυµανθεί στα 420 µε 470 εκατ. ευρώ.

Επίσης σύµφωνα µε τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης Γ. Στάσσης, το
2020 θα είναι η χρονιά που ο λόγος λειτουργικής κερδοφορίας προς καθαρό χρέος θα επανέλθει σε
κανονικά επίπεδα: η λειτουργική κερδοφορία EBITDA θα κυµανθεί στα 650 - 700 εκατ. ευρώ χωρίς να
περιλαµβάνεται η καταβολή των ΥΚΩ ενώ µε τα ΥΚΩ θα κινηθεί στα 850 µε 900 εκατ. ευρώ.

Με την εφαρµογή του επιχειρησιακού σχεδίου για απόσυρση όλων των λιγνιτικών µονάδων που βρίσκονται
σήµερα σε λειτουργία αλλά και την υλοποίηση επενδύσεων στις ΑΠΕ προβλεπόµενης εγκατεστηµένης
ισχύος 1GW η ΔΕΗ από προβληµατική επιχείρηση αναµένεται το 2024 να έχει λειτουργική κερδοφορία 1
δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερη σηµασία έχουν οι προβλέψεις για τις χρηµατοροές, που σύµφωνα µε τη διοίκηση θα είναι ικανές
να χρηµατοδοτήσουν την υλοποίηση των επενδύσεων 650 µε 700 εκατ. ευρώ που το 2020 θα
ανακατευθυνθούν από την συντήρηση και αναβάθµιση των λιγνιτικών µονάδων της επιχείρησης, προς τις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και τον εκσυγχρονισµό των δικτύων.

Τέλος να σηµειωθεί ότι όπως ανέφερε στη βουλή ο αρµόδιος υπουργός Κ. Χατζηδάκη, η ΔΕΗ θα
προχωρήσει σε µερική ιδιωτικοποίηση του διαχειριστή του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ διαθέτοντας µειοψηφικό
µερίδιο 49%, το οποίο θα συνοδεύεται µε ισχυρά δικαιώµατα στο µάνατζµεντ, το οποίο ωστόσο θα
ελέγχεται από τη ΔΕΗ η οποία και θα διατηρεί το πλειοψηφικό µερίδιο 51%.

Τέλος το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει συµπράξεις µε άλλες ιδιωτικές εταιρείες για την εγκατάσταση
σταθµών ΑΠΕ, οι οποίες θα περιλαµβάνουν και υδροηλεκτρικές µονάδες, όχι όµως υφιστάµενα έργα που
ανήκουν στη ΔΕΗ.

Του Χάρη Φλουδόπουλου

capital.gr
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92 αναλυτές παρακολούθησαν το call της ΔΕΗ
Του Χάρη Φλουδόπουλου

Πρωτοφανές για τα δεδομένα της ΔΕΗ ήταν το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από την αγορά σε σχέση με
το επιχειρησιακό πλάνο και τους στόχους που έχει θέσει η νέα διοίκηση της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι
παράλληλα με τη συνέντευξη τύπου, η διοίκηση της ΔΕΗ πραγματοποίησε call με αναλυτές, στους οποίους
επίσης παρουσίασε τους βασικούς άξονες του νέου επιχειρησιακού σχεδιασµού.

Στην αρχή της τηλεδιάσκεψης, είχαν συνδεθεί και παρακολουθούσαν 63 αναλυτές, ενώ στη διάρκεια του
confcall ο αριθµός των συµµετεχόντων έφτασε τους 92, νούµερο που δεν έχει καταγραφεί ξανά για τη ΔΕΗ.

Σημειώνεται ότι το παρών έδωσαν όλοι οι ελληνικοί αλλά και μεγάλοι ξένοι οίκοι, οι οποίοι άκουσαν για τη
νέα στροφή που κάνει η επιχείρηση επισπεύδοντας την κατάργηση του λιγνίτη και εστιάζοντας στην
επιτάχυνση των επενδύσεων σε δίκτυα και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

Και όπως έδειξε η χθεσινή συνεδρίαση, με την άνοδο κατά 5,96% στα 4,122 ευρώ, η ανταπόκριση της
αγοράς στο business plan ήταν θετική. Για την ακρίβεια, η άνοδος της μετοχής έχει αρχίσει από τις 10
Δεκεμβρίου, όταν δηλαδή η διοίκηση της επιχείρησης έκανε την πρώτη εξαγγελία για επίσπευση της
απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ το 2023, στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα
Υόρκη. Πρακτικά η μετοχή από τα 3,244 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 752 εκατομμύρια μέσα σε 7 συνεδριάσεις
έφτασε χθες στα 4,122 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 956 εκατοµµύρια, καταγράφοντας αύξηση 27%.

Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε το guidance για τα βασικά µεγέθη της εταιρείας η ΔΕΗ το 2019 θα κλείσει τη
χρήση με κύκλο εργασιών στα 4,85 έως 4,95 δισ. ευρώ (από 4,742 δισ. ευρώ πέρυσι), ενώ η κερδοφορία
EBITDA θα κυµανθεί στα 420 µε 470 εκατ. ευρώ.

Επίσης σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης Γ. Στάσσης, το
2020 θα είναι η χρονιά που ο λόγος λειτουργικής κερδοφορίας προς καθαρό χρέος θα επανέλθει σε
κανονικά επίπεδα: η λειτουργική κερδοφορία EBITDA θα κυμανθεί στα 650 - 700 εκατ. ευρώ χωρίς να
περιλαµβάνεται η καταβολή των ΥΚΩ ενώ µε τα ΥΚΩ θα κινηθεί στα 850 µε 900 εκατ. ευρώ. 

Με την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου για απόσυρση όλων των λιγνιτικών μονάδων που βρίσκονται
σήμερα σε λειτουργία αλλά και την υλοποίηση επενδύσεων στις ΑΠΕ προβλεπόμενης εγκατεστημένης
ισχύος 1GW η ΔΕΗ από προβληματική επιχείρηση αναμένεται το 2024 να έχει λειτουργική κερδοφορία 1
δισ. ευρώ. 

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι προβλέψεις για τις χρηματοροές, που σύμφωνα με τη διοίκηση θα είναι ικανές
να χρηματοδοτήσουν την υλοποίηση των επενδύσεων 650 με 700 εκατ. ευρώ που το 2020 θα
ανακατευθυνθούν από την συντήρηση και αναβάθμιση των λιγνιτικών μονάδων της επιχείρησης, προς τις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και τον εκσυγχρονισµό των δικτύων.

Τέλος να σημειωθεί ότι όπως ανέφερε στη βουλή ο αρμόδιος υπουργός Κ. Χατζηδάκη, η ΔΕΗ θα
προχωρήσει σε μερική ιδιωτικοποίηση του διαχειριστή του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ διαθέτοντας μειοψηφικό
μερίδιο 49%, το οποίο θα συνοδεύεται με ισχυρά δικαιώματα στο μάνατζμεντ, το οποίο ωστόσο θα
ελέγχεται από τη ΔΕΗ η οποία και θα διατηρεί το πλειοψηφικό µερίδιο 51%.

Τέλος το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει συμπράξεις με άλλες ιδιωτικές εταιρείες για την εγκατάσταση
σταθμών ΑΠΕ, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και υδροηλεκτρικές μονάδες, όχι όμως υφιστάμενα έργα που
ανήκουν στη ΔΕΗ.
 

ΔΕΔΔΗΕ
ΔΕΗ
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Zητούνται επενδύσεις 1,2 δισ.

Για  να  διασφαλιστεί η επιτυχία  της διαπραγµάτευσης-Aποστολή λίστας στους θεσµούς

 

«Προσκλητήριο» για έργα τα οποία θα προσελκύσουν όσο το δυνατό πιο πολλά ιδιωτικά κεφάλαια ή θα
προκαλέσουν τη µεγαλύτερη δυνατή «µόχλευση» έχει απευθύνει το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης
εντός και εκτός συνόρων.

 

Πρόκειται για το µεγάλο στοίχηµα προκειµένου να διασφαλισθεί η επιτυχία της διαπραγµάτευσης για
πρόσθετα κονδύλια έως 1,2 δισ. ευρώ ετησίως µέσα από τα κέρδη οµολόγων που τώρα οδεύουν στη
χρηµατοδότηση του χρέους.

 

H λίστα πρέπει να συµπληρωθεί από τη κυβέρνηση µέσα στις επόµενες εβδοµάδες, προκειµένου να τεθεί
προς έγκριση από τους δανειστές. Δηλαδή από τον ESM και την Kοµισιόν σε πρώτη φάση και εν συνεχεία
από το Eurogroup (µε πιο πιθανό σενάριο αυτή τη στιγµή τη Σύνοδο της 16ης Mαρτίου).

 

Tα εν λόγω έργα θα πρέπει µέσω ενός µηχανισµού να χρηµατοδοτηθούν άµεσα. Xωρίς δηλαδή, το ποσό να
φανεί ότι έχει πρώτα εισρεύσει ως έσοδο στα κρατικά ταµεία (για να µην φανεί ότι µειώνονται εµµέσως τα
πλεονάσµατα), και ο εν λόγω µηχανισµός που δεν έχει ξανά χρησιµοποιηθεί επίσης αναζητείται από τους
ίδιους τους θεσµούς.

 

H λίστα

Oι προτάσεις είναι πολλές για έργα ένταξης στη λίστα. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί καθώς
υπάρχει ακόµη χρόνος για «εµβληµατικές» επενδύσεις που αναζητούνται.

 

Στην πρώτη γραµµή των επιλογών της κυβέρνησης είναι µεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις στο πιο καλό
σενάριο µε τη συµµετοχή ξένων κεφαλαίων. Kαι αυτό γιατί θα δίνουν το «µήνυµα» στήριξης των
προοπτικών της οικονοµίας.

 

Tο µήνυµα µεταφέρθηκε από τον υπουργό Oικονοµικών Xρήστο Σταϊκούρα, τον υπουργό Aνάπτυξης Άδωνι
Γεωργιάδη και το υπόλοιπο επιτελείο της κυβέρνησης στις επαφές που είχαν µε επενδυτές στη Nέα Yόρκη.

 

Παράλληλα, συνεχείς είναι οι ζυµώσεις που γίνονται επί ελληνικού εδάφους µε ξένες αντιπροσωπείες.

 

Oι «νύφες» και ο επενδυτικός

Aναζητούνται έργα, τα οποία να συγκεντρώνουν πολλά χαρακτηριστικά. Πρέπει να είναι «ώριµα» για να
παράγουν δαπάνες εντός του 2020 σε πεδία τα οποία έχουν µεγάλη υπεραξία. Έµφαση δίνεται στις νέες
τεχνολογίες, στην ενέργεια, αλλά και σε κλάδους όπως η φαρµακοβιοµηχανία. Bεβαίως ο τουρισµός, αλλά
και οι µεταφορές και η «παραδοσιακή» βιοµηχανία παραµένουν στο «κάδρο».

 

Eίναι χαρακτηριστική η από το βήµα της ΔEΘ αναφορά του πρωθυπουργού στην πολυεθνική εταιρία Pfizer
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που αποφάσισε να προχωρήσει στη δηµιουργία επένδυσης περίπου µισού δισ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη για
κέντρο ψηφιακής τεχνολογίας, τεχνητής νοηµοσύνης και ανάλυσης µεγάλων δεδοµένων.

 

Ένα µέρος από τα κονδύλια τα οποία επιχειρείται να καταστούν διαθέσιµα συνδέεται και µε επενδύσεις
του λεγόµενου «Eπενδυτικού» ή «Aναπτυξιακού» Nόµου. Oι εν λόγω επενδύσεις που δεν χρηµατοδοτούνται
από το EΣΠA είχαν βρεθεί σε οικονοµική δυσχέρεια τα προηγούµενα χρόνια λόγω της µείωσης του εθνικού
σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων Eπενδύσεων, το οποίο τα χρηµατοδοτούσε.

 

Aρµόδια στελέχη εξηγούν ότι όπως έχει συµβεί και στο παρελθόν, µία επιλογή είναι να υπαχθούν εκ των
υστέρων. Aλλά αν τελικά εγκριθεί το ποσό της εν εν λόγω επιπλέον κοινοτικής συνδροµής δεν µπορούν να
λύσουν όλο το «πρόβληµα». Mία άλλη επιλογή είναι τα ΣΔIT, ενώ οι προτάσεις συνεχίζουν να «πέφτουν»
στο τραπέζι περιλαµβάνοντας και εθνικά έργα.

 

Tο κάλεσµα

O υπουργός Aνάπτυξης και Eπενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης στο 21o Eτήσιο Eπενδυτικό Συνέδριο της
Capital Link στη Nέα Yόρκη κάλεσε τους Aµερικανούς επενδυτές να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την
αναπτυξιακή δυναµική, αλλά και τις ευκαιρίες που εµφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της
χώρας.

 

Aναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων, στον τουρισµό, στην ενέργεια, στα συστήµατα
τεχνολογία της πληροφορίας, στη φαρµακοβιοµηχανία και στη βιοτεχνολογία. Tα κυβερνητικά στελέχη
είχαν µπαράζ επαφών µε επικεφαλής funds, διεθνών τραπεζών και επιχειρήσεων.

 

«Tο επενδυτικό τοπίο στην Eλλάδα αλλάζει και νέες ευκαιρίες αναδύονται διαρκώς» τόνισε ο υφυπουργός
Aνάπτυξης και Eπενδύσεων, Γιάννης Tσακίρης στο ίδιο Συνέδριο. Περιέγραψε και το νέο εθνικό σχέδιο για
την ενέργεια και το κλίµα, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από το υπουργικό συµβούλιο. Όπως µάλιστα
εξήγησε, το συγκεκριµένο σχέδιο προβλέπει επενδύσεις ύψους 44 δισ. ευρώ µέχρι το 2030, σε ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας, δίκτυα µεταφοράς και διανοµής φυσικού αερίου και σε υποδοµές για ηλεκτρικά οχήµατα.

 

O πολλαπλασιαστής του AEΠ

Ποιο είναι το «κλειδί» για  τη βαθµολόγησή τους

Aυτό που επιχειρείται να υπολογιστεί είναι η υπεραξία που θα φέρει κάθε επενδυτικό έργο το οποίο θα
υπαχθεί στη λίστα. Δηλαδή, ποιος είναι ο πολλαπλασιαστής του AEΠ µε τον οποίο συνδέεται.

 

Όσα έργα έχουν µεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα σε όρους προσέλκυσης εισοδήµατος,
επενδύσεων και κεφαλαίων (και άρα ανάπτυξης) θα προκριθούν. Bασική προϋπόθεση είναι βεβαίως, να
πληρούν τις προδιαγραφές που θέτει η κοινοτική νοµοθεσία αναφορικά µε τις κρατικές ενισχύσεις.

 

Aκόµη και εδώ οι απόψεις είναι διαφορετικές. Tο σίγουρο είναι πως η ποιότητα των έργων θα βοηθήσει σε
ένα καλύτερο αποτέλεσµα.
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Για παράδειγµα ο πολλαπλασιαστής δηµοσίων επενδύσεων σε συνθήκες ύφεσης έχει εκτιµηθεί από
Γερµανούς ερευνητές περίπου στο 1,9. Δηλαδή, για κάθε ευρώ που το κράτος επενδύει, το AEΠ αυξάνεται
κατά 1,9 ευρώ. Για την ελληνική οικονοµία σε µελέτη της Eurobank υπολογίζεται ότι µια αύξηση των
δηµοσίων επενδύσεων κατά 1 ευρώ αυξάνει το AEΠ από 2,9 ευρώ µέχρι 4 ευρώ. Aντιθέτως, παλαιότερη
µελέτη για τα έργα του ελληνικού EΣΠA (προ κρίσης) ανέφερε ότι ο πολλαπλασιαστής είναι «αρνητικός»
δηλαδή 0,9 (για κάθε ένα ευρώ που δίδεται αποµένουν 90 λεπτά κυρίως λόγω του εξοπλισµού που
αγοράζεται από το εξωτερικό και της «κακής» επιλογής των έργων).

 

Tο ζητούµενο πλέον, είναι όχι µόνο να διασφαλιστεί ρυθµός ανάπτυξης 2,8% το 2020 (ο οποίος αυτή τη
στιγµή αµφισβητείται από τους θεσµούς µε την Eυρωπαϊκή Eπιτροπή να βλέπει ρυθµό ανόδου του AEΠ
κατά 2,3%), αλλά και να επιταχυνθεί. Mία άνοδος του AEΠ πάνω από το 3% τα επόµενα χρόνια συνδέεται
και µε το θέµα των κερδών των οµολόγων, αλλά και µε τη µεγάλη διαπραγµάτευση περί χαµηλότερων
πλεονασµάτων.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
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Ενθουσιασµένοι µε τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στο 21o Επενδυτικό Φόρουµ
της Capital Link. δηλώνουν Ελληνοαµερικανοί επιχειρηµατίες

Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη

Αν όντως η ψυχολογία παίζει σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση ενός θετικού επενδυτικού κλίµατος, τότε
σίγουρα η θετική αύρα που «φυσούσε» την Δευτέρα 9 Δεκεµβρίου στο 21ο Επενδυτικό Φόρουµ της Capital
Link για την Ελλάδα θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Το συνέδριο – µε σύνθηµα «Η Ελλάδα επέστρεψε» – πραγµατοποιήθηκε στο Metropolitan Club και
συγκέντρωσε 7 µέλη της ελληνικής κυβέρνησης, µε επικεφαλής τους υπουργούς Οικονοµικών Χρήστο
Σταϊκούρα, Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη, Τουρισµού Χάρη Θεοχάρη και Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη, την
ηγεσία των ελληνικών συστηµικών τραπεζών και πολλά στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων, που ανέπτυξαν
τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και τα σχέδια της νέας ελληνικής κυβέρνησης σε µεγάλο
ακροατήριο επενδυτών και στελεχών επιχειρήσεων.

Το θετικό κλίµα επίσης επικύρωσε µιλώντας το βράδυ στο δείπνο του συνεδρίου, ο αµερικανός υπουργός
Εµπορίου, Ουίλµπουρ Ρος, που διερωτήθηκε «ποιος θα φανταζόταν ότι το κρατικό χρέος της Ελλάδας θα
εµπορευόταν µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας; Ακόµη πιο εκπληκτικό είναι ότι η Ελλάδα
δανείζεται τώρα µε φθηνότερο επιτόκιο από ότι οι ΗΠΑ».

Αναφέρθηκε στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς οίκους
αξιολόγησης, ενώ δεν δίστασε να προβλέψει ότι το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας ενδέχεται να
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη
µεταρρυθµιστική της προσπάθεια.

Ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες
της για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες προκλήσεις και σκιαγράφησε τα επόµενα βήµατα, λέγοντας ότι
αποτελούν βασικές πολιτικές προτεραιότητες:

· Η επιτυχία των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων

· Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία

· Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων

· Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους

Ενθουσιώδης ήταν στην οµιλία του στο επίσηµο γεύµα του συνεδρίου, ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις
Γεωργιάδης, στέλνοντας το εξής µήνυµα στους Αµερικανούς επενδυτές: «τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν σταµατήσει να επενδύουν στη χώρα µας, ακόµη και εν µέσω της
χειρότερης οικονοµικής µας κρίσης, τώρα είναι η ώρα να δρέψουν τους καρπούς τους. Και αυτοί που δεν
έχουν επενδύσει, τώρα είναι η ώρα να επωφεληθούν των µοναδικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
χώρα µας».

Αναφέρθηκε σε συγκεκριµένα επενδυτικά σχέδια που βρίσκονται σε εξέλιξη, απευθυνόµενος µάλιστα σε
παρόντες ελληνοαµερικανούς επιχειρηµατίες που τα προωθούν.

ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΡΝΟΖΗΣ

Με το σύνθηµα «Αδωνι προχώρα σε θέλει όλη η χώρα» σχολίασε από το βήµα του συνεδρίου την οµιλία
του υπουργού Ανάπτυξης, ο πρόεδρος της Capital Link Νίκος Μπορνόζης.

«Αυτό που είπα µάλλον είναι υποβαθµισµένο σχόλιο σε σχέση µε τον δυναµισµό του. Επί της ουσίας, ο
Άδωνις Γεωργιάδης έκανε µία δυναµική και ταυτόχρονα πραγµατική παρουσία. Αναφέρθηκε σε
συγκεκριµένα έργα και σε ανθρώπους που ήταν στο ακροατήριο, του οποίους έδειξε έναν προς ένα.  Αυτά
που είπε δεν είναι «θα», αλλά έχουν ήδη δροµολογηθεί», είπε ο κ. Μπορνόζης στη Greek News.

Η Capital Link οργανώνει για 21 συνεχή χρόνια στη Νέα Υόρκη το επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα. 

«Εµείς δεν προβάλουµε µία κυβέρνηση, αλλά µία χώρα. Προσπαθούµε να οργανώσουµε το συνέδριο κάθε
χρόνο, ανεξαρτήτων των οικονοµικών και πολιτικών συνθηκών στην Ελλάδα. Από την άλλη είναι προφανές
ότι φέτος είµαστε σε µία νέα εποχή, µε διαφορετικό κλίµα και µε υψηλότερες προσδοκίες».
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Ο πρόεδρος της Capital Link σηµείωσε επίσης την αναφορά του υπουργού Ανάπτυξης στην οµιλία του, ότι
δεν είναι µόνο η αλλαγή στην κυβέρνηση, αλλά έχει αλλάξει κι η νοοτροπία του κόσµου.

Ο Νίκος Μπορνόζης υποστήριξε ότι το σηµαντικότερο δεν είναι η βελτίωση που επιτεύχθηκε στα
οικονοµικά µεγέθη, αλλά το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει µία νέα αξιοπιστία.

«Αυτό που λέµε ‘η Ελλάδα επέστρεψε’ είναι πραγµατικότητα και αποτυπώνεται στις συναντήσεις που είχαν
οι υπουργοί, στην συµµετοχή επενδυτών. Να σηµειώσουµε αυτό που ανέφερε στην οµιλία του ο κ.
Γεωργιάδης, σε σχέση µε τα ελληνικά οµόλογα. Εκδίδονται µε καταπληκτικά επιτόκια κι αποτελούν την
πρώτη ψήφο εµπιστοσύνης των επενδυτών. Τώρα πάµε στο δεύτερο, που αφορά επενδύσεις σε πάγια,
εταιρείες κλπ».

Ιδιαίτερα µεγάλο ήταν το ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά ακινήτων.

«Όπως επισηµάνθηκε στο πάνελ, στην Ελλάδα αγοράζεις ακίνητα µε τα µισά χρήµατα απ’ ότι στη
Λισαβόνα. Αυτό δείχνει τη δυνατότητα ανόδου. Τα ακίνητα είναι µία εύκολη επένδυση να την πιάσει
κανείς, όµως υπάρχουν πολλοί άλλοι ενδιαφέροντες τοµείς, όπως ο τουρισµός, η ενέργεια, τα λιµένα κ.α. Ο
κατάλογος είναι τεράστιος».

Στην επισήµανσή µας ότι τα παραδείγµατα που αναφέρθηκαν αφορούσαν έργα που προχωρούσαν µε την
προηγούµενη κυβέρνηση, ο κ. Μπορνόζης είπε πως αρκετά, όπως η Αφάντου, το Ελληνικό και η
Ελντοράντο, τώρα ξεµπλοκάρισαν.

ΝΑΝΣΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

«Τα αποτελέσµατα απέχουν παρασάγγας από τα προηγούµενα χρόνια», είπε για το φετινό 21ο Επενδυτικό
Φόρουµ της Capital Link η πρόεδρος της Atlantic Bank, Νάνσυ Παπαϊωάννου.

«Όχι µόνο από απόψεως προσέλευσης κόσµου, αλλά κι από τις οµιλίες των εκπροσώπων της ελληνικής
κυβέρνησης, οι οποίο µε πάθος και πίστη στο όραµά τους, µας µετέδωσαν τον ενθουσιασµό και την αγάπη
για την πατρίδα µας. Ο Ελληνισµός πρέπει να κάνει το χρέος του κι η Atlantic Bank, η τράπεζα του
Ελληνισµού θα είναι στο πλευρό της Ελλάδας και της ελληνικής κυβέρνησης».

Δίνοντας µία αίσθηση του κλίµατος που επικρατούσε στο φόρουµ, η κ. Παπαϊωάννου ανέφερε ότι το
τραπέζι που είχε η Atlantic στο γεύµα του συνεδρίου ήταν γεµάτο µε Ελληνοαµερικανούς που επενδύουν
και θα επενδύσουν στην Ελλάδα, σήµερα και αύριο. Ανέφερε τέλος ότι στην τράπεζα εργάζονται άτοµα µε
αγάπη για την Ελλάδα και πρόθυµα να την βοηθήσουν ποικιλοτρόπως.

ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΑΔΗΣ

Ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Μερκούριος Αγγελιάδης εδώ και χρόνια προσπαθεί να αρθούν τα
εµπόδια για να προχωρήσει η µεγάλη επένδυση που έχει κάνει αγοράζοντας µεγάλη έκταση στην Αφάντου
της Ρόδου. Εχει τα τελευταία χρόνια επαφές µε όλους τους υπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών κι
αυτή τη φορά ελπίζει ότι βρίσκεται κοντά στο στόχο.

«Νοµίζω έχει αλλάξει το κλίµα προς το καλύτερο», δήλωσε.

«Η Ελλάδα χρειάζεται επενδύσεις. Η κυβέρνηση κι όλο το οικονοµικό επιτελείο δείχνουν διατεθειµένοι να
φέρουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Σε σχέση µε τη διαδροµή που έχω τα τελευταία τέσσερα χρόνια µε την
Αφάντου. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν και πιστεύω ότι και η προηγούµενη κυβέρνηση προσπάθησε,
αλλά όχι αρκετά. Η νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη  έχει βάλει στόχο να φέρει επενδύσεις στην Ελλάδα κι
αυτό είναι το καλύτερο που µπορεί να συµβεί στη χώρα».

Σε σχέση µε την επένδυση της Αφάντου, ο κ. Αγγελιάδης είπε πως σύµφωνα µε όσα του είπε ο υπουργός
Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, υπάρχουν δύο µικρά πράγµατα που πρέπει να τελειώσουν κι αυτό θα γίνει
µέχρι το Φεβρουάριο.

«Αυτή τη φορά είµαι σίγουρος ότι η υπόθεση θα κλείσει», είπε ο κ. Αγγελιάδης, επισηµαίνοντας ότι µία
αίσια κατάληξη στην επένδυση της Αφάντου θα ενθαρρύνει κι άλλους Ελληνοαµερικανούς επιχειρηµατίες
να επενδύσουν στην Ελλάδα.

«Πολλοί παραµένουν «κουµπωµένοι» µε την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Φυσικά το περιβάλλον δεν ήταν
το πλέον κατάλληλο, αλλά τώρα µε τις φορολογικές ελαφρύνσεις πολλοί θα επενδύσουν στην Ελλάδα.
Υπάρχουν άλλωστε καταπληκτικές ευκαιρίες».

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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Ο υπουργός Ανάπτυξης στον οποίο αναφέραµε τα ενθουσιώδη σχόλια για την οµιλία του, είπε αναφέρθηκε
σε πράγµατα που η κυβέρνηση έχει ήδη κάνει.

«Δεν µίλησα σχεδόν καθόλου γι’ αυτά που θα κάνουµε, γιατί πιστεύω πως είναι καλύτερο να δείχνεις στο
άλλο αυτό που γίνεται κι αυτό που βλέπει παρά αυτό που υπόσχεσαι. Γιατί από υποσχέσεις έχουν χορτάσει
τόσα χρόνια. Η κυβέρνησή µας αυτούς τους πέντε µήνες έχει να παρουσιάσει έργο και το θετικό κλίµα που
είδατε είναι αποτέλεσµα αυτού του έργου. Ο καθένας που ανέφερα ήταν εµπλεκόµενος σ’ αυτά και
γνώριζε. Γι’ αυτό είδατε αυτό το ωραίο κλίµα».

Για την επένδυση της Αφάντου, που συνοµίλησε µε τον Ελληνοαµερικανό επενδυτή Μερκούριο Αγγελιάδη,
ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε ότι είναι το τρίτο έργο που έχει δροµολογηθεί, µετά την Κασσιόπη και το
Ελληνικό.

«Όταν το ξεκινήσαµε ήταν το πολύ λιγότερο ώριµο. Τώρα έχει προχωρήσει πολύ κι από τις 27
εκκρεµότητες που είχαµε το καλοκαίρι είµαστε τώρα περίπου στις τρεις. Στο πρώτο εξάµηνο του 2020 η
Αφάντου θα είναι ώριµη να ξεκινήσει».

Στη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη, ο Άδωνις Γεωργιάδης συναντήθηκε µε περισσότερους
από 50 εκπροσώπους επενδυτικών fund.

«Υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις κυρίως, στον τουρισµό, στα ακίνητα, στις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας και τώρα για έρευνα και ανάπτυξη».

Σε σχέση µε τον τραπεζικό τοµέα, είπε πως το σχέδιο «Ηρακλής» δηµιουργεί τις συνθήκες για πολύ
µεγάλες επενδύσεις στην εκκαθάριση των κόκκινων δανείων.

ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Ο υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης, που συµµετείχε και µίλησε στο συνέδριο, δήλωσε ότι το Capital
Link σηµατοδοτεί ότι η Ελλάδα επέστρεψε στον επενδυτικό χάρτη.

«Το ενδιαφέρον, που κι εσείς βλέπετε, αν κάποιος στους πρώτους 1-2 ήλθε κυρίως από την περιέργεια, να
δουν αν αυτή η κυβέρνηση πραγµατικά θα κάνει όσα έχει υποσχεθεί, τώρα µετά από 5 µήνες είδε ότι
έχουν γίνει πολλά πράγµατα. Βέβαια ο δρόµος είναι µεγάλος και µακρύς κι εµείς εδώ ήλθαµε να πούµε ότι
όσα κάναµε είναι το πρώτο δείγµα γραφής».

Σε σχέση µε το ενδιαφέρον που επιδείχθηκε για τον τουριστικό τοµέα, ο κ. Θεοχάρης ανέφερε ότι είναι
ένας πολύ ενδιαφέρων τοµέας για τα επενδυτικά fund, γιατί η Ελλάδα αποτελεί έναν πολύ ισχυρό
προορισµό στον επενδυτικό χάρτη, µε αριθµό τουριστών το χρόνο τρείς φορές µεγαλύτερο από αυτό των
κατοίκων της.

«Το επόµενο στάδιο είναι η στροφή προς την ποιότητα κι αυτό σηµαίνει επενδύσεις, ιδιωτικές και δηµόσιες
κι αυτό δηµιουργεί πολλές ευκαιρίες για τους επενδυτές».

Για το 2020 είπε πως υπάρχει µια σειρά έργων στην Κέρκυρα, την Κρήτη, την Πελοπόννησο και τα
Δωδεκάνησα, τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί και υλοποιούνται.

«Στο πάνελ συµµετείχε κι ο κ. Κωνσταντακόπουλος του Costa Navarino ο οποίος µας µίλησε για µία
επένδυση 200 εκατοµµυρίων, στο πλαίσιο του εποµένου σταδίου της επενδυτικής τους προσπάθειας. Και
φυσικά υπάρχει το µεγάλο εµβληµατικό έργο του Ελληνικού, το οποίο αναµένουµε να ξεκινήσει εντός του
2020 και θα αποτελέσει ένα τεράστιο τουριστικό συγκρότηµα».

Σε σχέση µε την αµερικανική αγορά, ο υπουργός Τουρισµού ανέφερε ότι η κίνηση αυξήθηκε κατά ένα πολύ
ισχυρό διψήφιο ποσοστό και από το 2011 µέχρι το 2019 ο αριθµός των αµερικανών τουριστών έχει
διπλασιαστεί.

«Αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί και υποστηριχθεί µε περισσότερες πτήσεις προς την Ελλάδα, στόχος
ενεργός του υπουργείου που θα στηριχθεί και από µένα προσωπικά και εδώ, όπως έκανα και στην
Ουάσιγκτον προ ηµερών.
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Θεοχάρης: «Τεράστιες οι επενδυτικές ευκαιρίες σε έργα τουριστικών
ακινήτων»

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το 21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum: «Greece is Back», τη
Δευτέρα 9 Δεκεµβρίου, στη Νέα Υόρκη, στο Metropolitan Club, προσελκύοντας περισσότερους από 1,000
συµµετέχοντες. Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσµό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών
που εµφανίζονται στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηµατικού
κόσµου, καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηµατιών, τραπεζικών στελεχών,
τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.

Στο πλαίσιο του πάνελ Tourism – Investment & Business Opportunities ο Υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης
δήλωσε: «Εµείς, ως υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, θεωρούµε τον τουρισµό στρατηγικό τοµέα. Στην
παρούσα φάση, υπάρχουν 14 «πράσινα» έργα που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τοµέα, τα οποία
στοχεύουν σε κύριους προορισµούς. Περαιτέρω 12 τουριστικά έργα έχουν συµπεριληφθεί στη διαδικασία
Fast-Track. Οι συνολικές επενδυτικές ανάγκες για ξενοδοχεία εκτιµώνται σε περίπου 6,2 δισεκατοµµύρια
ευρώ για µια πενταετία και κατανέµονται σε 1 δισεκατοµµύριο ευρώ για την κατασκευή πρόσθετων
κλινών, 4,8 δισεκατοµµύρια ευρώ για αναβάθµιση της χωρητικότητας και 0,3 δισεκατοµµύρια. ευρώ για
συντήρηση. Η πιο ελπιδοφόρα επενδυτική στρατηγική, από πλευράς αξίας, φαίνεται να είναι η ανάπτυξη
µικρότερων προορισµών, ακολουθούµενη από αναβάθµιση ξενοδοχείων 4 * έως 5 *, καθώς και προσθήκη
δυναµικότητας σε υπάρχοντα ξενοδοχεία 3 *.

Επιπλέον, υπάρχουν τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες σε έργα τουριστικών ακινήτων. Η Εταιρεία Ακινήτων
του Δηµοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαµβάνει 277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την
Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο και από την φυσική
τους οµορφιά. Αυτό περιλαµβάνει 27 µεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εµπορική χρήση, 7 Μαρίνες, 31
εµβληµατικά ξενοδοχεία Ξενία, 20 εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών µε τις ιαµατικές πηγές του Καϊάφα,
στην Πελοπόννησο να είναι µία εξ αυτών.»

Ο συντονιστής του πάνελ για τον Τουρισµό και τις επενδυτικές και επιχειρηµατικές ευκαιρίες, κ.
Παναγιώτης Μπερνίτσας, Managing Partner - Bernitsas Law Firm, συµφώνησε µε τον Υπουργό Τουρισµού ,
Χάρη Θεοχάρη, υπογραµµίζοντας ότι ο τουρισµός ήταν ανέκαθεν η κύρια δύναµη της Ελλάδας και παρά
τα τελευταία 10 χρόνια οικονοµικής κρίσης αυτός δεν έπαψε να αναπτύσσεται και τώρα το µέλλον
φαίνεται πιο φωτεινό από ποτέ. Ο κύριος Μπερνίτσας κατόπιν σύστησε τα µέλη του πάνελ και έθεσε τα
εξής ερωτήµατα : Γιατί κάποιος να επενδύσει στην Ελλάδα τώρα ; Υπάρχει ακόµα χώρος για να
αναπτυχθεί ο ελληνικός τουρισµός;

Τέλος, ζήτησε από το πάνελ εάν κατά τη γνώµη τους το φαινόµενο της «δεύτερης κατοικίας» στην Ελλάδα
πρόκειται να συµβάλει σηµαντικά στον τουρισµό της χώρας και κατά πόσο η Αθήνα θα παραµείνει για
τους τουρίστες ένας δυνατός υποψήφιος προορισµός για το Σαββατοκύριακο.

Ο κ. Ανδρέας Ταπραντζής, CEO – Avis, δήλωσε: «Η πρωτοφανής δυναµική που επιδεικνύει ο τουρισµός
στην Ελλάδα από το 2013 µέχρι και σήµερα, οδήγησε σε νέα υψηλά επίπεδα τουριστικών αφίξεων και
εισπράξεων. Αυτή η δυναµική, σε συνδυασµό µε τη σταδιακή ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας,
αντάµειψε τους περισσότερους επενδυτές που τοποθετήθηκαν στην Ελλάδα τα προηγούµενα δύσκολα
χρόνια. Οι νέοι µας µέτοχοι, Koc Holding και Avis Budget Group, έχοντας υλοποιήσει τη µεγαλύτερη άµεση
ξένη επένδυση το 2018, απολαµβάνουν ήδη αποδόσεις υψηλότερες του 20%, που ωθούνται από την
ανάπτυξη του τουριστικής αγοράς και της αγοράς αυτοκινήτου, η οποία ανακάµπτει από τα ιστορικά
χαµηλά επίπεδα που κατέγραψε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Παρόλα αυτά, το παράθυρο των
επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα παραµένει ανοιχτό ακόµα και τώρα, δεδοµένου ότι οι εντυπωσιακές
προσδοκίες και η εµπιστοσύνη καταναλωτών και επιχειρήσεων στην Ελληνική κυβέρνηση, ως προς τις
µεταρρυθµίσεις και την επέκταση της οικονοµίας, µπορούν να υποστηρίξουν έναν µεγάλο ανοδικό κύκλο.
Εκτός από τον τουρισµό, η χρηµατοδότηση της αγοράς αυτοκινήτου και η καινοτοµία στις υπηρεσίες
mobility θα προσφέρουν σηµαντικές ευκαιρίες. Η σηµαντικά αυξηµένη ζήτηση, που οφείλεται σε πολλούς
παράγοντες, προς το παρόν δεν µπορεί να καλυφθεί αφήνοντας χώρο για νέες επιχειρηµατικές
δραστηριότητες.»

Ο κ. Hernández-Puértolas, CEO and Founder of Hotel Investment Partners (HIP), µεταξύ άλλων ανέφερε πως
όπως και για την Ισπανία, η εταιρία του πιστεύει στα θεµελιώδη πλεονεκτήµατα της Ελλάδας – ως έναν
εκπληκτικό ιστορικό προορισµό, µε πολιτιστική κληρονοµιά, ηλιοφάνεια όλο το χρόνο, αξιοθέατα, ανέσεις,
υποδοµή και συνδεσιµότητα µε τον υπόλοιπο κόσµο διαθέτοντας επίσης το κατάλληλο οικονοµικό και
πολιτικό περιβάλλον για αξιοποίηση. Με το συγκεκριµένο ελληνικό απόκτηµα, έχει εντοπιστεί µια ευκαιρία
που ταιριάζει στο οικονοµικό µοντέλο της HIP, και θεωρείται πως µε τη σωστή διαχείριση, επένδυση, και
µετασχηµατισµό µπορεί να αυξηθεί το κέρδος των ξενοδοχείων. Το όραµα της HIP είναι να κυριαρχεί
αποτελώντας σηµείο αναφοράς στον τοµέα ξενοδοχειακών µονάδων της νότιας Ευρώπης και ως συνέπεια
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να συνεχιστούν οι επενδύσεις στο νούµερο ένα προορισµό διακοπών της Ευρώπης, τόνισε.

Ο κ. Plato Ghinos, President – Shaner Hotel Group, µεταξύ άλλων ανέφερε: «Καθώς η βιοµηχανία φιλοξενίας
αποτελεί βασική οικονοµική πηγή για την Ελληνική οικονοµία, η βελτίωση υποδοµής είναι µια σηµαντική
ευκαιρία. Η έννοια της υποδοµής περιλαµβάνει τόσο τα σωµατικά, όσο και τα πνευµατικά ανθρώπινα
στοιχεία. Η ανάγκη για εξειδικευµένους και εκπαιδευµένους εργαζοµένους αποτελεί ευκαιρία για την νέα
γενιά να συναναστραφεί µε την κορυφαία παγκόσµια βιοµηχανία τουρισµού. Την ίδια στιγµή οι τοπικοί
επενδυτές έχουν την ανάγκη να αυξήσουν την επιτήδευση και κατανόηση της σύγχρονης δοµής
φιλοξενίας. Οι προαναφερόµενοι όροι είναι σηµαντικοί για την εύρυθµη και µακροχρόνια λειτουργία της
βιοµηχανία φιλοξενίας στη χώρα».

O κ. Achilles V. Constantakopoulos, Chairman – TEMES S.A., σηµείωσε: Όταν η TEMES υλοποίησε το Costa
Navarino πριν από δέκα χρόνια επενδύοντας 6,5 εκατοµµύρια ευρώ µε συνολική επένδυση 2,2 δις ευρώ,
είχαµε το όραµα να δηµιουργήσουµε για την περιοχή µία τουριστική περίοδο που θα διαρκεί όλον τον
χρόνο. Με το αεροδρόµιο της Καλαµάτας να είναι σήµερα ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόµενα και
προσιτά αεροδρόµια στην Ευρώπη καθώς και µε το µεγάλο ενδιαφέρον των επενδυτών σε ολόκληρη την
Πελοπόννησο, θα έλεγα ότι αυτό το όραµα εκπληρώνεται.

Η Αθήνα έχει σίγουρα περιθώρια να αναπτυχθεί από τουριστικής πλευράς και νοµίζω ότι το «έργο του
Ελληνικού» θα συµβάλει σε αυτό καθοριστικά. Η Ελλάδα έχει περίπου 10,5 εκατοµµύρια κατοίκους και
περισσότερους από 30 εκατοµµύρια επισκέπτες ανά έτος, όµως η πρωτεύουσα της µε 4 εκατοµµύρια
µόνιµους κατοίκους έχει µόνο 6 εκατοµµύρια επισκέπτες ετησίως.

Πρέπει επίσης να κατανοήσουµε τη διαφορά µεταξύ των αφίξεων των επισκεπτών και των χρηµάτων που
δαπανώνται στην Ελλάδα, καθώς ο δεύτερος παράγοντας είναι αυτός που πραγµατικά συµβάλλει στην
οικονοµία και την ανάπτυξη της χώρας . Ο τουρισµός δεν είναι µόνο ξενοδοχεία και θέρετρα, είναι µια
συνολική εµπειρία. Εποµένως, η αποστολή µας είναι να δηµιουργούµε εµπειρίες και να τις πουλάµε στους
επισκέπτες. Ένα νέο στρατηγικό σχέδιο, το οποίο για πρώτη φορά περιλαµβάνει όλα τα υπουργεία, θα
λειτουργήσει ως «βίβλος» για τον ελληνικό τουρισµό και θα οδηγήσει σε µελλοντική ανάπτυξη».
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Στόχος ιδιωτικοποιήσεων 2,4 δισ. το 2020-Τι θα γίνει στην Κρήτη

Χρονιά – ρεκόρ θα είναι για το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) το 2020, µε
τον στόχο των εισπράξεων να πιάνει τα 2,4 δισ. ευρώ, υψηλότερα και από το 2018 και 2019. Το ηχηρό και
καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι -µε την κυβέρνηση
να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο- επισήµανε ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Άρης Ξενόφος, µιλώντας
σε συνάντηση µε δηµοσιογράφους.

Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital
Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον διευθύνοντα σύµβουλο του Ταµείου Ριχάρδο Λαµπίρη, µε
κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο
κεφάλαιο. Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό
επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων.

Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και
περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εµπόδια. «Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι
οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει

δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό αποτέλεσµα και το
σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη διαγραφή του

χρέους που συνοδεύει τη δραστηριότητά µας, όσο κυρίως για το κοινωνικό αποτύπωµα και την προοπτική
ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για τη σηµασία του

προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Χρονοδιάγραµµα

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων

επενδυτικών σχηµάτων για τη Β’ φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ, εκτιµώντας ότι
και οι 10 ενδιαφερόµενοι περνούν στη φάση των δεσµευτικών προσφορών.

Μέσα στο πρώτο τρίµηνο θα εκκινήσουν τα περιφερειακά λιµάνια -είναι µια εκκρεµότητα που υπάρχει από
το 2019-, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και Ηγουµενίτσα, για να ακολουθήσουν µετά λιµάνια που έχουν

ιδιαίτερο οικονοµικό ενδιαφέρον, όπως είναι ο Βόλος, το Ηράκλειο και η Κέρκυρα. Θα ακολουθήσουν οι
διαγωνισµοί για τις µαρίνες όπως αυτές της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του

Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να αξιοποιηθεί το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, ένα πολύ
µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.

Στο κοµµάτι του real estate, το Ταµείο συνεχίζει την αξιοποίηση των ακινήτων που έχει σε ιαµατικές πηγές
µε σχετικούς διαγωνισµούς το επόµενο διάστηµα. Αν και πρόκειται για µικρά assets, εντούτοις είναι
σηµαντικά για την ανάπτυξη τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και αυτού του είδους τουρισµού που
παγκοσµίως κερδίζει έδαφος, ανέφερε. «Επίσης, ένα µεγάλο ακίνητο που έχουµε είναι στο Ηράκλειο

Κρήτης, στις Γούρνες, για το οποίο φτιάξαµε καινούργιο σχέδιο χρήσεων ανάπτυξης», όπως σηµείωσε.

naftemporiki.gr
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Στόχος ιδιωτικοποιήσεων 2,4 δισ. το 2020

Χρονιά ρεκόρ θα είναι για το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) το 2020, µε
τον στόχο των εισπράξεων να πιάνει τα 2,4 δισ. ευρώ, υψηλότερα και από το 2018 και 2019. Το ηχηρό και
καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι -µε την κυβέρνηση
να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο- επισήµανε ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Άρης Ξενόφος, µιλώντας
σε συνάντηση µε δηµοσιογράφους.

Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital
Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον διευθύνοντα σύµβουλο του Ταµείου Ριχάρδο Λαµπίρη, µε
κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο
κεφάλαιο. Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό
επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων.

Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και
περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εµπόδια. «Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι
οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει
δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό αποτέλεσµα και το
σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη διαγραφή του
χρέους που συνοδεύει τη δραστηριότητά µας, όσο κυρίως για το κοινωνικό αποτύπωµα και την προοπτική
ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για τη σηµασία του
προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Χρονοδιάγραµµα

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων
επενδυτικών σχηµάτων για τη Β’ φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ, εκτιµώντας ότι
και οι 10 ενδιαφερόµενοι περνούν στη φάση των δεσµευτικών προσφορών.

Μέσα στο πρώτο τρίµηνο θα εκκινήσουν τα περιφερειακά λιµάνια -είναι µια εκκρεµότητα που υπάρχει από
το 2019-, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και Ηγουµενίτσα, για να ακολουθήσουν µετά λιµάνια που έχουν
ιδιαίτερο οικονοµικό ενδιαφέρον, όπως είναι ο Βόλος, το Ηράκλειο και η Κέρκυρα. Θα ακολουθήσουν οι
διαγωνισµοί για τις µαρίνες όπως αυτές της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του
Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να αξιοποιηθεί το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, ένα πολύ
µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.

Στο κοµµάτι του real estate, το Ταµείο συνεχίζει την αξιοποίηση των ακινήτων που έχει σε ιαµατικές πηγές
µε σχετικούς διαγωνισµούς το επόµενο διάστηµα. Αν και πρόκειται για µικρά assets, εντούτοις είναι
σηµαντικά για την ανάπτυξη τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και αυτού του είδους τουρισµού που
παγκοσµίως κερδίζει έδαφος, ανέφερε. «Επίσης, ένα µεγάλο ακίνητο που έχουµε είναι στο Ηράκλειο
Κρήτης, στις Γούρνες, για το οποίο φτιάξαµε καινούργιο σχέδιο χρήσεων ανάπτυξης», όπως σηµείωσε.
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ΤΑΙΠΕΔ: «Τρέχει» τις ιδιωτικοποιήσεις – Στη λίστα Ηράκλειο και Γούρνες
Χρονιά – ρεκόρ θα είναι για το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) το 2020,
µε τον στόχο των εισπράξεων να  πιάνει τα  2,4 δισ. ευρώ, υψηλότερα και από το 2018 και 2019. Το
ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι -µε την
κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο- επισήµανε ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Άρης Ξενόφος,
µιλώντας σε συνάντηση µε δηµοσιογράφους.

Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital
Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον διευθύνοντα σύµβουλο του Ταµείου Ριχάρδο Λαµπίρη, µε
κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια  Ελλάδα  που αλλάζει σελίδα  και
ανοίγει ένα  νέο κεφάλαιο. Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών
προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων.

Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και
περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εµπόδια . «Η εµπειρία µας έχει
δείξει ότι οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να κάνουν διάφορα. Εάν
υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό αποτέλεσµα και το
σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη διαγραφή του
χρέους που συνοδεύει τη δραστηριότητά µας, όσο κυρίως για το κοινωνικό αποτύπωµα και την
προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για τη σηµασία
του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Χρονοδιάγραµµα

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων
επενδυτικών σχηµάτων για τη Β’ φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ, εκτιµώντας ότι
και οι 10 ενδιαφερόµενοι περνούν στη φάση των δεσµευτικών προσφορών.

Μέσα  στο πρώτο τρίµηνο θα  εκκινήσουν τα  περιφερειακά  λιµάνια  -είναι µια εκκρεµότητα που
υπάρχει από το 2019-, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και Ηγουµενίτσα, για να ακολουθήσουν µετά λιµάνια που
έχουν ιδιαίτερο οικονοµικό ενδιαφέρον, όπως είναι ο Βόλος, το Ηράκλειο και η Κέρκυρα. Θα
ακολουθήσουν οι διαγωνισµοί για τις µαρίνες όπως αυτές της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της
Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να αξιοποιηθεί το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο
Μαρκόπουλο, ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.

Στο κοµµάτι του real estate, το Ταµείο συνεχίζει την αξιοποίηση των ακινήτων που έχει σε ιαµατικές πηγές
µε σχετικούς διαγωνισµούς το επόµενο διάστηµα. Αν και πρόκειται για µικρά assets, εντούτοις είναι
σηµαντικά για την ανάπτυξη τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και αυτού του είδους τουρισµού που
παγκοσµίως κερδίζει έδαφος, ανέφερε. «Επίσης, ένα µεγάλο ακίνητο που έχουµε είναι στο
Ηράκλειο Κρήτης, στις Γούρνες, για το οποίο φτιάξαµε καινούργιο σχέδιο χρήσεων
ανάπτυξης», όπως σηµείωσε

  

 

Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενηµερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα
στους τοµείς ενδιαφέροντος σας!
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Στόχος ιδιωτικοποιήσεων 2,4 δισ. το 2020 – Τι θα γίνει µε το λιµάνι Ηρακλείου
και την πρώην αµερικανική βάση Γουρνών

Κοινοποίηση

Χρονιά – ρεκόρ θα είναι για το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)
το 2020, µε τον στόχο των εισπράξεων να πιάνει τα 2,4 δισ. ευρώ, υψηλότερα και από το 2018 και 2019.
Το ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι -µε
την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο- επισήµανε ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Άρης
Ξενόφος, µιλώντας σε συνάντηση µε δηµοσιογράφους.

Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital
Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον διευθύνοντα σύµβουλο του Ταµείου Ριχάρδο Λαµπίρη, µε
κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο
κεφάλαιο. Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν
σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων.

Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και
περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εµπόδια. «Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι
οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει
δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό αποτέλεσµα και το
σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη διαγραφή του
χρέους που συνοδεύει τη δραστηριότητά µας, όσο κυρίως για το κοινωνικό αποτύπωµα  και την
προοπτική ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για τη σηµασία
του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Χρονοδιάγραµµα

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων
επενδυτικών σχηµάτων για τη Β’ φάση του διαγωνισµού για  την πώληση του 30% του ΔΑΑ,
εκτιµώντας ότι και οι 10 ενδιαφερόµενοι περνούν στη φάση των δεσµευτικών προσφορών.
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Μέσα στο πρώτο τρίµηνο θα εκκινήσουν τα περιφερειακά  λιµάνια  -είναι µια εκκρεµότητα που υπάρχει
από το 2019-, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και Ηγουµενίτσα, για να ακολουθήσουν µετά λιµάνια που έχουν
ιδιαίτερο οικονοµικό ενδιαφέρον, όπως είναι ο Βόλος, το Ηράκλειο και η Κέρκυρα.

Θα ακολουθήσουν οι διαγωνισµοί για τις µαρίνες όπως αυτές της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της
Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να αξιοποιηθεί το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο
Μαρκόπουλο, ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.

Στο κοµµάτι του real estate, το Ταµείο συνεχίζει την αξιοποίηση των ακινήτων που έχει σε ιαµατικές πηγές
µε σχετικούς διαγωνισµούς το επόµενο διάστηµα. Αν και πρόκειται για µικρά assets, εντούτοις είναι
σηµαντικά για την ανάπτυξη τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και αυτού του είδους τουρισµού που
παγκοσµίως κερδίζει έδαφος, ανέφερε. «Επίσης, ένα  µεγάλο ακίνητο που έχουµε είναι στο
Ηράκλειο Κρήτης, στις Γούρνες, για  το οποίο φτιάξαµε καινούργιο σχέδιο χρήσεων
ανάπτυξης», όπως σηµείωσε.

Πηγή: neftemporiki.gr
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Έσοδα 2,4 δισ. ευρώ από αποκρατικοποιήσεις το 2020

Εισπράξεις ρεκόρ αναµένει το ΤΑΙΠΕΔ το νέο έτος - Ελπιδοφόρο το επενδυτικό κλίµα για τη χώρα µας.

Χρονιά ρεκόρ θα είναι για το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) το 2020, µε
τον στόχο των εισπράξεων να πιάνει τα 2,4 δισ. ευρώ, υψηλότερα και από το 2018 και 2019. Το ηχηρό και
καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι -µε την κυβέρνηση
να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο- επισήµανε ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Άρης Ξενόφος, µιλώντας
σε συνάντηση µε δηµοσιογράφους.

Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital
Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον διευθύνοντα σύµβουλο του Ταµείου Ριχάρδο Λαµπίρη, µε
κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο
κεφάλαιο. Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό
επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων.

Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και
περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εµπόδια. «Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι
οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει
δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό αποτέλεσµα και το
σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη διαγραφή του
χρέους που συνοδεύει τη δραστηριότητά µας, όσο κυρίως για το κοινωνικό αποτύπωµα και την προοπτική
ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για τη σηµασία του
προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Χρονοδιάγραµµα

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων
επενδυτικών σχηµάτων για τη Β' φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ, εκτιµώντας ότι
και οι 10 ενδιαφερόµενοι περνούν στη φάση των δεσµευτικών προσφορών.

Μέσα στο πρώτο τρίµηνο θα εκκινήσουν τα περιφερειακά λιµάνια -είναι µια εκκρεµότητα που υπάρχει από
το 2019-, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και Ηγουµενίτσα, για να ακολουθήσουν µετά λιµάνια που έχουν
ιδιαίτερο οικονοµικό ενδιαφέρον, όπως είναι ο Βόλος, το Ηράκλειο και η Κέρκυρα. Θα ακολουθήσουν οι
διαγωνισµοί για τις µαρίνες όπως αυτές της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του
Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να αξιοποιηθεί το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, ένα πολύ
µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.

Στο κοµµάτι του real estate, το Ταµείο συνεχίζει την αξιοποίηση των ακινήτων που έχει σε ιαµατικές πηγές
µε σχετικούς διαγωνισµούς το επόµενο διάστηµα. Αν και πρόκειται για µικρά assets, εντούτοις είναι
σηµαντικά για την ανάπτυξη τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και αυτού του είδους τουρισµού που
παγκοσµίως κερδίζει έδαφος, ανέφερε. «Επίσης, ένα µεγάλο ακίνητο που έχουµε είναι στο Ηράκλειο
Κρήτης, στις Γούρνες, για το οποίο φτιάξαµε καινούργιο σχέδιο χρήσεων ανάπτυξης», όπως σηµείωσε.
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Στόχος ιδιωτικοποιήσεων 2,4 δισ. το 2020

Του Φάνη Ζώη
fzois@naftemporiki.gr

Χρονιά – ρεκόρ θα είναι για το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) το 2020, µε
τον στόχο των εισπράξεων να πιάνει τα 2,4 δισ. ευρώ, υψηλότερα και από το 2018 και 2019. Το ηχηρό και
καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι -µε την κυβέρνηση
να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο- επισήµανε ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Άρης Ξενόφος, µιλώντας
σε συνάντηση µε δηµοσιογράφους.

Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital
Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον διευθύνοντα σύµβουλο του Ταµείου Ριχάρδο Λαµπίρη, µε
κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο
κεφάλαιο. Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό
επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων.

Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και
περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εµπόδια. «Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι
οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει
δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό αποτέλεσµα και το
σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη διαγραφή του
χρέους που συνοδεύει τη δραστηριότητά µας, όσο κυρίως για το κοινωνικό αποτύπωµα και την προοπτική
ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για τη σηµασία του
προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Χρονοδιάγραµµα

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων
επενδυτικών σχηµάτων για τη Β’ φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ, εκτιµώντας ότι
και οι 10 ενδιαφερόµενοι περνούν στη φάση των δεσµευτικών προσφορών.

Μέσα στο πρώτο τρίµηνο θα εκκινήσουν τα περιφερειακά λιµάνια -είναι µια εκκρεµότητα που υπάρχει από
το 2019-, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και Ηγουµενίτσα, για να ακολουθήσουν µετά λιµάνια που έχουν
ιδιαίτερο οικονοµικό ενδιαφέρον, όπως είναι ο Βόλος, το Ηράκλειο και η Κέρκυρα. Θα ακολουθήσουν οι
διαγωνισµοί για τις µαρίνες όπως αυτές της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του
Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να αξιοποιηθεί το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, ένα πολύ
µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.

Στο κοµµάτι του real estate, το Ταµείο συνεχίζει την αξιοποίηση των ακινήτων που έχει σε ιαµατικές πηγές
µε σχετικούς διαγωνισµούς το επόµενο διάστηµα. Αν και πρόκειται για µικρά assets, εντούτοις είναι
σηµαντικά για την ανάπτυξη τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και αυτού του είδους τουρισµού που
παγκοσµίως κερδίζει έδαφος, ανέφερε. «Επίσης, ένα µεγάλο ακίνητο που έχουµε είναι στο Ηράκλειο
Κρήτης, στις Γούρνες, για το οποίο φτιάξαµε καινούργιο σχέδιο χρήσεων ανάπτυξης», όπως σηµείωσε.
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"Τρέχουν" οι ιδιωτικοποιήσεις λιµανιών το 2020 - Τι θα γίνει στο Ηράκλειο
Εισπράξεις ρεκόρ αναµένει το ΤΑΙΠΕΔ το νέο έτος - Στο κοµµάτι του real estate, αξιοποιείται ακίνητο στις
Γούρνες

Χρονιά ρεκόρ  θα είναι για το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας
του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) το 2020, µε τον στόχο των εισπράξεων να πιάνει
τα 2,4 δισ . ευρώ, υψηλότερα και από το 2018 και 2019. Το ηχηρό και
καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα»
εκπέµπουν όλοι -µε την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο-
επισήµανε ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Άρης Ξενόφος,
µιλώντας σε συνάντηση µε δηµοσιογράφους.

Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που επικράτησε και
στο πρόσφατο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε
τον διευθύνοντα σύµβουλο του Ταµείου Ριχάρδο Λαµπίρη, µε κεντρική
προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει
σελίδα και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς
της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων.

Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι συνέπεια στις
δεσµεύσεις, διαφάνεια και περιορισµένες και όχι δύσκολες
γραφειοκρατικές διαδικασίες και εµπόδια. «Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι
οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να
κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται
µπορούµε να έχουµε ένα καλό αποτέλεσµα και το σηµαντικότερο ένα
θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη
διαγραφή του χρέους που συνοδεύει τη δραστηριότητά µας, όσο κυρίως
για το κοινωνικό αποτύπωµα και την προοπτική ανάπτυξης που είναι
ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για τη σηµασία
του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Χρονοδιάγραµµα

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος
αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ,
τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των
προεπιλεγέντων επενδυτικών σχηµάτων για τη Β' φάση του διαγωνισµού
για την πώληση του 30% του ΔΑΑ, εκτιµώντας ότι και οι 10
ενδιαφερόµενοι περνούν στη φάση των δεσµευτικών προσφορών.

Μέσα στο πρώτο τρίµηνο θα εκκινήσουν τα περιφερειακά λιµάνια -είναι
µια εκκρεµότητα που υπάρχει από το 2019-, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και
Ηγουµενίτσα, για να ακολουθήσουν µετά λιµάνια που έχουν ιδιαίτερο
οικονοµικό ενδιαφέρον, όπως είναι ο Βόλος, το Ηράκλειο και η
Κέρκυρα. Θα ακολουθήσουν οι διαγωνισµοί για τις µαρίνες όπως αυτές
της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του
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της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του
Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να αξιοποιηθεί το Ολυµπιακό Κέντρο
Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, ένα πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.

Στο κοµµάτι του real estate, το Ταµείο συνεχίζει την αξιοποίηση των
ακινήτων που έχει σε ιαµατικές πηγές µε σχετικούς διαγωνισµούς το
επόµενο διάστηµα. Αν και πρόκειται για µικρά assets, εντούτοις είναι
σηµαντικά για την ανάπτυξη τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και αυτού
του είδους τουρισµού που παγκοσµίως κερδίζει έδαφος, ανέφερε.
«Επίσης, ένα µεγάλο ακίνητο που έχουµε είναι στο Ηράκλειο Κρήτης,
στις Γούρνες, για το οποίο φτιάξαµε καινούργιο σχέδιο χρήσεων
ανάπτυξης», όπως σηµείωσε.
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ΤΑΙΠΕΔ: Χρονιά-ρεκόρ ιδιωτικοποιήσεων το 2020. Όλα στο σφυρί!

Χρονιά ρεκόρ θα είναι για το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) το
2020, µε τον στόχο των εισπράξεων να πιάνει τα 2,4 δισ. ευρώ, υψηλότερα και από το 2018 και 2019. Το
ηχηρό και καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι -µε
την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο- επισήµανε ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Άρης
Ξενόφος, µιλώντας σε συνάντηση µε δηµοσιογράφους.

Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το “καλό κλίµα” που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital
Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον διευθύνοντα σύµβουλο του Ταµείου Ριχάρδο Λαµπίρη, µε
κεντρική προσέγγιση τις “επενδυτικές δυνατότητες”, όπως ονοµάζουν το ξεπούληµα του εθνικού πλούτου.
Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό
“επενδυτικό” ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων.

Χρονοδιάγραµµα

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος εκποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων
“επενδυτικών” σχηµάτων για τη Β’ φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του Διεθνούς
Αερολιµένα  Αθηνών, εκτιµώντας ότι και οι 10 ενδιαφερόµενοι περνούν στη φάση των δεσµευτικών
προσφορών.

Μέσα στο πρώτο τρίµηνο θα εκκινήσουν τα περιφερειακά  λιµάνια  -είναι µια εκκρεµότητα που υπάρχει
από το 2019-, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και Ηγουµενίτσα, για να ακολουθήσουν µετά λιµάνια που έχουν
ιδιαίτερο οικονοµικό ενδιαφέρον, όπως είναι ο Βόλος, το Ηράκλειο και η Κέρκυρα. Θα ακολουθήσουν οι
διαγωνισµοί για τις µαρίνες, όπως αυτές της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του
Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να αξιοποιηθεί το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, ένα
πολύ µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.

Στο κοµµάτι του real estate, το Ταµείο συνεχίζει την εκποίηση των ακινήτων που έχει σε ιαµατικές πηγές
µε σχετικούς διαγωνισµούς το επόµενο διάστηµα. Αν και πρόκειται για µικρά assets, εντούτοις είναι
σηµαντικά για την ανάπτυξη τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και αυτού του είδους τουρισµού που
παγκοσµίως κερδίζει έδαφος, ανέφερε. «Επίσης, ένα µεγάλο ακίνητο που έχουµε είναι στο Ηράκλειο
Κρήτης, στις Γούρνες, για το οποίο φτιάξαµε καινούργιο σχέδιο χρήσεων ανάπτυξης», όπως σηµείωσε.
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Στόχος ιδιωτικοποιήσεων 2,4 δισ. το 2020

Χρονιά ρεκόρ θα είναι για το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) το 2020, µε
τον στόχο των εισπράξεων να πιάνει τα 2,4 δισ. ευρώ, υψηλότερα και από το 2018 και 2019. Το ηχηρό και
καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι -µε την κυβέρνηση
να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο- επισήµανε ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Άρης Ξενόφος, µιλώντας
σε συνάντηση µε δηµοσιογράφους.

Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital
Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον διευθύνοντα σύµβουλο του Ταµείου Ριχάρδο Λαµπίρη, µε
κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο
κεφάλαιο. Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό
επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων.

Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και
περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εµπόδια. «Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι
οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει
δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό αποτέλεσµα και το
σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη διαγραφή του
χρέους που συνοδεύει τη δραστηριότητά µας, όσο κυρίως για το κοινωνικό αποτύπωµα και την προοπτική
ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για τη σηµασία του
προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Χρονοδιάγραµµα
Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων
επενδυτικών σχηµάτων για τη Β’ φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ, εκτιµώντας ότι
και οι 10 ενδιαφερόµενοι περνούν στη φάση των δεσµευτικών προσφορών.

Μέσα στο πρώτο τρίµηνο θα εκκινήσουν τα περιφερειακά λιµάνια -είναι µια εκκρεµότητα που υπάρχει από
το 2019-, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και Ηγουµενίτσα, για να ακολουθήσουν µετά λιµάνια που έχουν
ιδιαίτερο οικονοµικό ενδιαφέρον, όπως είναι ο Βόλος, το Ηράκλειο και η Κέρκυρα. Θα ακολουθήσουν οι
διαγωνισµοί για τις µαρίνες όπως αυτές της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του
Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να αξιοποιηθεί το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, ένα πολύ
µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.

Στο κοµµάτι του real estate, το Ταµείο συνεχίζει την αξιοποίηση των ακινήτων που έχει σε ιαµατικές πηγές
µε σχετικούς διαγωνισµούς το επόµενο διάστηµα. Αν και πρόκειται για µικρά assets, εντούτοις είναι
σηµαντικά για την ανάπτυξη τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και αυτού του είδους τουρισµού που
παγκοσµίως κερδίζει έδαφος, ανέφερε. «Επίσης, ένα µεγάλο ακίνητο που έχουµε είναι στο Ηράκλειο
Κρήτης, στις Γούρνες, για το οποίο φτιάξαµε καινούργιο σχέδιο χρήσεων ανάπτυξης», όπως σηµείωσε.
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Στόχος ιδιωτικοποιήσεων 2,4 δισ. το 2020
Εισπράξεις ρεκόρ αναµένει το ΤΑΙΠΕΔ το νέο έτος - Ελπιδοφόρο το επενδυτικό κλίµα  για  τη
χώρα  µας

Του Φάνη Ζώη
fzois@naftemporiki.gr

Χρονιά ρεκόρ θα είναι για το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) το 2020, µε
τον στόχο των εισπράξεων να πιάνει τα 2,4 δισ. ευρώ, υψηλότερα και από το 2018 και 2019. Το ηχηρό και
καθολικό µήνυµα ότι «τώρα είναι ευκαιρία για επενδύσεις στην Ελλάδα» εκπέµπουν όλοι -µε την κυβέρνηση
να δίνει ιδιαίτερα θετικό τόνο- επισήµανε ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Άρης Ξενόφος, µιλώντας
σε συνάντηση µε δηµοσιογράφους.

Ο επικεφαλής του Ταµείου περιέγραψε το καλό κλίµα που επικράτησε και στο πρόσφατο συνέδριο Capital
Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο µετείχε µε τον διευθύνοντα σύµβουλο του Ταµείου Ριχάρδο Λαµπίρη, µε
κεντρική προσέγγιση τις επενδυτικές δυνατότητες σε µια Ελλάδα που αλλάζει σελίδα και ανοίγει ένα νέο
κεφάλαιο. Ο κ. Ξενόφος επισήµανε ότι οι τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών προσελκύουν σηµαντικό
επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο κλάδος των ακινήτων.

Ωστόσο, αυτό που ζητάνε πάντα οι επενδυτές είναι συνέπεια στις δεσµεύσεις, διαφάνεια και
περιορισµένες και όχι δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εµπόδια. «Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι
οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η τεχνοκρατική προσέγγιση µπορεί να κάνουν διάφορα. Εάν υπάρχει
δέσµευση από τους φορείς που εµπλέκονται µπορούµε να έχουµε ένα καλό αποτέλεσµα και το
σηµαντικότερο ένα θετικό αποτύπωµα όχι µόνο για τα οικονοµικά του κράτους και τη διαγραφή του
χρέους που συνοδεύει τη δραστηριότητά µας, όσο κυρίως για το κοινωνικό αποτύπωµα και την προοπτική
ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα», σχολίασε ο κ. Ξενόφος για τη σηµασία του
προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

Χρονοδιάγραµµα

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του προγράµµατος αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας που
υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, τοποθέτησε χρονικά µετά τις γιορτές την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων
επενδυτικών σχηµάτων για τη Β' φάση του διαγωνισµού για την πώληση του 30% του ΔΑΑ, εκτιµώντας ότι
και οι 10 ενδιαφερόµενοι περνούν στη φάση των δεσµευτικών προσφορών.

Μέσα στο πρώτο τρίµηνο θα εκκινήσουν τα περιφερειακά λιµάνια -είναι µια εκκρεµότητα που υπάρχει από
το 2019-, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και Ηγουµενίτσα, για να ακολουθήσουν µετά λιµάνια που έχουν
ιδιαίτερο οικονοµικό ενδιαφέρον, όπως είναι ο Βόλος, το Ηράκλειο και η Κέρκυρα. Θα ακολουθήσουν οι
διαγωνισµοί για τις µαρίνες όπως αυτές της Καλαµαριάς (Αρετσού), της Ρόδου, της Ζακύνθου και του
Αργοστολίου. Ακόµη, αναµένεται να αξιοποιηθεί το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, ένα πολύ
µεγάλο ακίνητο µε ιδιαίτερη χρήση.

Στο κοµµάτι του real estate, το Ταµείο συνεχίζει την αξιοποίηση των ακινήτων που έχει σε ιαµατικές πηγές
µε σχετικούς διαγωνισµούς το επόµενο διάστηµα. Αν και πρόκειται για µικρά assets, εντούτοις είναι
σηµαντικά για την ανάπτυξη τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και αυτού του είδους τουρισµού που
παγκοσµίως κερδίζει έδαφος, ανέφερε. «Επίσης, ένα µεγάλο ακίνητο που έχουµε είναι στο Ηράκλειο
Κρήτης, στις Γούρνες, για το οποίο φτιάξαµε καινούργιο σχέδιο χρήσεων ανάπτυξης», όπως σηµείωσε.
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Ηχηρή παρέμβαση Τσάκου

ταν ηχηρή η παρέμβαση του εφοπλιστή Νίκου
Ίτσάκου επικεφαλής της εισηγμένης στο χρηματιστήριο

της Νέας Υόρκης ναυτιλιακής Tsakos Energy
Navigation στο συνέδριο της Capital
Link στην αμερικανική μητρόπολη

Ο Έλληνας εφοπλιστής τόνισε

ότι θα συμμορφωθεί με
τους νέους κανονισμούς του
ΙΜΟ για τις εκπομπές ρύπων

της εμπορικής ναυτιλίας

όμως θα ήταν πολύ

καλύτερο αν η βιομηχανία

είχε επενδύσει σε
κάποια έρευνα για την
εξεύρεση ενός νέου είδους

καυσίμου Υπογραμμίζοντας

πως τα χρήματα

που ξοδεύουνται για
την τοποθέτηση scrubbers θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν

αλλού είπε ότι ως επένδυση

ίσως να αποδώσει ίσως και
όχι Και ανέφερε Αυτό που δεν μου αρέσει σε όλο
αυτό το θέμα είναι ότι επιτρέψαμε να γίνει αυτό με
τα scrubbers και να προχωρήσουμε σε αυτού του είδους

την επένδυση η οποία ανέρχεται μέχρι τώρα
σε 10 δισεκατομμύρια δολάρια αν μετρήσετε πόσα
scrubbers έχουν ήδη εγκατασταθεί
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Capital Link Forum: Επανεκκίνηση για τον τοµέα του ελληνικού real estate

Στο πλαίσιο του 21ου Annual Capital Link Invest in Greece Forum: «Greece is Back» που πραγµατοποιήθηκε τη
Δευτέρα 9 Δεκεµβρίου, στη Νέα Υόρκη, στο Metropolitan Club, σηµαντικό ενδιαφέρον παρουσίασε η ενότητα
για το «Foreign Investment Reinvigorates The Greek Real Estate Market– The Restart Of The Real Estate Sector In
Greece».

«H ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα έχει τεράστια δυνατότητα ανάπτυξης σήµερα», παρατήρησε ο κ.
Πέτρος Μαχάς Founding Partner & Chairman της Machas & Partners Law Firm. «Με τις περισσότερες
ευρωπαϊκές χώρες να ξεφεύγουν από τη φάση ανάπτυξης, η Ελλάδα τώρα φτάνει στην φάση αυτή,
πράγµα που σηµαίνει ότι υπάρχουν ευκαιρίες. Οι άµεσες ξένες επενδύσεις παρουσίασαν τεράστιο ρυθµό
ανάπτυξης. Συγκεκριµένα το 2013 ανήλθαν σε 168 εκατ. ευρώ, ενώ φέτος µιλάµε για 1,72 δισ. ςυρώ.

Οι αφίξεις τουριστών επίσης αυξήθηκαν δραστικά µε 8 εκατοµµύρια τουρίστες να επισκέπτονται την
Ελλάδα το 2004 και 36 εκατοµµύρια τουρίστες να επισκέπτονται τη χώρα µας το 2019. Το συνολικό
εισόδηµα για τη χώρα το 2014 ήταν 4 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ το 2019 ανήλθε σε 17 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Επιπλέον, η Αθήνα είναι η πρώτη πόλη στην Ευρώπη στην αύξηση των ενοικίων µε αύξηση 5%. Όλοι
οι παραπάνω αριθµοί δείχνουν ότι υπάρχουν ευκαιρίες και πραγµατικό κέρδος».

Από την πλευρά του, ο κ. Στέλιος Ζαββός, Chairman - Orilina Properties REIC, Founder & CEO της Zeus Group
σηµείωσε: «Στον χώρο του real estate εξετάζουµε το GTP (Gross Trading Profit) για να κατανοήσουµε την
εξέλιξη της αγοράς. Στην Ελλάδα παρατηρούµε θετική αύξηση του GTP κατά 0,8%, γεγονός που
δηµιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον στην αγορά ακινήτων και συνεπώς σε αυξηµένη επενδυτικές ευκαιρίες.
Μπορούµε επίσης να παρατηρήσουµε κάποιες εξαιρετικά υγιείς διαφορές ( spreads) στην Αθήνα, καλύτερα
από άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Με δεδοµένο το παραπάνω γεγονός και µε τα ενοίκια που
αυξάνονται επί του παρόντος στην Αθήνα, τώρα είναι ο τέλειος χρόνος για να επενδύσει κανείς στην
ελληνική ακίνητη περιουσία µε ένα παράθυρο 2 ετών για υψηλές αποδόσεις και οικονοµική ανάπτυξη. Οι
ξένοι επενδυτές καλό θα ήταν να συνεργαστούν µε µια τοπική εταιρία ακινήτων στην Ελλάδα, καθώς η
γνώση του πώς λειτουργεί η ελληνική αγορά είναι το κλειδί της διαδικασίας αυτής. Επιπλέον και από
φορολογική άποψη οι συνθήκες όλο και βελτιώνονται τώρα, στο χώρο των ακινήτων. Οι ΗΠΑ, για
παράδειγµα, είναι µια ώριµη αγορά µε 200 βασικά σηµεία (BPS) ενώ η αγορά στην Ελλάδα έχει 500-650
BPS.

Ο κύριος Κορµάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Group Real Estate του Οµίλου της
Τράπεζας Πειραιώς και Διευθύνων Σύµβουλος της Πειραιώς Real Estate A.E., αναφέρθηκε στις ενισχυµένες
ευκαιρίες στο Ελληνικό Real Estate κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας και της προσδοκώµενης
οικονοµικής ανάπτυξης της εθνικής οικονοµίας. «Ενώ η Ευρώπη βρίσκεται σε καθοδική πορεία στον
οικονοµικό κύκλο, προσπαθώντας να κατανοήσει αν πρόκειται για οικονοµική επιβράδυνση ή ύφεση, η
Ελλάδα είναι µία από τις ελάχιστες χώρες της Ευρωζώνης όπου ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης
αυξάνεται. Αυτό δηµιουργεί αισιοδοξία στην αγορά ακινήτων που θεωρείται παραδοσιακά ένα ασφαλές
καταφύγιο για το κεφάλαιο. Στην Ελλάδα, µέσω παραγόντων όπως η πρωτοφανής αύξηση των άµεσων
ξένων εισροών για επενδύσεις στην αγορά ακίνητης περιουσίας, η αύξηση στις αξίες των ακινήτων σε
όλους τους τοµείς και η αύξηση στις κατασκευές νέων ακινήτων (µε το έργο του Ελληνικού να
πρωτοστατεί), την αύξηση του δανεισµού να έχει προγραµµατιστεί µέσω της µείωσης των ΜΕΔ των
τραπεζών και ένα νέο νοµικό πλαίσιο µε την πρόθεση να επιλύσει γραφειοκρατικούς περιορισµούς, είµαστε
πεπεισµένοι ότι όχι µόνο ξεπεράσαµε την περίοδο ύφεσης αλλά ότι είµαστε µπροστά σε ευκαιρίες στην
αγορά ακίνητης περιουσίας που είναι πιθανό να επηρεάσουν τις µελλοντικές γενεές» τόνισε ο κ. Κορµάς

O κος Αριστοτέλης Καρυτινός, Διευθύνων Σύµβουλος της Prodea Investments, της µεγαλύτερης εταιρείας
επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα µε χαρτοφυλάκιο ακινήτων που ξεπερνά τα 2,2 δις. ευρώ,
δήλωσε ότι «κατά την περίοδο της κρίσης υπήρξαν κάποιοι επενδυτές που πίστεψαν στις προοπτικές της
Ελλάδας, γενικότερα, και του real estate ειδικότερα και τόλµησαν να τοποθετηθούν επενδυτικά νωρίς στη
χώρα. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι δύο µεγαλύτερες ξένες επενδύσεις κατά τη διάρκεια
της κρίσης, που ξεπέρασαν συνολικά το 1 δις. ευρώ, ήταν στις δύο µεγαλύτερες ανώνυµες εταιρείες
επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, στην, τότε, ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ (PRODEA Investments) και στην
GRIVALIA Properties. Οι επενδυτές που τόλµησαν στη δύσκολη στιγµή ήδη έχουν ξεκινήσει να
απολαµβάνουν καλές αποδόσεις, και µέσω µερισµάτων αλλά και µέσω της αύξησης της αξίας των
ακινήτων. Πλέον βλέπουµε να έρχονται όλο και περισσότερα διεθνή funds, µε πολύ πιο «επιθετική»
προσέγγιση, δηµιουργώντας συνθήκες µεγάλης ζήτησης ενώ η προσφορά παραµένει χαµηλή. Αυτό
αποδεικνύεται και από τα αποτελέσµατα των διαγωνιστικών διαδικασιών για την πώληση ακινήτων, όπου
επιτυγχάνονται πολύ υψηλές τιµές».

Ερωτηθείς αν υπάρχει περιθώριο επίτευξης καλών αποδόσεων για όσους τώρα εισέρχονται στην ελληνικά
αγορά real estate, ο κος Καρυτινός απάντησε θετικά καθώς υπάρχει ακόµα σηµαντικό περιθώριο να

https://www.epixeiro.gr/article/158323


http://www.epixeiro.gr/

 Publication date: 20/12/2019 14:19

 Alexa ranking (Greece): 683

 https://www.epixeiro.gr/article/158323

µειωθούν τα ποσοστά απόδοσης (yield contraction) ενώ αναµένεται και αύξηση των ενοικίων που θα
ακολουθήσει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας.

Ολοκληρώνοντας, ο κος Καρυτινός σηµείωσε ότι είναι πολύ καλές οι προοπτικές για όσους επενδύσουν
τώρα στην Ελλάδα αρκεί να διαλέξουν τον κατάλληλο τρόπο, όπως για παράδειγµα επενδύοντας σε
µετοχές ανωνύµων εταιρειών σε ακίνητη περιουσία.

Ο κ. Τάκης – Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Executive Member of the Board of Directors της Titan Cement Group,
µεταξύ άλλων ανέφερε: «Η Ελλάδα έχει περάσει µια τροµερά δύσκολη δεκαετία. Η ζήτηση τσιµέντου, σε
µεγάλο βαθµό συσχετισµένη µε την οικονοµική δραστηριότητα και την ακίνητη περιουσία, έχει πέσει
περίπου 85% από την κορυφή και είναι πίσω στα επίπεδα που βρισκόταν το 1962. Επιπλέον, είναι περίπου
65% χαµηλότερη από το µέσο όρο των περασµένων 50 χρόνων. Ο κ. Κανελλόπουλος θεωρεί πως παρόλα
αυτά, αυτή η πρωτοφανής κρίση έχει βοηθήσει την Ελλάδα να ξεφύγει από την κυριαρχία του λαϊκισµού
των τελευταίων χρόνων και να προχωρήσει προς τον ρεαλισµό. Τα εµπόδια και η αντίσταση προς την
οικονοµική και µεσιτική ανάπτυξη εξουδετερώθηκαν και η Ελλάδα αρχίζει να αξιοποιεί τα πλεονεκτήµατά
της: τη φυσική οµορφιά, το µοναδικό κλίµα και τη πολιτιστική κληρονοµιά της. Η ανάγκη για ανάπτυξη και
νέες ευκαιρίες είναι τεράστια, και επιτέλους, η κοινωνία βοηθάει. Εν κατακλείδι τόνισε πως είναι πολύ
αισιόδοξος για τα επόµενα χρόνια.

Τέλος, ο κ. Τάσος Καζίνος, CEO - Trastor REIC, επεσήµανε τα εξής: «Το φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα
έχει βελτιωθεί αισθητά προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες και προσελκύοντας περισσότερους ξένους
επενδυτές. Η επενδυτική διαδικασία είναι πλέον διαφανής και αυτό είναι µόνο καθησυχαστικό για τους
διεθνείς επενδυτές. Παρόλα αυτά οι ξένοι επενδυτές πρέπει πάντα να έχουν µια συνεργασία µε µια τοπική
εταιρία ακίνητης περιουσίας για να καταφέρουν καλύτερες επιδόσεις. Ο ίδιος θεωρεί ότι είναι πραγµατικά
ελκυστικό για τους διεθνείς επενδυτές το γεγονός πως τώρα στην Ελλάδα υπάρχει µια πιο σαφής και
οργανωµένη στρατηγική εξόδου. Έτσι, αντί ένας επενδυτής να δηµιουργήσει ένα µεγάλο χαρτοφυλάκιο
πολλών κτιρίων και να πρέπει να τα πουλήσει το καθένα ξεχωριστά για να πετύχει κέρδος, θα ήταν πολύ
ευκολότερο να τα πωλήσει οµαδικά στο δηµόσιο». Εν κατακλείδι σηµείωσε ότι το πλαίσιο που έχουµε
σήµερα στην Ελλάδα είναι είναι πολύ ελκυστικό για τους ξένους επενδυτές και ταυτόχρονα ανταγωνιστικό
µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

https://www.epixeiro.gr/article/158323
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Οι υπουργοί Χ Θεο
χάρης Χ Σταϊκούρας
I Πλακιωτάκης Αδ

Γεωργιάδης με τους
Π Παπάζογλου Alex
Blades Α Αχιλλεούδη
Χ Μεγάλου Wilbur L

Ross John Paulson
Όλγα Μπορνόζη Capital
Link Δ Αθανασόπουλο
Γ Λινάτσα Ν Μπορνόζη

πρόεδρο Capital
Link Ν Τσάκο

€νοημαyia την täftäöa
To 2ist Annual Capital Link invest in Greece Forum Greece is Back έκΛεισε τΐό epyaciei του με επίσημο

δείπνο τιμώνταό με το 2019 Capital Link Hellenic Leadership Award τονJohn Paulion President Portfolio
Manager Paulson Co Inc που έδωσε εύσημα yia την επιοτροφή ms €ΛΛάδα6 στο οΊεθνεό επενδυτικό στερέωμα

και με βασικό ομιηητήτονΜί1)ΐ-ΐΓΐ Ross Secretary ojj Commerce U.S Department et Commerce Ηεκδή
Λωση πραγματοποιήθηκε στο Metropolitan Club στη Νέα Υόρκη
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ΔΕΗ Στο 1 δια π πρόβλεψη για EBITDA
ίο 2024 Έως €900 εκατ ιο 2020

Ψήφο
εμπιστοσύνης

στην μετοχή
της ΔΕΗ και κατ
επέκταση στην
κυβερνητική πολιτική

για την
εξυγίανση της

εταιρίας δίνουν οι επενδυτές την ώρα
που η διοίκηση ετοιμάζεται να ξεδιπλώσει

το νέο business plan Η ανοδική

κούρσα των τελευταίων ημερών
που οδήγησε σε εβδομαδιαία κέρδη
21 τον τίτλο της ΔΕΗ και σε 27 σε
μηνιαία βάση σε συνδυασμό με τις
προσδοκίες για ανάκαμψη του δείκτη
EBITDA στο 1 δια ευρώ έως το 2024
που προέβλεψε στο διοικητικό συμβούλιο

ο διευθύνων σύμβουλος κ
Γιώργος Στάσσης ως αποτέλεσμα των
μέτρων εξυγίανσης και των διαρθρωτικών

αλλαγών δημιουργούν ένα θετικό

σινιάλο για τους επενδυτές Σύμφωνα

με το business plan τα EBITDA
για το 2020 προβλέπονται στα 650 έως
700 εκατ ευρώ τα οποία υπολογίζεται
να εκτιναχθούν στα 850 έως 900 εκατ
ευρώ εφόσον καταβληθούν στην ΔΕΗ
και οι οφειλές για τα ΥΚΩ Υπηρεσίες
Κοινής Ωφέλειας Εν τω μεταξύ εγκρίθηκε

από το διοικητικό συμβούλιο της
επιχείρησης το σχέδιο εξόδου από την
κρίση της McKinsey θέτοντας επί τάπητος

την νέα στρατηγική της εταιρίας
που αναμένεται να κλείσει οριστικά

την πόρτα στο λιγνίτη μέχρι το 2023
επισπεύδοντας τις διαδικασίες για το
λουκέτο στις κοστοβόρες λιγνιτικές
μονάδες Το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάστηκε

στο Δ.Σ επιβεβαιώνει
πλήρως το ρεπορτάζ Βάσει του σχεδιασμού

άμεσα προβλέπεται το κλείσιμο
των μονάδων σε Καρδιά 1,2 ενώ για

το 2021 μετατοπίζεται το σβήσιμο των
φουγάρων στις μονάδες Καρδιάς 3 και
4 Το 2020 προβλέπεται να κατέβει ο
διακόπτης για Αμύνταιο 1 και 2 ενώ
για το 2022 δρομολογείται το κλείσιμο
έξι μονάδων το α εξάμηνο των μονάδων

Άγιος Δημήτριος 1,2 και το β
εξάμηνο Άγιος Δημήτριος 3,4 και Με¬

γαλόπολη 3 Στο σχέδιο της ταχείας
απολιγνιτοποίησης το 2023 περιλαμβάνεται

και η απόσυρση από το σύστημα
της μονάδας της Μελίτης της Μεγαλόπολης

4 και Αγίου Δημητρίου 5
Ανοικτή θα παραμείνει ως το 2028 η
Πτολεμαΐδα 5 Με την απόσυρση του
λιγνίτη η ΔΕΗ ανεβάζει στροφές στις
ΑΠΕ με στόχο σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε

ο κ Στάσσης η ισχύς της το
2024 να φτάσει το 1 Γιγαβάτ Όπως
δήλωσε η διοίκηση στο συνέδριο του
Capital Link στην Ν Υόρκη η ΔΕΗ
χαράσσει μια νέα πορεία που θα ακολουθήσει

τρεις άξονες ανάπτυξης
Την μετεξέλιξη της επιχείρησης από

ουραγό σε πρωταγωνιστή στην παραγωγή

ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
σχέδιο το οποίο η ΔΕΗ θα υπηρετήσει
μέσα από την ανάπτυξη νέων πρότζεκτ
αλλά και με στρατηγικές συμμαχίες με
έλληνες και διεθνείς συμμάχους

Την ψηφιοποίηση του δικτύου του
ΔΕΔΔΗΕ το οποίο θα υλοποιηθεί με
την πώληση εκτός απροόπτου πλειοψηφικού

πακέτου μετοχών με στόχο
την άντληση σημαντικών εσόδων για
την ΔΕΗ

Την αντεπίθεση της εταιρίας στην
αγορά ενέργειας με νέα εμπορική πολιτική

που θα έχει ως βάση της τον
πελάτη και θα δίνει επιλογές με βάση
την κατανάλωση στα πρότυπα των

προγραμμάτων

της κινητής τηλεφωνίας
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ΑΡΘΡΟ
της ΖΕΖΑΣ ΖΗΚΟΥ

«Η Ρώμη φλέγεται»... καθιστώντας
«όμηρο» τον

α «ζωώδη πολιτικά ένστικτα» για τα
οποία μιλούσε ο Τζον Μέιναρντ Κέ-
ινς έχουν βγει σε αναζήτηση λείας
στην Αμερική και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 

που προγραμματίζει την
επίσκεψή του στις 7 Ιανουαρίου
στην Ουάσινγκτον, είναι αμφίβολο
κατά πόσο θα έχει τα αποτελέσματα
στα οποία ελπίζει ολόκληρη η χώρα
για να επιβιώσει από τις αναπότρεπτες 

επεκτατικές ορέξεις της Τουρκίας. 

Ηδη έχει ξεκινήσει και επισήμως 

ο δηλητηριώδης εμφύλιος
ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα,
που έχει παραλύσει την Ουάσινγκτον, 

με συνέπεια να καθίσταται
«όμηρος» αυτού του κλίματος ο Ελληνας 

πρωθυπουργός.
Οι δηλώσεις του Τραμπ αξίζουν
ελάχιστα. Οι πράξεις μετρούν. Θα
υπάρξουν δωρεάν παροχές σε «εί-

Ηδη έχει ξεκινήσει
και επισήμως ο 

δηλητηριώδης 

εμφύλιος 

ανάμεσα στα δύο
μεγάλα κόμματα,
που έχει παραλύσει
την Ουάσινγκτον

δος» από πλευράς εξοπλισμών; Θα
δοθούν συγκεκριμένες εγγυήσεις
ασφαλείας στην Ελλάδα; Θα είναι
αποφασιστική η στάση των ΗΠΑ
σε μια επιθετική κίνηση εντός των
θαλάσσιων συνόρων μας στο Αιγαίο 

ή στην Ανατολική Μεσόγειο;
Θα ήταν, για παράδειγμα, εξαιρετικά 

σημαντικό να υπήρχαν αμερικανικά 

πολεμικά σκάφη που θα
έπλεαν στο Αιγαίο και στην Ανατολική 

Μεσόγειο σε περιοχές ζωτικής 

σημασίας για τα ελληνικά συμφέροντα. 

Και, εν πάση περιπτώσει,
είναι καιρός να δούμε απτά στρατηγικά 

ανταλλάγματα, καθώς τους
έχουμε προσφέρει ηλιθίως γη και
ύδωρ για τις βάσεις τους. Ελπίζω, 

πάντως, να μην ακούσω ανόητες 

δηλώσεις περί αμερικανικών
επενδύσεων, όπως οι πρόσφατες
από το αστείο επενδυτικό Capital
Link Forum της Νέας Υόρκης.
Λες... και περίμενε μια ζωή η Νάνοι
Πελόσι την ευκαιρία να μεταβάλει
το Κογκρέσο σε πεδίο για την ατίμωση 

του Ντόναλντ Τραμπ. Λες...
και περίμεναν οι Δημοκρατικοί όλη
τους τη ζωή την ευκαιρία να «ξεφτίσουν» 

τον μεγάλο πολιτικό τους
αντίπαλο επιθυμώντας, διακαώς,
«το τέλος... του Τραμπ». Ολοι, βε¬

βαίως, ελπίζουμε αυτό το Κογκρέσο, 
που είναι υπό τον έλεγχο ακόμη

των Ρεπουμπλικανών του Τραμπ,
να αποδειχθεί μοιραίο για τον
45ο Αμερικανό πρόεδρο. Δυστυχώς, 

όμως, ενώ είμαστε πανευτυχείς 

όταν ακούσαμε την πανίσχυρη
πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων 

να εξαγγέλλει την έναρξη
της διαδικασίας καθαίρεσης του
Τραμπ από το αξίωμά του εντός
του Ιανουαρίου, γνωρίζουμε πως
κανένας πρόεδρος στην αμερικανική 

Ιστορία δεν καθαιρέθηκε ή δεν
απειλήθηκε σοβαρά με καθαίρεση
όταν το κόμμα του είχε την πλειοψηφία 

των εδρών στη Γερουσία
που ψηφίζει για το «impeachment».
Οι Αμερικανοί έχουν βυθιστεί
στον φυλετισμό - όχι εθνικό, αλλά
πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό. 

Η αβεβαιότητα είναι διαβρωτική. 
Δεν πρόκειται για φαινόμενο

της στιγμής. Συχνά, οι Αμερικανοί
πέφτουν σε μια μαζική αυταπάτη
για το πώς λειτουργεί η κυβέρνηση 

ΐους. Η Ιστορία θα κρίνει τον
Τραμπ σε βάθος χρόνου. Αλλά 

βραχυχρόνια 

οι Αμερικανοί ήδη έχουν
■μάθει κάτι που είναι απλό, προφανές 

και έχει να κάνει λιγότερο με
τον ίδιο και περισσότερο με τους
ιδρυτικούς πατέρες των ΗΠΑ. Ελεγχοι 

και ισορροπίες. Αυτά είναι τα
χαρακτηριστικά του αμερικανικού
πολιτικού συστήματος και θεωρητικά 

στόχος τους είναι η προφύλαξη 
απέναντι σε έναν «τρελαμένο»

πρόεδρο.
Ο κατακερματισμός καλά κρατεί σε

μια διχασμένη χώρα. Η «πλούσια»
και η «φτωχή» Αμερική δεν αναγνωρίζουν 

η μία την ύπαρξη της
άλλης. Το μερίδιο του εθνικού εισοδήματος 

για το κορυφαίο 1% των
αμερικανικών οικογενειών διπλασιάστηκε 

τις τελευταίες δεκαετίες
και έχει φθάσει στο 20%. Πάνω από
τριάντα εκατομμύρια άνθρωποι
-ανάμεσά τους και πολλοί νεόπτωχοι 

της κρίσης του 2007/08- ζουν
με κουπόνια σίτισης. Η κυριαρχία
του Ντόναλντ Τραμπ στη λεγόμενη
«λευκή εργατική τάξη», που ανήκει 

στα χαμηλότερα στρώματα, του
έδωσε τη νίκη το 2016. Αλλά βλέπει 

ότι ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται 
σε πόλεμο με όλους. Με τους

Δημοκρατικούς, με την Ευρώπη
και τον Καναδά, με το Κογκρέσο
και τους συνεργάτες του και πάνω
απ' όλα με την ίδια την έννοια της
αλήθειας. Κάθε πόλεμος του Τραμπ
έχει μια σκοτεινή σκοπιμότητα με
φίλους όπως ο Ερντογάν. Αρχίζουν
και ανησυχούν με αυτό που διαπιστώνεται 

πως ο πρόεδρος Τραμπ
στοχεύει στη διάλυση του μεταπολεμικού 

γεωπολιτικού οικοδομήματος. 

Είναι κυκλοθυμικός και
ασταθής, ενώ αγνοεί σημαντικά
ζητήματα.
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Από των Φώτων τα stress tests

Με ισχυρά “όπλα” αλλά και αδύναµα σηµεία µπαίνουν στη “µάχη” των stress tests, αµέσως µετά
τις εορτές.

Οι έλεγχοι αντοχής των κεφαλαίων, µε βάση δύο κύρια ενδεχόµενα, διεξάγονται κάθε δύο χρόνια από την
Ευρωπαική Τραπεζική Αρχή και την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα, µε αυτούς του 2020 να θεωρούνται
ορόσηµο γενικά για το ευρω-σύστηµα, ειδικότερα δε για το εγχώριο banking. Η σχετική διαδικασία θα είναι
σε εξέλιξη, σε όλη την διάρκεια του πρώτου εξαµήνου µε τα αποτελέσµατα να υπολογίζεται, πως θα
γίνουν γνωστά, αρχές Ιουλίου.

To ότι ξεκινά, από την περίοδο των Φώτων, προφανώς και δεν έχει την σηµασία του. Στην τραπεζική
πιάτσα δεν περιµένουν να εµφανιστούν…ξωτικά.

Για το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα και ανάλογα µε την έκβαση των ελέγχων θα φανεί εάν θα συνεχίσει,
όπως πορεύεται από το 2017 µέχρι σήµερα ή θα χρειαστεί κάποιος συστηµικός όµιλος να προχωρήσει στη
λήψη µέτρων για την κεφαλαιακή ενδυνάµωση/θωράκιση του, σε βάθος εύλογου διαστήµατος 2-3ετίας.

Εθνική, Alpha Bank, Εurobank και Πειραιώς, ξεκινούν µε ένα πολύ ισχυρό πλεονέκτηµα- τους υψηλούς
δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας- µε ένα σηµαντικό µειονέκτηµα- τους δείκτες καθυστερήσεως- και έναν
“άγνωστο Χ”¨- τα κόκκινα δάνεια.

Στα συν του κλάδου η αυστηρή εποπτεία και ο τακτικός έλεγχος από την Τράπεζα της Ελλάδος, που βάσει
της, µέχρι τώρα, εικόνας που διαµορφώνεται να εξασφαλίζει το Ο.Κ της ΕΒΑ και το “πράσινο φως” της
ΕΚΤ. Εικόνα, που σχηµατίζεται σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα τρίτου τριµήνου/εννεαµήνου, τα
αποτελέσµατα των, µέχρι τώρα, ενεργειών για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων/ανοιγµάτων
και τις εκτιµήσεις των διοικήσεων των τραπεζών σε συνδυασµό µε τις προβλέψεις των ξένων επενδυτικών
οίκων.

Η γενικότερη εικόνα, όπως αυτή αναλύθηκε από τους έλληνες τραπεζίτες σε επικεφαλής και εκπροσώπους
funds, στην διάρκεια των εκδηλώσεων της Capital Link, στη Νέα Υόρκη ήταν επιγραµµατικά “…το ελληνικό
banknig φαίνεται, πως θα περάσει την δοκιµασία των ελέγχων αντοχής, αλλά η σχετική διαδικασία δεν θα
είναι…περίπατος. Στο διάστηµα, που θα ακολουθήσει, πιθανότατα, θα απαιτηθούν
διορθωτικές/συµπληρωµατικές κινήσεις…” σύµφωνα µε ανεπίσηµο σχόλιο διευθύνοντος συµβούλου
συστηµικής τράπεζας.

Ανάλογη εικόνα, µεταφέρουν σε κατ΄ ιδίαν συζητήσεις υψηλόβαθµα στελέχη της ΤτΕ, τα οποία αποδίδουν
ιδιαίτερη σηµασία και προσοχή στην διαχείριση, εκκαθάριση και δραστική µείωση των NPLs/NPEs. Αυτό
γιατί σύµφωνα µε όσα έχει προτρέψει και ο Ελληνας πρωθυπουργός οι τράπεζες θα πρέπει να “τρέξουν”
την διαδικασία µείωσης µε ρυθµούς ταχύτερους προκειµένου να επιτύχουν αποτέλεσµα ακόµη καλύτερο
από αυτό που έχουν δεσµευθεί στην Κεντρική Τράπεζα και τον Εποπτικό Μηχανισµό. Η ανάγκη της
οικονοµίας για επαναχρηµατοδότηση της, για εκκαθάριση του προβληµατικού επιχειρείν και την στροφή
προς την θετική πιστωτική επέκταση θα µπορούσε να δηµιουργήσει µεγαλύτερες κεφαλαιακές ανάγκες,
ακόµη και µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2020.  Σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο, ίσως χρειαστεί να επισπευσθούν
οι τιτλοποιήσεις προκειµένου να επιτευχθεί η υπέρβαση του ορίου φερεγγυότητας και µε το ακραίο
(adverse) σενάριο.
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Σύµφωνα µε το πλαίσιο, που έχει ορίσει η ΕΒΑ µε το βασικό σενάριο θα πρέπει τα εποπτικά κεφάλαια (µε
βάση το Pillar 1) να ξεπερνούν το 4,5% και µε το ακραίο (Pillar 2) να υπερβαίνουν το όριο του 8%. Ορια και
προυποθέσεις, όπως ορίζονται (Βασιλεία ΙΙ και ΙΙΙ) αποσκοπούν στην πληρέστερη απεικόνιση των
αναλαµβανόµενων κινδύνων από τα πιστωτικά ιδρύµατα και στη σύνθεση των κεφαλαιακών µε τους
κινδύνους αυτούς. Παράλληλα θα πρέπει να πληρούνται κανονιστικά πρότυπα, που αφορούν στην
κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα των τραπεζών.

Το όριο του βασικού σεναρίου το υπερβαίνουν, άνετα, και οι τέσσερεις συστηµικοί όµιλοι, όπως και αυτό
του ακραίου.

Ωστόσο θα πρέπει στην διάρκεια της διαδικασίας να επιβεβαιωθεί η εκτίµηση για ρυθµό ανάπτυξης της
ελληνικής οικονοµίας αρκετά πάνω από το µέσο ευρωπαικό (όλες οι εκτιµήσεις, από ΔΝΤ µέχρι Κοµισιόν και
ΤτΕ, βλέπουν από 1,8% έως 2,3% για την ελληνική οικονοµία, το 2020), ο ρυθµός επιστροφής
κεφαλαίων/καταθέσεων στα τραπεζικά ταµεία, η βελτίωση ποιοτικών στοιχείων ενεργητικού.

Προς αυτή την κατεύθυνση εκ των ων ουκ άνευ προυπόθεση η δραστική µείωση των NPEs, καθώς το
τεράστιο βάρος τους καταναλώνει πόρους και µειώνει πόρους και κεφάλαια, παράµετρος που αναφέρεται
ρητά και ξεκάθαρα στις εκθέσεις όλων ανεξαιρέτως των ξένων επενδυτικών οίκων.

Το…κλειδί για το πιστωτικό σύστηµα δεν είναι τόσο στο αν θα χρειαστεί να αυξηθούν τα κεφάλαια των
τραπεζών, προκειµένου να καλυφθούν οι ζηµιές που γεννώνται από την διαδικασία εξυγίανσης όσο η
ευχέρεια να προχωρήσουν στις απαιτούµενες ενέργειες δίχως την αυστηρή εποπτεία της Φρανκφούρτης
αλλά στην βάση των προτεραιοτήτων τους, των αναγκών τους αλλά και των συνθηκών, που θα
επικρατούν στις διεθνείς αγορές το “¨πονηρό” 2020 (τον Νοέµβριο είναι προγραµµατισµένες οι εκλογές στις
ΗΠΑ).

Ο σχεδιασµός των τραπεζιτών στοχεύει µεν στην επιτυχή έκβαση των ασκήσεων προσοµείωσης του 2020
ωστόσο “¨βλέπει” στους ελέγχους του 2022, προκειµένου οι δείκτες καθυστερήσεως να έχουν υποχωρήσει
χαµηλότερα του 10%, εξασφαλίζοντας έτσι το “¨διαβατήριο” για την ένταξη στην υπό δηµιουργία
πανευρωπαική τραπεζική ένωση.

Οι τράπεζες θα ξεκινήσουν την διαδικασία των stress tests, από καλύτερη βάση σε σχέση µε αυτά του
2018.

Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, για την χρήση του 2019, εκτιµάται πως θα είναι λίγο καλύτεροι σε
σχέση µε του 2017. Με τον δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων στο 16,50% (στο 16,30% στους
ελέγχους του 2018), τον δείκτη µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων µειωµένο κατά 8% µε 9% σε σχέση µε το
48,70% (του 2017) και τις µακροοικονοµικές προοπτικές (ΑΕΠ, αγορά ακινήτων) να δίνουν- µέχρι τώρα- το
pass και µε το adverse scenario.

Η προειδοποίηση Στουρνάρα…

Τις ενθαρρυντικές ενδείξεις και στοιχεία έρχεται να αναδείξει ο διοικητής της ΤτΕ, αλλά µε τον Γιάννη
Στουρνάρα να αναγνωρίζει και προειδοποιεί για κινδύνους που θα πρέπει να προβλεφθούν και
αποφευχθούν.

Στην Εκθεση Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, που δόθηκε στην δηµοσιότητα (την Πέµπτη 5 Δεκεµβρίου)
διαπιστώνεται, µεν, η βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, καθώς διαµορφώνεται σε
ικανοποιητικά επίπεδα, πλην όµως για να ενισχυθεί η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, απαιτείται κατ΄
αρχήν, µία ολιστική λύση για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των µη εξυπηρετούµενων
δανείων/ανοιγµάτων. Η ουσία είναι, πως εάν δεν υπάρξει µεταβολή της υφιστάµενης κατάστασης, τα
µεγέθη και η σύνθεση/ποιότητα της κερδοφορίας των τραπεζών δεν θα µπορέσουν εύκολα να βελτιωθούν,
δεδοµένου του πεπερασµένου περιθωρίου περιορισµού του λειτουργικού κόστους.

Προειδοποίηση, που συνάδει µε την πάγια θέση του κ. Στουρνάρα, πως το “σχέδιο Ηρακλής” αναµφίβολα
συνιστά ένα σηµαντικό βήµα προς την κατεύθυνση της µείωσης των NPLs, πλην όµως δεν επαρκεί από
µόνο του, θέση µε την οποία συµφωνεί και η ΕΚΤ.

Αδύναµο στοιχείο στους τραπεζικούς ισολογισµούς είναι η σύνθεση των ιδίων κεφαλαίων, καθώς ένα
µεγάλο ποσοστό αποτελείται από τον αναβαλλόµενο φόρο. Το υψηλό ποσοστό (στο 60% ) λειτουργεί σαν
τροχοπέδη στη µείωση των NPLs, µε επίπτωση στην καθαρή κερδοφορία των τραπεζών.

…και το “σχέδιο Ηρακλής”.

Με ήσσονος σηµασίας παρατηρήσεις για επί µέρους διορθώσεις και διευκρινίσεις απάντησε η ΕΚΤ στην
τελική πρόταση της Αθήνας, που πρόσφατα υπέβαλε το “σχέδιο Ηρακλής” εκ νέου σε Φρανκφούρτη και
Βρυξέλλες.

Διαφορά, µέχρι και την τελευταία στιγµή παρέµενε ο βαθµός φερεγγυότητας των κρατικών εγγυήσεων,

https://banks.com.gr/apo-ton-foton-stress-tests/


https://banks.com.gr/

 Publication date: 21/12/2019 09:00

 Alexa ranking (Greece): 1109

 https://banks.com.gr/apo-ton-foton-stress-tests/

που θα παράσχει το ελληνικό Δηµόσιο, για την τιτλοποίηση NPEs, ύψους έως 30 δισ.

Διαφορά, που συνίσταται στον αντικρουόµενο ορισµό, πως ο βαθµός είναι απόλυτος (σε ποσοστό) άρα τα 9
δισ. καλύψεων είναι καθαρά (δλδ 9 δισ.) αλλά και µίας ασαφούς αναφοράς, πως οι εγγυήσεις που
παρέχονται θα πρέπει να δίνονται από χώρα, που αξιολογείται ως “επενδύσιµου βαθµού” , το λεγόµενο
investement grade, που δεν έχει η ελληνική οικονοµία.

…………….

ΠΗΓΗ: XRIMA WEEK, 17/12/2019
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ΚΩΣΤΑΣ
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Υφυπουργός
για tnv Οικονομική
Διππωμαιία και
ιηνΕξωστρέφοα

Ωθηση εξωστρέφειας
στην ελληνική οικονομία
Πολλές 

φορές είναι δύσκολο 

να κατανοήσει
κάποιος πώς μια μεταρρύθμιση 

εφαρμόζεται στο
δαιδαλώδες ελληνικό κράτος.

Ακόμα δε περισσότερο οι
προσπάθειες που γίνονται σε
υπηρεσιακό και πολιτικό επίπεδο 

χάνονται μέσα στην καθημερινότητα 

και την πλημμύρα 
ειδήσεων που κυριαρχούν

στην ενημέρωση.
Ετσι λοιπόν, και να επιτευχθεί 

η σκοπιμότητα της μεταρρύθμισης, 

τις περισσότερες
φορές είναι ακατανόητο στους
πολίτες τι πραγματικά τους
ωφέλησε. Θα έρθω τώρα στο
δικό μου πολιτικό διακύβευμα
από τη θέση του επικεφαλής
της οικονομικής διπλωματίας,
αντικείμενο της οποίας είναι
να προσφέρει ώθηση εξωστρέφειας 

στην ελληνική οικονομία 
και εκσυγχρονισμό στις

υπηρεσίες του υπουργείου
Εξωτερικών για:
* να βοηθά τους Ελληνες επι¬

χειρηματίες να μεγεθύνουν τις
δραστηριότητές τους,
» να δημιουργεί προϋποθέσεις
για να έρθουν ξένες επενδύσεις 

στη χώρα και
> να ενορχηστρώνει όλες τις
ενέργειες για να βελτιώσει την
εικόνα της χώρας στη διεθνή
σκηνή.

0 όρος οικονομική διπλωματία 
όμως έχει ελιτίστικα χαρακτηριστικά, 

προκαλώντας ερωτήματα 

για το αντικείμενο της
δουλειάς που πρέπει να γίνει.
Παρ' όλα αυτά η δραστηριότη-
τά μας είναι σχηματικά απλή.

Οσο απλή είναι η δουλειά
ενός πωλητή ο οποίος πρέπει
να διαλαλήσει, να διατυμπανίσει 

και να προωθήσει το προϊόν 
του στα πέρατα του δρόμου

που δραστηριοποιείται ώστε
να προσελκύσει αγοραστές να
διαλέξουν το δικό του προϊόν.

Αντίστοιχα η δική μας δουλειά 

είναι να χρησιμοποιήσουμε 
τα κατάλληλα εργαλεία

που θα μας κάνουν ορατούς,

ανιχνεύσιμους και ανταγωνιστικούς 
στη διεθνή κοινότητα. 

Ο ρόλος της οικονομικής
διπλωματίας όμως είναι πιο
περίπλοκος. Αφορά την ενεργοποίηση 

όλων των δραστηριοτήτων 

και επιχειρήσεων που
υπάρχουν στην κυβέρνηση και
άπτονται της διεθνούς παρουσίας 

της χώρας και τη συγκέ-
ντρωσή τους κάτω από τη διοικητική 

ομπρέλα του ΥΠΕΞ,
με σκοπό την αποτελεσματικότερη 

άσκηση των αρμοδιοτήτων 

τους. Δύο πρόσφατες
αποστολές στην Κίνα και στο
Κατάρ είναι ενδεικτικές για το
πώς λειτουργεί.

Στην περίπτωση της Κίνας
62 επιχειρηματίες πλαισίωσαν
το ταξίδι του πρωθυπουργού
στη Σαγκάη στη μεγάλη Διεθνή 

Εξαγωγική Εκθεση που
πραγματοποιήθηκε εκεί.

Το ΥΠΕΞ σε συνεργασία
με το Enterprise Greece 

οργάνωσαν 

ένα επιχειρηματικό
φόρουμ όπου 225 στελέχη κι¬

νεζικών επιχειρήσεων πραγματοποίησαν 

315 ραντεβού με
τους Ελληνες επιχειρηματίες.

Στην περίπτωση του Κατάρ
η παρουσία της χώρας μας στο
Doha Forum είχε πιο πολιτικά
στοιχεία.

Ωστόσο το επιμελητήριο Qa-
tari Businessmen Association,
μετά από μια ενδελεχή παρουσίαση 

που πραγματοποίησε
το Enterprise Greece, έδειξε
τεράστιο ενδιαφέρον για τη
διοργάνωση roadshow επενδυτικών 

ευκαιριών σε Κατα-
ριανούς επιχειρηματίες στην
Αθήνα.

Δεκάδες συμφωνίες από τη
Σαγκάη, που βρίσκονται σε
εξέλιξη υλοποίησης, και ένα
σοβαρό ενδιαφέρον από το
Κατάρ για ευκαιρίες μεγάλων
επενδύσεων καταλήγουν στη
φράση « Greece is Back» που
ακούστηκε σε όλες τις συναντήσεις 

τόσο με κρατικούς αξιωματούχους 

όσο και με επιχειρηματίες 

και στις δύο χώρες.
Στόχος μας είναι οι 52 εβδομάδες 

του χρόνου να αποτελέσουν 

το πεδίο ενός διαρκούς
και διεθνούς Roadshow των
ελληνικών επιχειρήσεων και
των ευκαιριών που υπάρχουν
στην Ελλάδα. ■
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Τα εύσημα
Νέα από την Αμερική έχει η στήλη αυτή
την εβδομάδα μετά την απόβαση των
ελλήνων τραπεζιτών για το συνέδριο
του Capital Link Το πρώτο περιστατικό

αφορά τον πρόεδρο της Eurobank
Γιώργο Ζαννιά φωτογραφία Υστερα
από μια ομιλία του με έκπληξη είδε τον
Τζον Πόλσον μεγαλομέτοχο της Alpha
Bank και της Τράπεζας Πειραιώς να
τον πλησιάζει και του λέει Να σας
συγχαρώ για την πολύ καλή δουλειά
που κάνατε στη Eurobank αναφερόμενος

στο πλάνο μετασχηματισμού του
ομίλου και σας τιτλοποιήσεις Πηγές
της στήλης πάντως δεν μεταφράζουν τα
συγχαρητήρια με εκδήλωση ενδιαφέροντος

του μεγαλοεπενδυτή για είσοδο
στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας

και το ενδιαφέρον
Γενικά το κλίμα στις ΗΠΑ για πρώτη φορά

ύστερα από χρόνια ήταν τόσο καλό
Οπως έλεγι την περασμένη εβδομάδα ο
διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank
Βασίλης Ψάλτης σε συνεργάτες του
στην Αθήνα είναι η πρώτη φορά έπειτα

από χρόνια που βλέπει τόσο μεγάλο
ενδιαφέρον από αμερικανούς επενδυτές

για επενδύσεις στον εγχώριο τραπεζικό

κλάδο Θεωρεί ότι καταλυτικό
ρόλο για τη μεταστροφή αυτή έπαιξαν
το τελευταίο εκλογικό αποτέλεσμα και
η νέα κυβέρνηση με την οποία οι Αμερικανοί

μπορούν να συνεννοηθούν Δεν
αποκλείει λοιπόν το επόμενο διάστημα
εισροές στις τραπεζικές μετοχές στο
ελληνικό χρηματιστήριο από την άλλη
πλευρά του Ατλανπκού
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύσκεψη του υπουργικοί

Του ΔΗΜΗΤΡΗ XPŒT0Y/UA

d.christoullas@rBalnews.gr

Βασικό
θέμα της ατζέντας του υπουργικού

συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί

αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται

να είναι το ΕΣΠΑ Στόχος της κυβέρνησης
είναι η απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ

προκειμένου να ξεμπλοκάρουν επενδύσεις και
να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει
καταστήσει σαφές προς όλα τα μέλη της κυβέρνησης

ότι η ελληνική οικονομία θα μπορέσει να
αναπτυχθεί μόνο μέσα από επενδύσεις σε δυναμικούς

κλάδους της εγχώριας αγοράς Σύμ

Τη cRjyKévxpcocm
τον προγραμμάτων
σε δύο-τρία με
στόχο να μπει
φρένο στον
κατακερματισμό
των κονδυΗίων
ετοιμάζει η
κυβέρνηση

ταυτόχρονα να διαρκούν πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

Δηλαδή σε συγκεκριμένες ημερομηνίες θα
προκηρύσσονται

προγράμματα έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι
οι ενδιαφερόμενοι πότε θα πρέπει να είναι έτοιμοι για να
υποβάλουν τους φακέλους τους

Γραφειοκρατία
Η γραφειοκρατία αποτελεί τον βασικότερο λόγο που
η απορροφητικότητα των κονδυλίων σε επιχειρησιακά
προγράμματα βρίσκεται σήμερα στο 29,54 ένα ποσοστό

που μεταφράζεται σε 5,2 δισ ευρώ Κονδύλια που
έχουν απορροφηθεί από το 201 4 μέχρι σήμερα δηλαδή

τα τελευταία έξι χρόνια Τα επόμενα τέσσερα χρόνια
δηλαδή μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 η χώρα
μας θα πρέπει να απορροφήσει περίπου 16 δισ ευρώ
δηλαδή 4 δισ ευρώ κατά μέσο όρο κάθε χρόνο για να

ρχονται
δομικέβ
aAflayes

στο ΕΣΠΑ

φωνα με ασφαλείς πληροφορίες της Realnews
η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης

και Επενδύσεων έχει ήδη
δρομολογήσει

σχέδιο προκειμένου από

τιςαρχέςτου χρόνου να τρέξουν
ταχύτερα επιδοτούμενα προγράμματα

έτσι ώστε να μπορέσει η

χώρα μας να έχει αξιοποιήσει το
1 00 των κονδυλίων στο τέλος
του 2023 Προς αυτή την κατεύ
θυνση από τη νέα χρονιά αναμένεται

να απλοποιηθεί σε πολύ

μεγάλο βαθμό η διαδικασία αίτησης

και έγκρισης των επενδυτικών

προγραμμάτων Επίσης

στόχος του υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

είναι το 2020 να
περιοριστούν

τα προγράμματα
σε δύο έως τρία αλλά να
καλύπτουν ένα ευρύτερο
φάσμα της οικονομίας και

μην κινδυνέψει να χάσει πολύτιμους πόρους που τόσο
έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία προκειμένου να επιτευχθούν

οι υψηλοί στόχοι που έχουν τεθεί για την ανάπτυ
ξή της Ενας δύσκολος στόχος με δεδομένο ότι έχει περιοριστεί

σημαντικά ο αριθμός των ώριμων έργων δηλαδή

εκείνων των επενδυτικών σχεδίων που από νομικής

πλευράς είναι έτοιμα να υλοποιηθούν Η γραφειοκρατία

δρα ανασταλτικά προς την ταχύτερη απορρόφηση

των κονδυλίων ακόμη και όταν πρόκειται για
έργα μικρής χρηματοδότησης Χαρακτηριστικό είναι
το παράδειγμα που αφορά την επιδότηση ενός πτυχιούχου

ανέργου προκειμένου να κάνει τη δική του
επιχείρηση Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεση

της η R για να λάβει 7.838 ευρώ προσκόμισε
στην αρμόδια υπηρεσία 216 παραστατικά ενώ

κλήθηκε άλλες τρεις φορές για να προσκομίσει διάφορα

δικαιολογητικά προκειμένου να είναι πλήρης

ο φάκελος Μάλιστα χρειάστηκαν και 2,5 ερ
γατοημέρες από τους αρμόδιους υπαλλήλους των
υπηρεσιών του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

προκειμένου να ελέγξουν τον φάκελο Από
το συγκεκριμένο παράδειγμα μπορεί κανείς εύκο¬

λα να καταλάβει γιατί πολλοί νέοι επαγγελματίες
δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να ενταχθούν

σε ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα καθώς

θα πρέπει να ξοδέψουν πολλές ώρες και
να περιμένουν ακόμη και 8 μήνες προκειμένου

να λάβουν την επιδότηση Την ίδια στιγμή
οι ελεγκτικές Αρχές καλούνται να διαχειριστούν

μια υπερβολική γραφειοκρατία με αποτέλεσμα

να μένουν στα συρτάρια του υπουργείου

χιλιάδες επενδυτικά σχέδια Στο υπουργείο

Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει σημάνει
συναγερμός με τον αρμόδιο υπουργό Αδωνι
Γεωργιάδη να έχει ως προτεραιότητα τη διευκόλυνση

των επενδύσεων Μάλιστα έχει δώσει

σαφείς εντολές να ξεπερνιούνται τα
γραφειοκρατικά

εμπόδια προκειμένου να υλοποιηθούν

μέσα στο 2020 μεγάλες και εμβληματικές
επενδύσεις που θα δώσουν την πραγματική
ώθηση στην οικονομία και παράλληλα θα

οδηγήσουν στη δημιουργία πολλών και καλοπληρωμένων

θέσεων εργασίας

Καινοτομία
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με στόχο

τη μεγαλύτερη και ταχύτερη απορρόφηση
των κονδυλίων αναμένεται αλλάξει την κατεύθυνση

των επιδοτήσεων οδηγώντας τα περισσότερα

κονδύλια σε επιχειρήσεις που επενδύουν

στις νέες τεχνολογίες και στην καινοτομία
κεφάλαια με τα οποία θα ενισχυθούν οι νε

οφυείς επιχειρήσεις Ειδικότερα την επόμενη
διετία θα ενισχυθούν επενδυτικά σχήματα που
επενδύουν σε καινοτόμες ιδέες υφιστάμενων
επιχειρήσεων ερευνητικών κέντρων πανεπιστημίων

αλλά και στη συμμετοχή σε τεχνολογικά

πάρκα που απευθύνονται σε όλους τους
κλάδους της οικονομίας Επίσης θα χρηματοδοτηθούν

επενδυτικά σχήματα που επενδύουν
σε ανανεώσιμες πηγές παραγωγής ενέργειας
και σε υποδομές εξοικονόμησης ενέργειας/βι
ώσιμη ανάπτυξη

Στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

είναι να μεταφερθούν κονδύλια από

προγράμματα τα οποία δεν έχουν ζήτηση σε

προγράμματα που μαγνητίζουν τους επενδυτές

και αφορούν έργα υψηλής προστιθέμενης
αξίας Η αλλαγή των προγραμμάτων εντός

του 2020 αναμένεται σύμφωνα με γνώστες

Ztoxos είναι να μεταφερθούν
κονδύλια από προγράμματα
τα οποία δεν έχουν ζήίηση
σε προγράμματα που

μαγνητίζουν tous επενδυτή

του θέματος να περιορίσει τον κίνδυνο που

υπάρχει να χαθούν κονδύλια πολλών εκατομμυρίων

ευρώ

Αναπτυξιακή Τράπεζα
Η ίδρυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας μέσα
στο πρώτο τρίμηνο του 2020 με τα κεφάλαια
που θα διαχειρίζεται αναμένεται να διαδραματίσει

σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση επενδύσεων

Μάλιστα πριν από λίγες ημέρες ο
υφυπουργός

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης
Τσακίρης μιλώντας σε Αμερικανούς επενδυτές

στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου
της Capital Link στη Νέα Υόρκη ανέδειξε τον
κομβικό ρόλο που αναμένεται να διαδραματίσει

η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στην
προσπάθεια

ανάκαμψηςτης ελληνικής οικονομίας
Οπως εξήγησε ο Γ Τσακίρης αυτή τη στιγμή
βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης

της τράπεζας με απώτερο στόχο να μετατραπεί

σε ένα επιπλέον επενδυτικό και αναπτυξιακό

όπλο στη φαρέτρα της κυβέρνησης
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Σχέδιο τόνωσης του χειµερινού τουρισµού στα Καλάβρυτα
 

Μιλώντας πρόσφατα  στον Hellas FM των ΗΠΑ ο υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης, που
βρέθηκε στη Νέα  Υόρκη για  το 21ο ετήσιο 'Capital Link Forum', ανακοίνωσε ότι έχει ήδη
προχωρήσει σε προτάσεις στο Υπουργείο Παιδείας, προκειµένου να  αυξηθεί η διάρκεια  του
σχολικού έτους, προκειµένου να  δηµιουργηθεί χώρος για  εµβόλιµες περιόδους διακοπών.

Εφόσον επιµηκυνθεί ηµερολογιακά η διάρκεια του σχολικού έτους - για παράδειγµα από 1η Σεπτεµβρίου
µέχρι τέλος Ιουνίου - θα γίνονται επιπλέον διακοπές σε συγκεκριµένες περιόδους της χρονιάς µε έµφαση
στο χειµώνα, κατά τα πρότυπα του εξωτερικού. Το υπουργείο κάνει λόγο για µια προσπάθεια να ενισχυθεί
ο εσωτερικός χειµερινός τουρισµός, όπως επίσης και να αποκτήσουν ζωή τα χωριά των Καλαβρύτων αλλά
και ευρύτερα, καθώς, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και εφόσον το χωριό βρίσκεται στο βουνό, είναι
λιγότερο ελκυστικό σε σχέση µε την υπόλοιπη περίοδο του χρόνου. Οι επαγγελµατίες τουρισµού από τα
Καλάβρυτα, είχαν ζητήσει στο παρελθόν την καθιέρωση της λεγόµενης "Λευκής Εβδοµάδας", µιας
εβδοµάδας διακοπών µεταξύ ανάπαυλας Χριστουγέννων και Πάσχα, για να δουλέψουν τα χιονοδροµικά.
Τότε, δεν είχε γίνει δεκτό. Επίσης, είχαν µιλήσει, εναλλακτικά για πιθανή καθυστέρηση έναρξης του
σχολικού έτους, προκειµένου να αξιοποιηθεί ο -οµαλός κλιµατολογικά αλλά επιφορτισµένος µε σχολικές και
επαγγελµατικές υποχρεώσεις- Σεπτέµβριος. Εφόσον οι προτάσεις περάσουν, δεν αποκλείεται να δούµε
σηµαντικές αλλαγές στην λειτουργία των σχολείων, που θα επηρεάσουν και άλλους τοµείς.

https://tempo24.news/eidisi/270019/shedio-tonosis-toy-heimerinoy-toyrismoy-sta-kalavryta
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Σχέδιο τόνωσης του χειµερινού τουρισµού στα Καλάβρυτα
Μιλώντας πρόσφατα στον Hellas FM των ΗΠΑ ο υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης, που βρέθηκε στη
Νέα Υόρκη για το 21ο ετήσιο 'Capital Link Forum', ανακοίνωσε ότι έχει ήδη προχωρήσει σε προτάσεις στο
Υπουργείο Παιδείας, προκειµένου να αυξηθεί η διάρκεια του σχολικού έτους, προκειµένου να δηµιουργηθεί
χώρος για εµβόλιµες περιόδους διακοπών. Εφόσον επιµηκυνθεί ηµερολογιακά η διάρκεια του σχολικού
έτους - για παράδειγµα από 1η Σεπτεµβρίου µέχρι τέλος Ιουνίου - θα γίνονται επιπλέον διακοπές σε
συγκεκριµένες περιόδους της χρονιάς µε έµφαση στο χειµώνα, κατά τα πρότυπα του εξωτερικού. Το
υπουργείο κάνει λόγο για µια προσπάθεια να ενισχυθεί ο εσωτερικός χειµερινός τουρισµός, όπως επίσης
και να αποκτήσουν ζωή τα χωριά των Καλαβρύτων αλλά και ευρύτερα, καθώς, κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού και εφόσον το χωριό βρίσκεται στο βουνό, είναι λιγότερο ελκυστικό σε σχέση µε την υπόλοιπη
περίοδο του χρόνου. Οι επαγγελµατίες τουρισµού από τα Καλάβρυτα, είχαν ζητήσει στο παρελθόν την
καθιέρωση της λεγόµενης "Λευκής Εβδοµάδας", µιας εβδοµάδας διακοπών µεταξύ ανάπαυλας
Χριστουγέννων και Πάσχα, για να δουλέψουν τα χιονοδροµικά. Τότε, δεν είχε γίνει δεκτό. Επίσης, είχαν
µιλήσει, εναλλακτικά για πιθανή καθυστέρηση έναρξης του σχολικού έτους, προκειµένου να αξιοποιηθεί ο -
οµαλός κλιµατολογικά αλλά επιφορτισµένος µε σχολικές και επαγγελµατικές υποχρεώσεις- Σεπτέµβριος.
Εφόσον οι προτάσεις περάσουν, δεν αποκλείεται να δούµε σηµαντικές αλλαγές στην λειτουργία των
σχολείων, που θα επηρεάσουν και άλλους τοµείς.
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Γ. Πιτσιλής: Μονόδροµος ο ψηφιακός µετασχηµατισµός - [News.makedonias.gr]

Στο https://www.cnn.gr διαβάσαµε: "Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στην ελληνική φορολογική και τελωνειακή
διοίκηση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της µεταρρυθµιστικής µας πολιτικής" τόνισε ο Διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, κατά την τοποθέτησή του στο 21ο Ετήσιο Capital
Link Invest in Greece Forum. Τα τελευταία χρόνια έχουµε αναπτύξει µια στρατηγική πληροφορικής και έναν
οδικό... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο https://www.cnn.gr

News.makedonias.gr   ·    πριν από  1 ώρα 25 λεπτά  ·    

Στο https://www.cnn.gr διαβάσαµε: "Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στην ελληνική φορολογική και τελωνειακή
διοίκηση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της µεταρρυθµιστικής µας πολιτικής" τόνισε ο Διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, κατά την τοποθέτησή του στο 21ο Ετήσιο Capital
Link Invest in Greece Forum. Τα τελευταία χρόνια έχουµε αναπτύξει µια στρατηγική πληροφορικής και έναν
οδικό... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο https://www.cnn.gr

http://www.palo.gr/oikonomika-nea/g-pitsilis-monodromos-o-psifiakos-metasximatismos/23421772/


https://news.makedonias.gr/

 Publication date: 22/12/2019 02:00

 Alexa ranking (Greece): 1183

 https://news.makedonias.gr/2019/12/589184/

Γ. Πιτσιλής: Μονόδροµος ο ψηφιακός µετασχηµατισµός
«Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στην ελληνική φορολογική και τελωνειακή διοίκηση είναι ο ακρογωνιαίος
λίθος της µεταρρυθµιστικής µας πολιτικής» τόνισε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων,
Γιώργος Πιτσιλής, κατά την τοποθέτησή του στο 21ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.

Τα τελευταία χρόνια έχουµε αναπτύξει µια στρατηγική πληροφορικής και έναν οδικό... Διαβάστε ολόκληρο
το άρθρο στο https://www.cnn.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.

https://news.makedonias.gr/2019/12/589184/
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«Η Ρώµη φλέγεται»... καθιστώντας «όµηρο» τον Κυριάκο
Ζέζα Ζήκου
Tα «ζωώδη πολιτικά ένστικτα» για τα οποία µιλούσε ο Τζον Μέιναρντ Κέινς έχουν βγει σε αναζήτηση
λείας στην Αµερική και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που προγραµµατίζει την επίσκεψή του στις 7 Ιανουαρίου
στην Ουάσινγκτον, είναι αµφίβολο κατά πόσο θα έχει τα αποτελέσµατα στα οποία ελπίζει ολόκληρη η
χώρα για να επιβιώσει από τις αναπότρεπτες επεκτατικές ορέξεις της Τουρκίας. Ηδη έχει ξεκινήσει και
επισήµως ο δηλητηριώδης εµφύλιος ανάµεσα στα δύο µεγάλα κόµµατα, που έχει παραλύσει την
Ουάσινγκτον, µε συνέπεια να καθίσταται «όµηρος» αυτού του κλίµατος ο Ελληνας πρωθυπουργός. Οι
δηλώσεις του Τραµπ αξίζουν ελάχιστα. Οι πράξεις µετρούν. Θα υπάρξουν δωρεάν παροχές σε «είδος» από
πλευράς εξοπλισµών; Θα δοθούν συγκεκριµένες εγγυήσεις ασφαλείας στην Ελλάδα; Θα είναι αποφασιστική
η στάση των ΗΠΑ σε µια επιθετική κίνηση εντός των θαλάσσιων συνόρων µας στο Αιγαίο ή στην
Ανατολική Μεσόγειο; Θα ήταν, για παράδειγµα, εξαιρετικά σηµαντικό να υπήρχαν αµερικανικά πολεµικά
σκάφη που θα έπλεαν στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο σε περιοχές ζωτικής σηµασίας για τα
ελληνικά συµφέροντα. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι καιρός να δούµε απτά στρατηγικά ανταλλάγµατα,
καθώς τους έχουµε προσφέρει ηλιθίως γη και ύδωρ για τις βάσεις τους. Ελπίζω, πάντως, να µην ακούσω
ανόητες δηλώσεις περί αµερικανικών επενδύσεων, όπως οι πρόσφατες από το αστείο επενδυτικό Capital
Link Forum της Νέας Υόρκης. Λες... και περίµενε µια ζωή η Νάνσι Πελόσι την ευκαιρία να µεταβάλει το
Kογκρέσο σε πεδίο για την ατί-µωση του Ντόναλντ Τραµπ. Λες... και περίµεναν οι Δηµοκρατικοί όλη τους
τη ζωή την ευκαιρία να «ξεφτίσουν» τον µεγάλο πολιτικό τους αντίπαλο επιθυµώντας, διακαώς, «το
τέλος... του Τραµπ». Ολοι, βεβαίως, ελπίζουµε αυτό το Kογκρέσο, που είναι υπό τον έλεγχο ακόµη των
Pεπουµπλικανών του Τραµπ, να αποδειχθεί µοιραίο για τον 45ο Αµερικανό πρόεδρο. Δυστυχώς, όµως, ενώ
είµαστε πανευτυχείς όταν ακούσαµε την πανίσχυρη πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων να εξαγγέλλει
την έναρξη της διαδικασίας καθαίρεσης του Τραµπ από το αξίωµά του εντός του Ιανουαρίου, γνωρίζουµε
πως κανένας πρόεδρος στην αµερικανική Ιστορία δεν καθαιρέθηκε ή δεν απειλήθηκε σοβαρά µε καθαίρεση
όταν το κόµµα του είχε την πλειοψηφία των εδρών στη Γερουσία που ψηφίζει για το «impeachment». Οι
Αµερικανοί έχουν βυθιστεί στον φυλετισµό - όχι εθνικό, αλλά πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό. Η
αβεβαιότητα είναι διαβρωτική. Δεν πρόκειται για φαινόµενο της στιγµής. Συχνά, οι Αµερικανοί πέφτουν σε
µια µαζική αυταπάτη για το πώς λειτουργεί η κυβέρνησή τους. Η Ιστορία θα κρίνει τον Τραµπ σε βάθος
χρόνου. Αλλά βραχυχρόνια οι Αµερικανοί ήδη έχουν µάθει κάτι που είναι απλό, προφανές και έχει να κάνει
λιγότερο µε τον ίδιο και περισσότερο µε τους ιδρυτικούς πατέρες των ΗΠΑ. Ελεγχοι και ισορροπίες. Αυτά
είναι τα χαρακτηριστικά του αµερικανικού πολιτικού συστήµατος και θεωρητικά στόχος τους είναι η
προφύλαξη απέναντι σε έναν «τρελαµένο» πρόεδρο. Ο κατακερµατισµός καλά κρατεί σε µια διχασµένη
χώρα. Η «πλούσια» και η «φτωχή» Αµερική δεν αναγνωρίζουν η µία την ύπαρξη της άλλης. Το µερίδιο του
εθνικού εισοδήµατος για το κορυφαίο 1% των αµερικανικών οικογενειών διπλασιάστηκε τις τελευταίες
δεκαετίες και έχει φθάσει στο 20%. Πάνω από τριάντα εκατοµµύρια άνθρωποι -ανάµεσά τους και πολλοί
νεόπτωχοι της κρίσης του 2007/08- ζουν µε κουπόνια σίτισης. Η κυριαρχία του Ντόναλντ Τραµπ στη
λεγόµενη «λευκή εργατική τάξη», που ανήκει στα χαµηλότερα στρώµατα, του έδωσε τη νίκη το 2016. Αλλά
βλέπει ότι ο πρόεδρος Τραµπ βρίσκεται σε πόλεµο µε όλους. Με τους Δηµοκρατικούς, µε την Ευρώπη και
τον Καναδά, µε το Κογκρέσο και τους συνεργάτες του και πάνω απ’ όλα µε την ίδια την έννοια της
αλήθειας. Κάθε πόλεµος του Τραµπ έχει µια σκοτεινή σκοπιµότητα µε φίλους όπως ο Ερντογάν. Αρχίζουν
και ανησυχούν µε αυτό που διαπιστώνεται πως ο πρόεδρος Τραµπ στοχεύει στη διάλυση του µετα-
πολεµικού γεωπολιτικού οικοδοµήµατος. Είναι κυκλοθυµικός και ασταθής, ενώ αγνοεί σηµαντικά
ζητήµατα.
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Ηχηρή παρέµβαση Τσάκου
Ήταν ηχηρή η παρέµβαση του εφοπλιστή Νίκου Τσάκου, επικεφαλής της εισηγµένης στο χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης ναυτιλιακής Tsakos Energy Navigation, στο συνέδριο της Capital Link στην αµερικανική
µητρόπολη. Ο Έλληνας εφοπλιστής τόνισε ότι θα συµµορφωθεί µε τους νέους κανονισµούς του ΙΜΟ για τις
εκποµπές ρύπων της εµπορικής ναυτιλίας, όµως «θα ήταν πολύ καλύτερο αν η βιοµηχανία είχε επενδύσει
σε κάποια έρευνα για την εξεύρεση ενός νέου είδους καυσίµου».

 

Υπογραµµίζοντας πως τα χρήµατα που ξοδεύουνται για την τοποθέτηση scrubbers θα µπορούσαν να
χρησιµοποιηθούν αλλού, είπε ότι ως επένδυση «ίσως να αποδώσει, ίσως και όχι». Και ανέφερε: «Αυτό που
δεν µου αρέσει σε όλο αυτό το θέµα είναι ότι επιτρέψαµε να γίνει αυτό µε τα scrubbers και να
προχωρήσουµε σε αυτού του είδους την επένδυση, η οποία ανέρχεται µέχρι τώρα σε 10 δισεκατοµµύρια
δολάρια αν µετρήσετε πόσα scrubbers έχουν ήδη εγκατασταθεί».

 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
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Επιστροφή στον χάρτη των επενδυτικών εταιρειών

Στελέχη µεγάλων εταιρειών δηλώνουν ιδιαίτερα
ικανοποιηµένα από την «υποδοχή» µεγάλων διεθνών
επενδυτικών εταιρειών.

Το δρόµο προς την αγορά δανεισµού ανοίγουν σταδιακά οι εταιρίες στην Ελλάδα, εκµεταλλευόµενες το
ιδιαίτερα θετικό κλίµα που έχουν δηµιουργήσει οι ξένοι επενδυτές για τα οµόλογα του Ελληνικού
Δηµοσίου. Στελέχη µεγάλων εταιρειών δηλώνουν ιδιαίτερα ικανοποιηµένα από την «υποδοχή» που τους
επιφυλάσσουν οι εκπρόσωποι µεγάλων διεθνών επενδυτικών εταιρειών.

Μετά από τα χρόνια των µνηµονίων, η Ελλάδα επιστρέφει στον χάρτη των επενδυτικών εταιρειών,
αναφέρουν στελέχη µεγάλων επιχειρήσεων τα οποία είχαν τη δυνατότητα πριν µερικές ηµέρες, στο
πλαίσιο του συνεδρίου Capital Link να έχουν στη Νέα Υόρκη σηµαντικές επαφές µε εκπροσώπους µεγάλων
επενδυτικών οµίλων. Οι ίδιοι παράγοντες σηµειώνουν ότι το ενδιαφέρον των ξένων στελεχών έχει
αναβαθµιστεί από «απλή ενηµέρωση για την πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας µέσα στα µνηµόνια, σε
αναζήτηση επενδυτικών προτάσεων στη χώρα».

Είναι ενδεικτικό ότι στην πλειονότητα τους οι ξένοι επενδυτές ζητούν αναλυτική ενηµέρωση σχετικά µε
τις εκδόσεις που σχεδιάζει να κάνει το 2020 το Ελληνικό Δηµόσιο, καθώς τα Ελληνικά οµόλογα
παραµένουν στις πρώτες θέσεις των προτιµήσεων τους εξαιτίας των εξαιρετικών αποδόσεων που
προσφέρουν. 

Εξίσου µεγάλο ενδιαφέρον δείχνουν οι ξένοι επενδυτές και για τα σχέδια των εισηγµένων εταιρειών στο
Ελληνικών Χρηµατιστήριο, σχετικά µε τις µελλοντικές εκδόσεις εταιρικών οµολόγων. Σύµφωνα µε στελέχη
Ελληνικών εταιρειών, οι ξένοι επενδυτές εντοπίζουν µεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον στις εκδόσεις των
Ελληνικών εταιρειών.

Το ενδιαφέρον αυτό έγκειται στο γεγονός ότι η Ελληνική Οικονοµία βρίσκεται εδώ και καιρό σε θετικό
µοµέντουµ, γεγονός που µπορεί να ευνοήσει την αύξηση των επενδύσεων στη χώρα. Ταυτόχρονα, το
επενδυτικό κέρδος που προσφέρει είναι ιδιαίτερα υψηλό, συνδυαζόµενο όµως µε τη σταθερότητα σχετικά
µε το µέλλον της Ελληνικής Οικονοµίας.

Αποτέλεσµα είναι οι Ελληνικές εταιρείες να βρίσκονται στο µικροσκόπιο των ξένων επενδυτών, οι οποίοι
δείχνουν µεγάλο ενδιαφέρον να επενδύσουν στις εταιρικές εκδόσεις οι οποίες σχεδιάζονται για το
επόµενο διάστηµα. Σηµαντικό ρόλο βέβαια θα παίξει και η στάση των ξένων οίκων αξιολόγησης, οι οποίοι
παρακολουθούν επισταµένως την πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας.

Οδηγός σε αυτή την προσπάθεια των επιχειρήσεων να επιστρέψουν στις διεθνείς αγορές προκειµένου να
βρουν κεφάλαια για την χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων τους, θα είναι οι εκδόσεις που σχεδιάζει
για το 2020 ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Όπως έχει γράψει η HuffPost αν και πρακτικά οι εξυπηρέτηση του χρέους για το 2020 είναι καλυµµένη
χωρίς να υπάρχει ανάγκη για νέο δανεισµό, ο ΟΔΔΗΧ ανακοίνωσε για την επόµενη χρονιά ένα νέο
πρόγραµµα έκδοσης οµολόγων ύψους από 4 έως 8 δις ευρώ. Στόχος να διατηρήσει το θετικό µοµέντουµ
των προηγούµενων µηνών και ταυτόχρονα να ενισχύσει τη σχέση της Ελλάδας µε τους επενδυτές.

https://www.huffingtonpost.gr/entry/epistrofe-ston-charte-ton-ependetikon-etaireion_gr_5e05aec3e4b0b2520d13e1c6?utm_hp_ref=gr-oikonomia
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Επιστροφή στον χάρτη των επενδυτικών εταιρειών
Το δρόµο προς την αγορά δανεισµού ανοίγουν σταδιακά οι εταιρίες στην Ελλάδα, εκµεταλλευόµενες το
ιδιαίτερα θετικό κλίµα που έχουν δηµιουργήσει οι ξένοι επενδυτές για τα οµόλογα του Ελληνικού
Δηµοσίου. Στελέχη µεγάλων εταιρειών δηλώνουν ιδιαίτερα ικανοποιηµένα από την «υποδοχή» που τους
επιφυλάσσουν οι εκπρόσωποι µεγάλων διεθνών επενδυτικών εταιρειών.

Μετά από τα χρόνια των µνηµονίων, η Ελλάδα επιστρέφει στον χάρτη των επενδυτικών εταιρειών,
αναφέρουν στελέχη µεγάλων επιχειρήσεων τα οποία είχαν τη δυνατότητα πριν µερικές ηµέρες, στο
πλαίσιο του συνεδρίου Capital Link να έχουν στη Νέα Υόρκη σηµαντικές επαφές µε εκπροσώπους µεγάλων
επενδυτικών οµίλων. Οι ίδιοι παράγοντες σηµειώνουν ότι το ενδιαφέρον των ξένων στελεχών έχει
αναβαθµιστεί από «απλή ενηµέρωση για την πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας µέσα στα µνηµόνια, σε
αναζήτηση επενδυτικών προτάσεων στη χώρα».

Είναι ενδεικτικό ότι στην πλειονότητα τους οι ξένοι επενδυτές ζητούν αναλυτική ενηµέρωση σχετικά µε
τις εκδόσεις που σχεδιάζει να κάνει το 2020 το Ελληνικό Δηµόσιο, καθώς τα Ελληνικά οµόλογα
παραµένουν στις πρώτες θέσεις των προτιµήσεων τους εξαιτίας των εξαιρετικών αποδόσεων που
προσφέρουν. 

Εξίσου µεγάλο ενδιαφέρον δείχνουν οι ξένοι επενδυτές και για τα σχέδια των εισηγµένων εταιρειών στο
Ελληνικών Χρηµατιστήριο, σχετικά µε τις µελλοντικές εκδόσεις εταιρικών οµολόγων. Σύµφωνα µε στελέχη
Ελληνικών εταιρειών, οι ξένοι επενδυτές εντοπίζουν µεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον στις εκδόσεις των
Ελληνικών εταιρειών.

Το ενδιαφέρον αυτό έγκειται στο γεγονός ότι η Ελληνική Οικονοµία βρίσκεται εδώ και καιρό σε θετικό
µοµέντουµ, γεγονός που µπορεί να ευνοήσει την αύξηση των επενδύσεων στη χώρα. Ταυτόχρονα, το
επενδυτικό κέρδος που προσφέρει είναι ιδιαίτερα υψηλό, συνδυαζόµενο όµως µε τη σταθερότητα σχετικά
µε το µέλλον της Ελληνικής Οικονοµίας.

Αποτέλεσµα είναι οι Ελληνικές εταιρείες να βρίσκονται στο µικροσκόπιο των ξένων επενδυτών, οι οποίοι
δείχνουν µεγάλο ενδιαφέρον να επενδύσουν στις εταιρικές εκδόσεις οι οποίες σχεδιάζονται για το
επόµενο διάστηµα. Σηµαντικό ρόλο βέβαια θα παίξει και η στάση των ξένων οίκων αξιολόγησης, οι οποίοι
παρακολουθούν επισταµένως την πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας.

Οδηγός σε αυτή την προσπάθεια των επιχειρήσεων να επιστρέψουν στις διεθνείς αγορές προκειµένου να
βρουν κεφάλαια για την χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων τους, θα είναι οι εκδόσεις που σχεδιάζει
για το 2020 ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Όπως έχει γράψει η HuffPost αν και πρακτικά οι εξυπηρέτηση του χρέους για το 2020 είναι καλυµµένη
χωρίς να υπάρχει ανάγκη για νέο δανεισµό, ο ΟΔΔΗΧ ανακοίνωσε για την επόµενη χρονιά ένα νέο
πρόγραµµα έκδοσης οµολόγων ύψους από 4 έως 8 δις ευρώ. Στόχος να διατηρήσει το θετικό µοµέντουµ
των προηγούµενων µηνών και ταυτόχρονα να ενισχύσει τη σχέση της Ελλάδας µε τους επενδυτές.
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Επιστροφή στον χάρτη των επενδυτικών εταιρειών - [Huffingtonpost.gr]

Feodora Chiosea via Getty Images Το δρόµο προς την αγορά δανεισµού ανοίγουν σταδιακά οι εταιρίες στην
Ελλάδα, εκµεταλλευόµενες το ιδιαίτερα θετικό κλίµα που έχουν δηµιουργήσει οι ξένοι επενδυτές για τα
οµόλογα του Ελληνικού Δηµοσίου. Στελέχη µεγάλων εταιρειών δηλώνουν ιδιαίτερα ικανοποιηµένα από την
"υποδοχή" που τους επιφυλάσσουν οι εκπρόσωποι µεγάλων διεθνών επενδυτικών εταιρειών. Μετά από τα
χρόνια των µνηµονίων, η Ελλάδα επιστρέφει στον χάρτη των επενδυτικών εταιρειών, αναφέρουν στελέχη
µεγάλων επιχειρήσεων τα οποία είχαν τη δυνατότητα πριν µερικές ηµέρες, στο πλαίσιο του συνεδρίου
Capital Link να έχουν στη Νέα Υόρκη σηµαντικές επαφές µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών οµίλων. Οι
ίδιοι παράγοντες σηµειώνουν ότι το ενδιαφέρον των ξένων στελεχών έχει αναβαθµιστεί από "απλή
ενηµέρωση για την πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας µέσα στα µνηµόνια, σε αναζήτηση επενδυτικών
προτάσεων στη χώρα". Είναι ενδεικτικό ότι στην πλειονότητα τους οι...
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Feodora Chiosea via Getty Images Το δρόµο προς την αγορά δανεισµού ανοίγουν σταδιακά οι εταιρίες στην
Ελλάδα, εκµεταλλευόµενες το ιδιαίτερα θετικό κλίµα που έχουν δηµιουργήσει οι ξένοι επενδυτές για τα
οµόλογα του Ελληνικού Δηµοσίου. Στελέχη µεγάλων εταιρειών δηλώνουν ιδιαίτερα ικανοποιηµένα από την
"υποδοχή" που τους επιφυλάσσουν οι εκπρόσωποι µεγάλων διεθνών επενδυτικών εταιρειών. Μετά από τα
χρόνια των µνηµονίων, η Ελλάδα επιστρέφει στον χάρτη των επενδυτικών εταιρειών, αναφέρουν στελέχη
µεγάλων επιχειρήσεων τα οποία είχαν τη δυνατότητα πριν µερικές ηµέρες, στο πλαίσιο του συνεδρίου
Capital Link να έχουν στη Νέα Υόρκη σηµαντικές επαφές µε εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών οµίλων. Οι
ίδιοι παράγοντες σηµειώνουν ότι το ενδιαφέρον των ξένων στελεχών έχει αναβαθµιστεί από "απλή
ενηµέρωση για την πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας µέσα στα µνηµόνια, σε αναζήτηση επενδυτικών
προτάσεων στη χώρα". Είναι ενδεικτικό ότι στην πλειονότητα τους οι...
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Με ρυθµούς ...Άδωνι οι επενδύσεις: Το στοίχηµα για τη µεταστροφή του
οικονοµικού κλίµατος - Εργοτάξια σε όλη την Ελλάδα

Η προσέλκυση επενδύσεων και η αλλαγή του κλίµατος στην πραγµατική οικονοµία είναι ένα από τα
στοιχήµατα που έχει βάλει η κυβέρνηση, αλλά και ο αρµόδιος υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης - Τι έχει
καταφέρει µέχρι τώρα; Δείτε ολόκληρο τον χάρτη των επενδύσεων

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων από την ανάληψη των καθηκόντων του έως σήμερα έχει
προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών, οι οποίες ανοίγουν το δρόμο για να προχωρήσουν projects που
λίμναζαν για πολλά χρόνια, ενώ ταυτόχρονα με την ψήφιση του αναπτυξιακού νομοσχεδίου δίνονται
κίνητρα στους σοβαρούς επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν στη χώρα µας. 

Παράλληλα ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης έχει πραγματοποιήσει μπαράζ επαφών με ξένους επενδυτές από τις
ΗΠΑ, την Κίνα, την Ευρώπη, το Ισραήλ αλλά και από τη Σαουδική Αραβία, που έχουν εκδηλώσει
ενδιαφέρον να επενδύσουν στη χώρα µας.

Κομβικής σημασίας ήταν και η παρουσία του στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη πριν από κάποιες
εβδομάδες, στα πλαίσια του οποίου πραγματοποίησε ραντεβού με ισχυρούς διεθνείς επενδυτές και είχε
την ευκαιρία να παρουσιάσει τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη διευκόλυνση των επενδύσεων αλλά και
τις θετικές προοπτικές της χώρας και της οικονοµίας.

Το έργο που έχει να επιδείξει ο Άδωνις Γεωργιάδης στους πέντε μήνες που έχει αναλάβει τα υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι σηµαντικό.

Καταρχήν αναφορικά με το Ελληνικό υπεγράφησαν οι τέσσερις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για το πάρκο,
το παράκτιο µέτωπο και το καζίνο και τις ζώνες πολεοδόµησης.

Επίσης πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός για το καζίνο στις 4 Οκτωβρίου. Με το πέρας του διαγωνισμού, ο
επενδυτής θα προχωρήσει στην προκαταβολή 300 εκ. ευρώ προς το Δηµόσιο για να ξεκινήσει το έργο.

Αναφορικά με τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς εγκρίθηκε από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
Λιµένων (ΕΣΑΛ) το επενδυτικό πλάνο της ΟΛΠ Α.Ε. ύψους 611,8 εκατ. ευρώ.

Μια μεγάλη επένδυση, εξαιρετικά σημαντική για τη χώρα, ύψους 611,8 εκατ. ευρώ, που θα δημιουργήσει
χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη, μπαίνει στη φάση της
υλοποίησης.

Σε εκκρεμότητα παραμένουν δυο έργα: η επέκταση του CarTerminal στο Νέο Μώλο Δραπετσώνας και η
επέκταση του ContainerTerminal, για τα οποία η ΕΣΑΛ αποφάσισε ότι οι συνθήκες στην παρούσα φάση, δεν
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είναι ώριµες για να υλοποιηθούν.

Θετικές ήταν οι εξελίξεις και στις Σκουριές, καθώς εγκρίθηκαν από το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας οι τρεις αιτήσεις της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός για παράταση / τροποποίηση αδειών της
εγκατάστασης στη συγκεκριµένη περιοχή.

Μετά την εξέλιξη αυτή η εταιρεία θα πραγματοποιήσει τις κατασκευαστικές εργασίες που διακόπηκαν το
2017, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής του κτιρίου του εργοστασίου εμπλουτισμού, προκειμένου να
προστατέψει τον µέχρι σήµερα εκτεθειµένο εξοπλισµό.

Σημειώνεται ότι η επένδυση για αυτές τις εργασίες προστασίας των υποδομών της εκτιμάται στα 5 εκατ.
δολάρια.

Δροµολόγηση επενδύσεων ύψους 800 εκατοµµυρίων ευρώ

Εν τω μεταξύ η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων αποφάσισε τη δρομολόγηση τεσσάρων
έργων, ύψους 800 εκατοµµυρίων ευρώ.

Τα  έργα  αφορούν:

- Τουριστικό κέντρο στον κόλπο της Κισσάµου προϋπολογισµού 303 εκατ. ευρώ.

- Ανάπτυξη σύνθετου τουριστικού, ιατρικού και πολιτιστικού συνεδριακού πόλου στον Ελαιώνα,
προϋπολογισµού 117 εκατ. ευρώ.

- Ανάπτυξη 16 σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στους νομούς
Σερρών και Βοιωτίας προϋπολογισµού 172 εκατ. ευρώ.

- Ανάπτυξη συστάδων φωτοβολταϊκών σταθμών σε 12 σημεία στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα,
προϋπολογισµού 214 εκατ. Ευρώ

Δύο επενδυτικά έργα ύψους 331 εκ. ευρώ ενέκρινε το πρώτο
ΔΣ της Enterprise Greece

Εκτός από τα παραπάνω η αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων ενέκρινε και
προώθησε δύο έργα συνολικού προϋπολογισμού 331 εκατ. ευρώ τα οποία αναμένεται να δημιουργήσουν
822 νέες θέσεις εργασίας:

Το πρώτο έργο αφορά την ανάπλαση του παλαιού και εν μέρει διατηρητέου βιομηχανικού κέντρου της
ΒΙΟΧΑΛΚΟ επί της οδού Πειραιώς στον Ελαιώνα Αττικής, το οποίο θα αναδημιουργηθεί σε σύνθετο
πολιτιστικό, τουριστικό, συνεδριακό, ιατρικό και εµπορικό πόλο.

Το δεύτερο αφορά την κατασκευή και λειτουργία συστάδας 13 φωτοβολταϊκών πάρκων στην Κεντρική
Ελλάδα συνολικής ισχύος 284 MW, με φορέα επένδυσης την εταιρεία
CONSORTIUMSOLARPOWERSYSTEMS Α.Ε., με την συμμετοχή ξένων κεφαλαίων και το οποίο
επαναξιολογήθηκε και εγκρίθηκε µε βάση τα νέα δεδοµένα.

Παράλληλα πριν από λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 16 Δεκεμβρίου εγκρίθηκαν από τη Διυπουργική
Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων 6 στρατηγικές επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ, ενώ όπως επισημαίνουν
κυβερνητικά στελέχη επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχαν εγκριθεί µόλις 10 στρατηγικές επενδύσεις.

Τα παραπάνω projects θα δημιουργήσουν 1.500 μόνιμες θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία τους και άνω
των 3.000 θέσεων εργασίας κατά την κατασκευή τους.

Συγκεκριµένα τα επενδυτικά έργα που εγκρίθηκαν είναι τα
εξής:
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1.«Ανάπτυξη σύνθετου τουριστικού, πολιτιστικού, συνεδριακού, ιατρικού, εμπορικού &
επιχειρηματικού πόλου στον Ελαιώνα» της εταιρείας «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ), συνολικού προϋπολογισμού 117 εκατομμυρίων
ευρώ. 

Η επένδυση αφορά στην ανάπτυξη σύνθετου τουριστικού, πολιτιστικού, συνεδριακού, ιατρικού, εμπορικού
και επιχειρηματικού πόλου στον Ελαιώνα, Αττικής, συνολικής έκτασης περίπου 73 στρεμμάτων. Το έργο
αποτελεί ένα σημαντικό εγχείρημα ανάπλασης υποβαθμισμένης περιοχής, σε μικρή απόσταση από τους
κύριους αρχαιολογικούς χώρους της πρωτεύουσας, µε απόδοση σε κοινή χρήση 16 στρεµµάτων πρασίνου.

2.«COSTANOPIA» της εταιρείας «CretanSunandSeaDevelopments ΑΕ, μέλος του Ομίλου Εταιρειών
ΛΕΠΤΟΣ, συνολικού προϋπολογισµού 303 εκατοµµυρίων ευρώ. 

Η επένδυση της COSTANOPIA περιλαμβάνει την τουριστική ανάπτυξη συνολικής έκτασης 1130 στρ., στην
ευρύτερη περιοχή του Κισσάµου, στο νοµό Χανίων.

Πρόκειται για επενδυτικό σχέδιο που περιλαμβάνει δύο ξενοδοχειακές μονάδες, παραθεριστικές κατοικίες,
τουριστικό καταφύγιο σκαφών, αθλητικές εγκαταστάσεις, γήπεδο golf, συμβάλλοντας στην περιφερειακή
και τοπική ανάπτυξη με την δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου τουριστικού προορισμού, προσαρμοσμένου
στο φυσικό ανάγλυφο και µε ανάπτυξη σύγχρονων συστηµάτων περιβαλλοντικής προστασίας.

3.«CAPETHOLOS» της Ανώνυμης Εταιρείας Τουριστικών Επιχειρήσεων – Τ.Ε.Α.Β. Α.Ε με το
διακριτικό τίτλο «MarisHotelsS.A.», του ομίλου Μεταξά , συνολικού προϋπολογισμού 150
εκατοµµυρίων ευρώ. 

Πρόκειται για επενδυτικό σχέδιο σε συνολική έκταση 1.400 στρ. στην περιοχή Θόλος Καβουσίου, στο
Λασίθι που περιλαμβάνει την κατασκευή ενός Παραθεριστικού-Τουριστικού Χωριού, ενός Σύνθετου
Τουριστικού Καταλύµατος και δύο ξενοδοχειακών µονάδων και τουριστικού καταφυγίου.

Η επένδυση θα δημιουργήσει υψηλό αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα, προσαρμοσμένο στο φυσικό ανάγλυφο, με
χαµηλό συντελεστή δόµησης ενώ θα αναδείξει και σηµαντικά αρχαιολογικά ευρήµατα της περιοχής.

4.«Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της ανάπτυξης φωτοβολταϊκών και αιολικών
σταθμών συνολικής ισχύος 177MW» των εταιρειών EASTPV Α.Ε. και NOTIASS.A. εταιρίες του
Γαλλικού Οµίλου TOTALERENS.A. 

Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στα 172 εκατομμύρια ευρώ. Η επένδυση αφορά την ανάπτυξη
συνολικά 16 σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 177
MW στους Νοµούς Σερρών και Βοιωτίας.

5 . «Κατασκευή και λειτουργία  φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 284 MW» της
εταιρείας «CONSORTIUMSOLARPOWERSYSTEMSS.A.», συνολικού προϋπολογισμού 214
εκατοµµυρίων ευρώ. 

Η επένδυση αφορά την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών με συνολική δυναμικότητα ηλεκτρικής ισχύος
284 MW σε 12 περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας.

6 . « Επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης Εμπορικού Κέντρου και Κέντρου Αναψυχής στην
Μεταμόρφωση Αττικής» της εταιρείας PANITALTD, συνολικού προϋπολογισμού 93,5
εκατοµµυρίων ευρώ. 

Η επένδυση περιλαμβάνει σύνθετο εμπορικό κέντρο, που θα εγκατασταθεί στους Δήμους Μεταμόρφωσης
και Λυκόβρυσης – Πεύκης.

Την ίδια μέρα, ο Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων ανακοίνωσε την έγκριση 119
επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου,
ύψους 900 εκατοµµυρίων ευρώ.
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Προχωρά η Στρατηγική Επένδυση «EloundaHills»

Παράλληλα άνοιξε ο δρόμος για να υλοποιηθεί η Στρατηγική Επένδυση «EloundaHills» της εταιρείας
«ΜirumHellas» στο Δήμο Αγίου Νικολάου Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς υπεγράφη από τους
συναρμόδιους Υπουργούς και απεστάλη για έλεγχο στο Συμβούλιο της Επικρατείας το Σχέδιο Προεδρικού
Διατάγµατος για το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης. 

H επένδυση, προϋπολογισμού 410 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά στην κατασκευή σε έκταση 675 στρεμμάτων
πολυτελούς θερέτρου, το οποίο θα περιλαμβάνει παραθεριστικέςκατοικίες, ξενοδοχεία, τουριστικό λιμένα-
µαρίνα, αθλητικές εγκαταστάσεις και κέντρα αναζωογόνησης. 

Κατά την κατασκευή του θα δημιουργηθούν 600 θέσεις εργασίας, ενώ άλλες 763 θέσεις εργασίας θα
δηµιουργηθούν κατά την λειτουργία του.

Ψηφίστηκε το αναπτυξιακό νοµοσχέδιο «Επενδύω στην
Ελλάδα»

Σημαντικό βήμα για την επιτάχυνση των επενδύσεων αποτελεί η ψήφιση του αναπτυξιακού νομοσχεδίου
«Επενδύω στην Ελλάδα» που αίρει πολλά εµπόδια και µειώνει την γραφειοκρατία.

Μεταξύ άλλων το συγκεκριμένο νομοσχέδιο καταργεί τους παρωχημένους «βαθμούς όχλησης» που
επιβαρύνουν χρονικά και οικονοµικά τις αδειοδοτικές διαδικασίες των µεταποιητικών δραστηριοτήτων. 

Επίσης δίνει κίνητρα για την εγκατάσταση επιχειρήσεων σε επιχειρηματικά πάρκα και για την προσέλκυση
στρατηγικών επενδύσεων 15 εκατοµµυρίων ευρώ και άνω. 

Δημιουργεί τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, ενώ επιταχύνει αναθέτοντας σε ιδιώτες ορκωτούς ελεγκτές την
αξιολόγηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων με το κράτος να ασκεί
ελεγκτικό ρόλο.

Επισπεύδει την αδειοδότηση για  κεραίες των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, ειδικά  σε
δίκτυα  5G και ανοίγει το δρόµο για πάρκα κεραιών µε αυστηρές πρόνοιες για τη δηµόσια υγεία. 

Θέτει δικλίδες αποτροπής της αδήλωτης εργασίας που στερεί μισή μονάδα του ΑΕΠ ετησίως. Θεσμοθετεί
Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών και την (προαιρετική)
ηλεκτρονική ψηφοφορία για την προκήρυξη απεργιών.

Και τέλος επιταχύνει τη δικαστική διαδικασία με τη θέσπιση των ηλεκτρονικών δικογράφων στη διοικητική
δικαιοσύνη.

Λύση όμως βρέθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και για  την Ελληνική Βιομηχανία
Ζάχαρης. 

Με πρωτοβουλία του κ. Αδωνι Γεωργιάδη υπεγράφη συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Βιομηχανίας
Ζάχαρης, της Τράπεζας Πειραιώς, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας και της
RoyalSugar. 

Με αυτό τον τρόπο ένα μεγάλο πρόβλημα βρήκε τη λύση του και με τη συγκεκριμένη συμφωνία η Ελλάδα
θα ξαναµπεί στο χάρτη της παραγωγής ζάχαρης.

Επιπλέον ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων υπέγραψε την άδεια  δόμησης για  τη
Στρατηγική Επένδυση του παραθεριστικού θερέτρου «KiladaHills», συνολικής έκτασης 2.026
στρεµµάτων, στην Αργολίδα .

Οσον αφορά στην ελληνική ναυπηγική βιομηχανία , σηματωρός θεωρούνται τα  εγκαίνια  των
Ναυπηγείων Νεωρίου Σύρου υπό τη νέα  διεύθυνση του Οµίλου ΟΝΕΧ.

Μέχρι στιγμής έχουν καταβληθεί 18 εκατομμύρια για οφειλές και χρέη σε εργαζομένους και πιστωτές ενώ
θα δοθούν µέχρι το 2020-2021 άλλα 12 εκατ. για αναβάθµιση των εγκαταστάσεων, ενώ έχουν δηµιουργηθεί
600 νέες θέσεις εργασίας.

https://politika-gr.blogspot.com/2019/12/blog-post_942.html


http://politika-gr.blogspot.gr/

 Publication date: 28/12/2019 19:49

 Alexa ranking (Greece): 0

 https://politika-gr.blogspot.com/2019/12/blog-post_942.html

Η δυναμική ανάπτυξη των Ναυπηγείων Σύρου θα έχει σημαντικά οφέλη για την οικονομία και την τοπική
κοινωνία είναι σηµαντικά .
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Ανασκόπηση 2019: Η χρονιά των µεγάλων αλλαγών για την Οµογένεια
Ετος – ορόσηµο θα µπορούσε να χαρακτηριστεί για την Οµογένεια το 2019, αφήνοντας πίσω του µια σειρά
από γεγονότα αλλά και ιστορικές αλλαγές, τα αποτελέσµατα των οποίων θα επηρεάσουν καταστάσεις και
θα µνηµονεύονται για τα επόµενα χρόνια.

Αναµφίβολα, το γεγονός που επισκιάζει τις εξελίξεις, είναι η ρύθµιση της διαδικασίας άσκησης του
εκλογικού δικαιώµατος των Ελλήνων του εξωτερικού, η οποία, παρά το αµφιλεγόµενο περιεχόµενό της και
µια σειρά από περιορισµούς που αποκλείουν ένα σηµαντικό κοµµάτι της παλαιότερης γενιάς, βάζει τέλος
σε ένα ζήτηµα που απασχόλησε τον Απόδηµο Ελληνισµό ήδη από την περίοδο της Μεταπολίτευσης.

Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, Τάκης Θεοδωρικάκος, Αντώνης Διαµατάρης στο Γενικό Προξενείο, κατά την
συζήτηση µε φορείς της οµογένειας για το νοµοσχέδιο της ρύθµισης διαδικασίας της ψήφου των
Αποδήµων. Φωτογραφία: «Εθνικός Κήρυξ» – Κώστας Μπέη.

Παράλληλα, η επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και η οµιλία του σε ανοικτή
συγκέντρωση, στην αίθουσα «Πέτρος Πατρίδης» της κοινότητας Αγίου Δηµητρίου Αστόριας, αποτέλεσε
την πρώτη ανάλογη εκδήλωση µε κεντρικό οµιλητή Ελληνα Πρωθυπουργό, µετά το 2000 και την επίσκεψη
του Κώστα Σηµίτη.
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ΗΠΑ – Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τυγχάνει θερµής υποδοχής στην Κοινότητα του Αγίου
Δηµητρίου στην Αστόρια. (EUROKINISSI/ΓΡ.ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ)

Στην αντίπερα όχθη, η Οµογένεια απώλεσε δυο σηµαντικά στελέχη της και, ειδικότερα, τους
επιχειρηµατίες και φιλανθρώπους Νίκο Μούγιαρη και Δηµήτρη Καλοειδή, οι οποίοι έφυγαν από την ζωή
τον Ιανουάριο και τον Σεπτέµβριο, αντίστοιχα.

O επιχειρηµατίας και φιλάνθρωπος, Νίκος Μούγιαρης, έφυγε από την ζωή τον Ιανουάριο του 2019,
αφήνοντας ένα µεγάλο κενό.

Ασφαλώς, επήλθε ιστορική αλλαγή στο πηδάλιο της Αρχιεπισκοπής Αµερικής, µε τον κ. Ελπιδοφόρο να
διαδέχεται τον κ. Δηµήτριο, γεγονός για το οποίο υπάρχει εκτενής ανάλυση στην αντίστοιχη ανασκόπηση
των εκκλησιαστικών γεγονότων.
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Στιγµιότυπο από την άφιξη του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου στη Νέα Υόρκη. Φωτογραφία: «Εθνικός Κήρυξ»
– Κώστας Μπέη.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Ο 43χρονος οµογενής αναπληρωτής σερίφης της Cook County, Λουκ Χατζηπέτρος (Luke Hatzipetros),
κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε δυο νεαρά κορίτσια.
Φεύγει από την ζωή, σε ηλικία 73 ετών, ο οµογενής επιχειρηµατίας και φιλάνθρωπος, Νίκος
Μούγιαρης, σκορπώντας την θλίψη και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού.
Ο οµογενής Πολιτειακός Γερουσιαστής, Μιχάλης Γιάνναρης, συνεχίζει την πολιτική δράση του
ενάντια στην συµφωνία για την επένδυση της Amazon στο Λονγκ Αϊλαντ Σίτυ.

Ο κ. Μιχάλης Γιάνναρης, το Νοέµβριο του 2018, σε διαµαρτυρία κατά της συµφωνίας µε την Amazon
(AP Photo/Bebeto Matthews, File)

Ο οµογενής πρώην επικεφαλής της πολιτειακής Γερουσίας της Νέας Υόρκης, Ντιν Σκέλος (Dean
Skelos), ξεκινάει να εκτίει την ποινή φυλάκισης 4 ετών και 3 µηνών, για υπόθεση διαφθοράς.
Η οµογενής Ελένη Κουναλάκη έγραψε ιστορία, καθώς ορκίστηκε ως η πρώτη γυναίκα
αντικυβερνήτης της Πολιτείας της Καλιφόρνιας.
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Η κ. Ελένη Κουναλάκη περιχαρής µετά την ορκωµοσία της (AP Photo/Rich Pedroncelli)

Ο Μιχάλης Γιάνναρης εκλέγεται αναπληρωτής επικεφαλής της πλειοψηφίας της Πολιτειακής
Γερουσίας της Νέας Υόρκης.
Πεθαίνει ο οµογενής επιχειρηµατίας και ευεργέτης, Ιωάννης Σακελλάρης.
Αλλαγή τόπου διεξαγωγής της δίκης του ζητά ο οµογενής Δηµήτριος Παγουρτζής.

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Η 51χρονη Τερέζα Κολάτζ πρώην γραµµατέας και λογίστρια της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας
του Αγίου Γεωργίου στην πόλη Ocean City της Νέας Ιερσέης, καταδικάζεται σε δέκα χρόνια
φυλάκιση για κλοπή από την κοινότητα.
Πεθαίνει ο µουσικός Γιάννης Πολυκανδριώτης , γνωστός ως το «µπουζούκι της Διασποράς»
Η οµογενής Πολιτειακή Βουλευτής, Νικόλ Μαλλιωτάκη, καταθέτει υποψηφιότητα για το Κογκρέσο,
εν όψει των εκλογών του 2020.
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Η οµογενής πολιτικός Νικόλ Μαλλιωτάκη (ευγενική παραχώρηση του πολιτικού της γραφείου).

Η διάσηµη αστέρας του ριάλιτι «Keeping Up with the Kardashians», Κόρτνεϊ Καρντάσιαν εµφανίστηκε
για δείπνο στο ελληνικό «Estiatorio Milos».
O «Εθνικός Κήρυκας» βραβεύει τους Ελληνες εκπαιδευτικούς του Hellenic Classical Charter School.

Από την εκδήλωση που ήταν αφιερωµένη στα Ελληνικά Γράµµατα στα γραφεία του «Ε.Κ.» στη Νέα
Υόρκη. Φωτογραφία: «Εθνικός Κήρυξ» – Κώστας Μπέη.

Η Ελληνοκαναδή Κατερίνα Ντούσκα επιλέγεται για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 64η
Eurovision.
Η Amazon ανακοινώνει την ακύρωση της επένδυσης στο Λονγκ Αϊλαντ Σίτυ και ο οµογενής
Πολιτειακός Γερουσιαστής, Μιχάλης Γιάνναρης, µπαίνει στην δίνη του κυκλώνα.
Αποτυγχάνει να εκλεγεί στο Σικάγο ο οµογενής υποψήφιος Δήµαρχος, Πολ Βάλλας.
Συγκινητική εκδήλωση εις µνήµην του Νίκου Μούγιαρη διοργανώνεται στο «Terrace on the Park».

ΜΑΡΤΙΟΣ

Οµιλία στη σχολή Fletcher του Tufts στη Βοστώνη πραγµατοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, µε θέµα
τον ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ν.Α. Ευρώπης.
Ο Δηµήτρης Αβραµόπουλος ορίζεται τελετάρχης στην παρέλαση της Οµογένειας στη Βοστώνη.
Ο οµογενής Κρις Αλαχούζος επανεξελέγη στη θέση του δηµάρχου στο Τάρπον Σπρινγκς.
Ο πρόεδρος Τραµπ τιµά την Ηµέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, στην καθιερωµένη δεξίωση, στον
Λευκό Οίκο.
Γιορτάστηκε στο «Gracie Mansion» η 198η επέτειος της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, υπό τον Δήµαρχο
Νέας Υόρκης, Μπιλ ντε Μπλάσιο.
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Στιγµιότυπο από την δεξίωση για την επέτειο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, στο Gracie Mansion.
Φωτογραφία: «Εθνικός Κήρυξ» – Κώστας Μπέη.

Ο ελληνικής καταγωγής Μάικλ Κράτσιος , πρώην επενδυτής, αναλαµβάνει Γενικός Διευθυντής
Τεχνολογίας στον Λευκό Οίκο.
Ανακοινώνεται ότι ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας, Τζορτζ Μάρκους (George Marcus) θα είναι ο
Τελετάρχης της Παρέλασης στην 5η Λεωφόρο.

O κ. Τζορτζ Μάρκους.

Με ψήφισµα του Μιχάλη Γιάνναρη, η Γερουσία ΝΥ όρισε τον Μάρτιο ως Μήνα Ελληνικής Ιστορίας
Το ΙΣΝ ανακοινώνει δωρεά 1 εκατοµµυρίου δολαρίων στο Συµβούλιο Ελληνοαµερικανικής Ηγεσίας
(HALC).

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

«Γαλανόλευκη πληµµύρα» σε Τάρπον Σπρινγκς και Βαλτιµόρη για τον εορτασµό της 25ης Μαρτίου.

Ενταση κατά τη διάρκεια της οµιλίας του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Κατρούγκαλου, µε
αφορµή την Συµφωνία των Πρεσπών.
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Ενταση υπήρξε κατά την οµιλία του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Κατρούγκαλου στο Columbia
University για τη Συµφωνία των Πρεσπών. Φωτογραφία: «Ε.Κ.»/Χριστόδουλος Αθανασάτος.

Στον πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς, Δρα Γιώργο Χατζηνικολάου, απονέµεται το βραβείο
«Executive of the Year» του HABA.
Πλήθος κόσµου στις παρελάσεις της Οµογένειας σε Φιλαδέλφεια και Βοστώνη.
Ο πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Οµοσπονδίας των ΗΠΑ, Νίκολας Γκέιτζ παραδίδει επιταγή στις
αδελφές του Κωνσταντίνου Κατσίφα.
Ο Ελληνισµός της Νέας Υόρκης δίνει για µια ακόµη χρονιά δυναµικό «παρών» και η φηµισµένη 5η
Λεωφόρος βάφεται «γαλανόλευκη».

Από την παρέλαση της 5ης Λεωφόρου.  Φωτογραφία: «Ε.Κ.»/Κώστας Μπέη.

Πεθαίνει ο εκδότης του ιστορικού περιοδικού «Estiator», Παναγιώτης Μακριάς.
Αντιδράσεις για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά µε την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, βάσει
της οποίας η ψήφος τους δεν θα προσµετράται στο αποτέλεσµα Επικρατείας.
Ναυαγεί η προσπάθεια για συνεργασία των δύο ελληνικών σχολείων των κοινοτήτων Αγίου
Δηµητρίου Αστόριας και Τιµίου Σταυρού Γουάιτστόουν.

ΜΑΪΟΣ

H οµογενής καθηγήτρια Νατάσα Ρωµανού κατέρχεται υποψήφια µε τον ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές.
Πραγµατοποιείται η παρέλαση για την επέτειο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας στο Σικάγο.
Την παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Αµερικής κ. Δηµητρίου ανακοινώνει το Οικουµενικό Πατριαρχείο.
Ιδρύεται το 40ό Τµήµα της AHEPA Hellas, παρουσία του ύπατου προέδρου, Τζορτζ Λούκας.
Ο κ. Ελπιδοφόρος εκλέγεται παµψηφεί Αρχιεπίσκοπος Αµερικής.
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Ο Αρχιεπίσκοπος Αµερικής, Ελπιδοφόρος. Φωτογραφία: «Εθνικός Κήρυξ» – Κώστας Μπέη.

Ο Δηµήτρης Φιλιππίδης επανεκλέγεται Υπατος Πρόεδρος της Παµµακεδονικής Ενωσης Αµερικής.
Ο οµογενής πρώην σύµβουλος του Ντόναλντ Τραµπ, Γιώργος Παπαδόπουλος, δηλώνει ότι το πόρισµα
Μόλερ τον δικαιώνει.
Τα σχέδια για το θέατρο «Νίκος Μούγιαρης» παρουσιάζουν στους δηµοσιογράφους ο Παγκύπριος
και η κατασκευαστική Mega Contracting Corp.
Παράσταση διαµαρτυρίας έξω από το Δηµοτικό Συµβούλιο Νέας Υόρκης πραγµατοποιούν οι
οµογενείς γουναράδες και συνάδελφοί τους.

Κραυγή αγωνίας από τους οµογενείς γουναράδες στη Νέα Υόρκη. Φωτογραφία: «Εθνικός Κήρυξ» –
Κώστας Μπέη.

.Συγκίνηση και παρατεταµένο χειροκρότηµα στο Queens Theatre για τη µουσική παράσταση µε τίτλο
«Φυλακισµένα Μνήµατα».
Εγκαινιάστηκε το νέο κτίριο προσιτών κατοικιών για ηλικιωµένους της HANAC, παρουσία της
Οµοσπονδιακής Βουλευτή, Αλεσάντρια Οκάζιο – Κορτέζ.
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Βλέπει το φως της δηµοσιότητας η υπόθεση εξαφάνισης της Τζένιφερ Ντούλος, εν διαστάσει
συζύγου του οµογενούς Φώτη Ντούλου και µητέρας πέντε παιδιών.

ΙΟΥΝΙΟΣ

Φεύγει από τη ζωή ο οµογενής καθηγητής Ανδρέας Γερολυµάτος.
Συλλαµβάνεται ο Φώτης Ντούλος για την υπόθεση εξαφάνισης της εν διαστάσει συζύγου του,
Τζένιφερ.
O οµογενής Μιχάλης Σισώης πέφτει νεκρός σε µακελειό µε πυροβολισµούς στην Αυστραλία.
Με κεντρικό οµιλητή τον Δρα Γεώργιο Γιανκόπουλο της Regeneron, πραγµατοποιείται η Τελετή
Αποφοίτησης του Ηµερήσιου Σχολείου Αγίου Δηµητρίου Αστόριας.

Ο Δρ. Γιανκόπουλος κατά την οµιλία του στην Τελετή Αποφοίτησης του Λυκείου του Αγίου
Δηµητρίου Αστόριας. Φωτογραφία: «Εθνικός Κήρυξ» – Κώστας Μπέη.

Αποχωρεί ο Δρ. Ιωάννης Ευθυµιόπουλος από την διεύθυνση του Γραφείου Παιδείας της
Αρχιεπισκοπής.
Συγκρατηµένη αισιοδοξία στο 8ο Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα στο Μανχάταν.
Ο επιχειρηµατίας Δηµήτρης Τσίρκος απαντάει, µέσω του «Ε.Κ.», στο δηµοσίευµα της «NY Post» για
το σκάνδαλο µε τις καντίνες παγωτών.
Καταβάλει την εγγύηση και αποφυλακίζεται ο Φώτης Ντούλος.
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O οµογενής Φώτης Ντούλος (Fotis Dulos) στο δικαστήριο. (Tyler Sizemore/Hearst Connecticut Media via
AP, Pool)

Συγκέντρωση οικονοµικής ενίσχυσης υπέρ της υποψηφιότητας Μπάιντεν, παρουσία του ιδίου του
πρώην προέδρου των ΗΠΑ, διοργάνωσαν οµογενείς στη Νέα Υόρκη.
Εγκαινιάζεται το Κέντρο Πρόληψης Εγκεφαλικών Επεισοδίων στο νοσοκοµείο Mount Sinai στην
Αστόρια, µε την υποστήριξη του ΙΣΝ.
Ο Βασίλης  Καυκάς επανεκλέγεται πρόεδρος της Οµοσπονδίας Ελληνοαµερικανικών Σωµατείων Νέας
Αγγλίας.
Πραγµατοποιείται η Τελετή Ενθρόνισης του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου στον Καθεδρικό Ι.Ν. Αγίας
Τριάδος.

ΙΟΥΛΙΟΣ

Η Ελληνοαµερικανίδα  Ρίτα Γουίλσον και ο τραγουδιστής του συγκροτήµατος «Μέλισσες», Χρήστος
Μάστορας, παρουσίασαν το νέο τους τραγούδι «Let Me Be» στο Κέντρο Πολιτισµού Ιδρυµα Σταύρος
Νιάρχος.

Τελετή Αποφοίτησης του Αµερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος «Deree». Αποδέκτης του Τιµητικού
Διπλώµατος για φέτος ήταν ο οµογενής επιχειρηµατίας και φιλάνθρωπος Τζορτζ Μ. Μάρκους.

Η αεροπορική εταιρεία Norwegian Airlines εγκαινιάζει την απευθείας πτήση Νέα Υόρκη – Αθήνα, 4
φορές την εβδοµάδα, από τις 2 Ιουλίου και µέχρι τις 26 Οκτωβρίου.

Ο εκ Νέας Ιερσέης δικηγόρος Γεώργιος Χωριάτης εκλέγεται ύπατος πρόεδρος της οργάνωσης
AHEPA στα πλαίσια του 97ου συνεδρίου της στο Σικάγο.

Ο κ. Αντώνης Η. Διαµατάρης είναι η επιλογή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για να
αναλάβει ως υφυπουργός Εξωτερικών το χαρτοφυλάκιο του Απόδηµου Ελληνισµού.
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Ο κ. Αντώνης Η. Διαµατάρης. Φωτογραφία: «Εθνικός Κήρυξ» – Κώστας Μπέη.

Στη Μύκονο βρίσκεται για δεύτερο συνεχόµενο καλοκαίρι, η Τίφανι Τραµπ, µικρότερη κόρη του
προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραµπ.

Ο οµογενής Κρίστοφερ Σακελλαράκης, 35 ετών, από την πόλη Μίλφορντ, καταδικάσθηκε σε τριάντα
µήνες φυλάκιση και τρία χρόνια δοκιµαστική επιτήρηση για απάτη σε βάρος ηλικιωµένου θύµατος
από το οποίο πήρε $60.000.

Τρεις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες κατέθεσαν µήνυση κατά της αµερικανικής Philadelphia Energy
Solutions Inc για περίπου $600.000, ισχυριζόµενες ότι η επιχείρηση δεν τους κατέβαλε πληρωµές για
δεξαµενόπλοια που ναύλωσε.

Η Λιτανεία στην Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου. Φωτογραφία: «Ε.Κ.»/Χριστόδουλος Αθανασάτος.

Παρουσία δεκάδων πιστών εγκαινιάστηκε στις 25 Ιουλίου, το Φεστιβάλ της Αγίας Ειρήνης
Χρυσοβαλάντου στην Αστόρια, το οποίο αποτελεί µια από τις κεντρικές εκδηλώσεις της Οµογένειας
του Κουίνς κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Νέα δωρεά 10.000 δολαρίων έκανε η ΑΗΕΡΑ προς το ερευνητικό νοσοκοµείο St. Jude’s Research
Hospital.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Βράβευση του οµογενή Θανάση Παλαιολόγου στην Μυτιλήνη που δώρισε $600.000 στην βιβλιοθήκη
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου από τον ΥΦΥΠΕΞ Αντώνη Διαµατάρη.
Η αρµόδια Επιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ ενέκρινε οµόφωνα την υποψηφιότητα του
Ελληνοαµερικανού Μάικλ Κράτσιου ως επικεφαλής του Γραφείου Τεχνολογίας των ΗΠΑ.
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Ο κ. Μάικλ Κράτσιος (Official White House Photo by Shealah Craighead)

Τα δικά του «προσωπικά γραµµατόσηµα» της οµώνυµης αναµνηστικής σειράς των Ελληνικών
Ταχυδροµείων (ΕΛΤΑ) αποκτά ο Δρ. Κωνσταντίνος Δασκαλάκης από το Παγκόσµιο Συµβούλιο
Κρητών.
Ο Ελληνοαµερικανός Τζιµ Γιαννόπουλος υπογράφει νέα πολυετή συµφωνία για να συνεχίσει ως
πρόεδρος και διευθύνων Σύµβουλος της «Paramount».
Ο Δρ. Χρήστος Κυρατσούς αντιπρόεδρος και επικεφαλής έρευνας µολυσµατικών νόσων και
τεχνολογιών ιικών φορέων της Regeneron ανακαλύπτει δύο νέα φάρµακα που µπορούν να σώσουν
από τον θάνατο περίπου το 90% των ασθενών.
Ο αναπληρωτής ηγέτης της Γερουσίας, Μάικλ Γιάνναρης, ανακοίνωσε χρηµατοδότηση από τον
κρατικό Προϋπολογισµό ύψους 10.000 δολαρίων για τις υλικές ανάγκες της Βιβλιοθήκης του
Κουίνσµπριτζ.
Δωρεά της AHEPA ύψους 56.000 δολάρια σε υποτροφίες σε πενήντα µαθητές Λυκείου και φοιτητές
στο Χιούστον του Τέξας.
Στο γκαλά «Blue Dream» στο Σαουθάµπτον ο νέος Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος  και ο υποψήφιος για
την προεδρία της Αµερικής Τζο Μπάιντεν.
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Ο Αρχιεπίσκοπος Αµερικής, κ. Ελπιδοφόρος µε τον πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και υποψήφιο για
την Προεδρία, Τζο Μπάιντεν. Φωτογραφία: «Εθνικός Κήρυξ» – Κώστας Μπέη.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Βανδαλισµός στο κτίριο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη. Αγνωστοι ζωγράφισαν
µε κόκκινη µπογιά, ένα µεγάλο «Α», µέσα σε κύκλο.
Την Τετάρτη 4 Σεπτεµβρίου πραγµατοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση γνωριµίας µεταξύ
εκπαιδευτικών, γονέων και µαθητών του νέου σχολείου «Hellenic Classical Charter» στο Στάτεν
Αϊλαντ.
Το Ιδρυµα Σταύρος Νιάρχος και ο Ανδρέας Δρακόπουλος λαµβάνει τιµητική διάκριση από το 9/11
Memorial & Museum.
Πραγµατοποιούνται τα εγκαίνια του σχολείου «Hellenic Classical Charter» στο Στάτεν Αϊλαντ,
παρουσία σύσσωµου του Διοικητικού Συµβουλίου, εκπαιδευτικού προσωπικού και γονέων.
Ελληνας επιστήµονας της Διασποράς, ο Ευάγγελος Πουρνάρας, µεταδιδακτορικός ερευνητής
πληροφορικής στον τοµέα Υπολογιστικής Κοινωνικής Επιστήµης του Ελβετικού Οµοσπονδιακού
Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Ζυρίχης διακρίνεται σε νέο διεθνή διαγωνισµό µε αντικείµενο το πώς
µπορεί να βελτιωθεί ψηφιακά η δηµοκρατία.

Ο Ευάγγελος Πουρνάρας. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Θλίψη και µεγάλο κενό στην Οµογένεια αφήνει η απώλεια του επιφανούς και φιλάνθρωπου οµογενή
Δηµήτριου Καλοειδή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών.
Ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για θέµατα
Απόδηµου Ελληνισµού, Αντώνης Διαµατάρης, συναντήθηκαν το πρωί της Παρασκευής στο Γενικό
Προξενείο της Νέας Υόρκης µε εκπροσώπους φορέων και επιχειρήσεων της Οµογένειας για την ψήφο
των οµογενών.

Μια πρωτοποριακή διπλή καρδιοχειρουργική επέµβαση πραγµατοποίησε στις ΗΠΑ ο
καρδιοχειρουργός Δηµήτρης Αυγερινός, επίκουρος καθηγητής στο Τµήµα Καρδιοθωρακικής
Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Cornell (Κορνέλ) της Νέας Υόρκης.
Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειµένου να συµµετάσχει στη
Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για το Κλίµα και στις εργασίες της 74ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης
των Ηνωµένων Εθνών.
Ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, Κυριάκος Μητσοτάκης πραγµατοποιεί οµιλία προς την Οµογένεια, στο
Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Δηµητρίου Αστόριας «Πέτρος Γ. Πατρίδης».
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ΗΠΑ – Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΟΡΙΑ
(EUROKINISSI/ΓΡ.ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ)

Την ύψιστη διάκριση λαµβάνει το σχολείο Hellenic Classical Charter στο Μπρούκλιν µε τη βράβευσή
του ως Σχολείο «National Blue Ribbon» από το οµοσπονδιακό υπουργείο Παιδείας.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Ο Ελληνοαµερικανός Δρ Τόµας Κατσουλέας αναλαµβάνει και επίσηµα καθήκοντα ως ο 16ος
πρόεδρος του Πανεπιστηµίου του Κονέκτικατ (UConn).
Η Φιλαρµονική Αθηνών πραγµατοποιεί την πρεµιέρα της στο Carnegie Hall, σε µια ειδική συναυλία
υπό την διεύθυνση του Γιάννη Χατζηλοϊζου.  Η συναυλία είναι αφιερωµένη στον σύζυγο της
Κατερίνας Παναγοπούλου, Περικλή Παναγόπουλο και τα έσοδά της θα διατεθούν υπέρ της
ανέγερσης του Ναού του Αγίου Νικολάου στο Σηµείο Μηδέν.
Η οµογενής Τζένιφερ Ανιστον καταρρίπτει ρεκόρ Guinness, φτάνοντας ταχύτερα από οποιονδήποτε
άλλο, έως σήµερα, τους 1 εκατοµµύριο ακολούθους στο Instagram.
Εγκρίνεται η ανέγερση µνηµείου προς τιµήν των Ελλήνων του Πόντου µετά από 10 χρόνια
προσπαθειών της ποντιακής κοινότητας.
Απονέµονται για 9η χρονιά, τα ετήσια βραβεία του «Washington Oxi Day Foundation Courage», προς
τιµήν όσων ξεχώρισαν για το θάρρος και το κουράγιο τους.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αµερικής Ελπιδοφόρος διορίζει τον Αναστάσιο Κουλαρµάνη Διευθυντή της
Ελληνικής Παιδείας, σε διαδοχή του Ιωάννη Ευθυµιόπουλου, ο οποίος παραιτήθηκε λίγο µετά την
εκλογή του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου.

https://www.ekirikas.com/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-2019-%ce%b7-%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ac-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1/


https://www.ekirikas.com/

 Publication date: 28/12/2019 18:39

 Alexa ranking (Greece): 1824

 https://www.ekirikas.com/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80...

Ο κ. Αναστάσιος Κουλαρµάνης. Φωτογραφία αρχείου: «Ε.Κ.»/Κώστας Μπέη.

Εκλέγονται τέσσερις Ελληνες βουλευτές στις εκλογές του Καναδά. Οι Εµµανουέλα Λαµπροπούλου,
Ανι Κουτράκη, Πίτερ Φραγκισκάτος και Νίκη Αστον.
O πρόεδρος της HANAC Νικήτας Δρακωτός, γνωστός για την επιχειρηµατική και φιλανθρωπική
δράση του, τιµάται ως «Πρόσωπο της Χρονιάς» από τον Οργανισµό για το 2019.

«Πρόσωπο της Χρονιάς» o Νικήτας Δρακωτός από τη HANAC. Φωτογραφία «Ε.Κ»/Χριστόδουλος
Αθανασάτος

Για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη, οι ψηφοφόροι µπορούν πλέον να ψηφίζουν νωρίτερα από την ηµέρα
των εκλογών, σύµφωνα µε το νόµο που προώθησε ο γερουσιαστής Ζέλνορ Μίριε.

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Η «Nounos Creamery» ανακοινώνει τη συνεργασία της µε την «Loumidis Foods» µε σκοπό την επέκταση
της παροχής επισιτιστικών υπηρεσιών σε εστιατόρια και καφετέριες στα βορειοανατολικά και σε
άλλα µέρη των ΗΠΑ και του Καναδά.

Τον ετήσιο χορό του πραγµατοποίησε την Παρασκευή 1 Νοεµβρίου ο Σύλλογος Ελλήνων Δικηγόρων
τιµώντας για την προσφορά του τον δικηγόρο Γεώργιο Τσούνη.
Μέλη της AHEPA πραγµατοποιούν διαµαρτυρία έξω από τον Λευκό Οίκο στις 13 Νοεµβρίου, ηµέρα
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όπου ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν συναντάται  µε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραµπ.
Η Αρχιεπισκοπή διοργανώνει το 1ο Συνέδριο Ελληνικής Παιδείας µε τη συνδροµή εκπαιδευτικών και
φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Το πρώτο συνέδριο ελληνικής παιδείας πραγµατοποιήθηκε το Νοέµβριο του 2019, στο Φλάσινγκ.
Φωτογραφία: «Εθνικός Κήρυξ» – Κώστας Μπέη.

Την 92η επέτειο από την ίδρυσή της γιόρτασε το βράδυ του Σαββάτου η κοινότητα του Αγίου
Δηµητρίου στην Αστόρια, πλησιάζοντας πλέον έναν αιώνα προσφοράς στην ελληνική οµογένεια της
Βορείου Αµερικής.
Πραγµατοποιείται η θεραπεία του µικρού Παναγιώτη-Ραφαήλ Γλωσσιώτη από τον διεθνούς φήµης
οµογενή ιατρό και καθηγητή Δρα Βασίλη Δάρρα.
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Ο οµογενής κορυφαίος ιατρός Βασίλειος Δάρρας, επικεφαλής του Παιδιατρικού Νευρολογικού
Τµήµατος του Νοσοκοµείου Παίδων της Βοστώνης, ερευνητής και καθηγητής του πανεπιστηµίου του
Harvard. Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση Δρ. Βασίλειος Δάρρας.

O Γιώργος Γιανκόπουλος, ιδρυτής, πρόεδρος και επιστηµονικός διευθυντής της φαρµακοβιοµηχανίας
Regeneron, τιµάται µε το βραβείο «Alexander Hamilton Medal» του Κολούµπια.
Συλλαµβάνεται ο Τζέρι Δηµητρίου, πρώην εκτελεστικός διευθυντής Διοίκησης και Οικονοµικών της
Αρχιεπισκοπής Αµερικής, µε κατηγορίες για υπεξαίρεση χρηµατικών ποσών και κατάχρησης της
πιστωτικής κάρτας της Αρχιεπισκοπής για προσωπική του χρήση και έξοδα.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Ο οµογενής δισεκατοµµυριούχος Αλκιβιάδης Δαυίδ καλείται να πληρώσει πάνω από 58 εκατοµµύρια
δολάρια αποζηµίωση, όταν το δικαστήριο τον κρίνει ένοχο για σεξουαλική παρενόχληση σε πρώην
υπάλληλό του.
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Ο Αλκιβιάδης Δαυίδ. (Owen Phillips/FilmOn Networks via AP)

Το ποσό των 50.000 δολαρίων δωρίζει στην AHEPA ο οµογενής Τζον Ρουµπάκης και η σύζυγός του
Κλειώ από το Πόρτλαντ του Ορεγκον.
Ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της Sigmapharm Laboratories, Δρ. Σπύρος Σπυρέας και η
Εκτελεστική Διευθύντρια της «Ηγεσίας των 100», Πωλέτ Πούλου είναι τα τιµώµενα πρόσωπα του
24ου Ετήσιου Χριστουγεννιάτικου Δείπνου του Ελληνικού Τµήµατος του Ronald McDonald House.
H «Ελλάδα επανήλθε» (Greece is Back) ήταν το κεντρικό µήνυµα του 21ου επενδυτικού συνεδρίου
Capital Link που πραγµατοποιείται στο Metropolitan Club, στο Μανχάταν.

Χαµόγελα αισιοδοξίας στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα. (Φωτογραφία:
Ε.Κ./Ζαφείρης Χαϊτίδης)

Κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούρα, κλείνει τις
εργασίες του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης στο πλαίσιο του Capital Link.
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Ανασκόπιση 2019: Η χρονιά των µεγάλων αλλαγών
Ετος – ορόσηµο θα µπορούσε να χαρακτηριστεί για την Οµογένεια το 2019, αφήνοντας πίσω του µια σειρά
από γεγονότα αλλά και ιστορικές αλλαγές, τα αποτελέσµατα των οποίων θα επηρεάσουν καταστάσεις και
θα µνηµονεύονται για τα επόµενα χρόνια.

Αναµφίβολα, το γεγονός που επισκιάζει τις εξελίξεις, είναι η ρύθµιση της διαδικασίας άσκησης του
εκλογικού δικαιώµατος των Ελλήνων του εξωτερικού, η οποία, παρά το αµφιλεγόµενο περιεχόµενό της και
µια σειρά από περιορισµούς που αποκλείουν ένα σηµαντικό κοµµάτι της παλαιότερης γενιάς, βάζει τέλος
σε ένα ζήτηµα που απασχόλησε τον Απόδηµο Ελληνισµό ήδη από την περίοδο της Μεταπολίτευσης.

Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, Τάκης Θεοδωρικάκος, Αντώνης Διαµατάρης στο Γενικό Προξενείο, κατά την
συζήτηση µε φορείς της οµογένειας για το νοµοσχέδιο της ρύθµισης διαδικασίας της ψήφου των
Αποδήµων. Φωτογραφία: «Εθνικός Κήρυξ» – Κώστας Μπέη.

Παράλληλα, η επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και η οµιλία του σε ανοικτή
συγκέντρωση, στην αίθουσα «Πέτρος Πατρίδης» της κοινότητας Αγίου Δηµητρίου Αστόριας, αποτέλεσε
την πρώτη ανάλογη εκδήλωση µε κεντρικό οµιλητή Ελληνα Πρωθυπουργό, µετά το 2000 και την επίσκεψη
του Κώστα Σηµίτη.
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ΗΠΑ – Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τυγχάνει θερµής υποδοχής στην Κοινότητα του Αγίου
Δηµητρίου στην Αστόρια. (EUROKINISSI/ΓΡ.ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ)

Στην αντίπερα όχθη, η Οµογένεια απώλεσε δυο σηµαντικά στελέχη της και, ειδικότερα, τους
επιχειρηµατίες και φιλανθρώπους Νίκο Μούγιαρη και Δηµήτρη Καλοειδή, οι οποίοι έφυγαν από την ζωή
τον Ιανουάριο και τον Σεπτέµβριο, αντίστοιχα.

O επιχειρηµατίας και φιλάνθρωπος, Νίκος Μούγιαρης, έφυγε από την ζωή τον Ιανουάριο του 2019,
αφήνοντας ένα µεγάλο κενό.

Ασφαλώς, επήλθε ιστορική αλλαγή στο πηδάλιο της Αρχιεπισκοπής Αµερικής, µε τον κ. Ελπιδοφόρο να
διαδέχεται τον κ. Δηµήτριο, γεγονός για το οποίο υπάρχει εκτενής ανάλυση στην αντίστοιχη ανασκόπηση
των εκκλησιαστικών γεγονότων.
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Στιγµιότυπο από την άφιξη του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου στη Νέα Υόρκη. Φωτογραφία: «Εθνικός Κήρυξ»
– Κώστας Μπέη.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Ο 43χρονος οµογενής αναπληρωτής σερίφης της Cook County, Λουκ Χατζηπέτρος (Luke Hatzipetros),
κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε δυο νεαρά κορίτσια.
Φεύγει από την ζωή, σε ηλικία 73 ετών, ο οµογενής επιχειρηµατίας και φιλάνθρωπος, Νίκος
Μούγιαρης, σκορπώντας την θλίψη και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού.
Ο οµογενής Πολιτειακός Γερουσιαστής, Μιχάλης Γιάνναρης, συνεχίζει την πολιτική δράση του
ενάντια στην συµφωνία για την επένδυση της Amazon στο Λονγκ Αϊλαντ Σίτυ.

Ο κ. Μιχάλης Γιάνναρης, το Νοέµβριο του 2018, σε διαµαρτυρία κατά της συµφωνίας µε την Amazon
(AP Photo/Bebeto Matthews, File)

Ο οµογενής πρώην επικεφαλής της πολιτειακής Γερουσίας της Νέας Υόρκης, Ντιν Σκέλος (Dean
Skelos), ξεκινάει να εκτίει την ποινή φυλάκισης 4 ετών και 3 µηνών, για υπόθεση διαφθοράς.
Η οµογενής Ελένη Κουναλάκη έγραψε ιστορία, καθώς ορκίστηκε ως η πρώτη γυναίκα
αντικυβερνήτης της Πολιτείας της Καλιφόρνιας.
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Η κ. Ελένη Κουναλάκη περιχαρής µετά την ορκωµοσία της (AP Photo/Rich Pedroncelli)

Ο Μιχάλης Γιάνναρης εκλέγεται αναπληρωτής επικεφαλής της πλειοψηφίας της Πολιτειακής
Γερουσίας της Νέας Υόρκης.
Πεθαίνει ο οµογενής επιχειρηµατίας και ευεργέτης, Ιωάννης Σακελλάρης.
Αλλαγή τόπου διεξαγωγής της δίκης του ζητά ο οµογενής Δηµήτριος Παγουρτζής.

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Η 51χρονη Τερέζα Κολάτζ πρώην γραµµατέας και λογίστρια της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας
του Αγίου Γεωργίου στην πόλη Ocean City της Νέας Ιερσέης, καταδικάζεται σε δέκα χρόνια
φυλάκιση για κλοπή από την κοινότητα.
Πεθαίνει ο µουσικός Γιάννης Πολυκανδριώτης , γνωστός ως το «µπουζούκι της Διασποράς»
Η οµογενής Πολιτειακή Βουλευτής, Νικόλ Μαλλιωτάκη, καταθέτει υποψηφιότητα για το Κογκρέσο,
εν όψει των εκλογών του 2020.
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Η οµογενής πολιτικός Νικόλ Μαλλιωτάκη (ευγενική παραχώρηση του πολιτικού της γραφείου).

Η διάσηµη αστέρας του ριάλιτι «Keeping Up with the Kardashians», Κόρτνεϊ Καρντάσιαν εµφανίστηκε
για δείπνο στο ελληνικό «Estiatorio Milos».
O «Εθνικός Κήρυκας» βραβεύει τους Ελληνες εκπαιδευτικούς του Hellenic Classical Charter School.

Από την εκδήλωση που ήταν αφιερωµένη στα Ελληνικά Γράµµατα στα γραφεία του «Ε.Κ.» στη Νέα
Υόρκη. Φωτογραφία: «Εθνικός Κήρυξ» – Κώστας Μπέη.

Η Ελληνοκαναδή Κατερίνα Ντούσκα επιλέγεται για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 64η
Eurovision.
Η Amazon ανακοινώνει την ακύρωση της επένδυσης στο Λονγκ Αϊλαντ Σίτυ και ο οµογενής
Πολιτειακός Γερουσιαστής, Μιχάλης Γιάνναρης, µπαίνει στην δίνη του κυκλώνα.
Αποτυγχάνει να εκλεγεί στο Σικάγο ο οµογενής υποψήφιος Δήµαρχος, Πολ Βάλλας.
Συγκινητική εκδήλωση εις µνήµην του Νίκου Μούγιαρη διοργανώνεται στο «Terrace on the Park».

ΜΑΡΤΙΟΣ

Οµιλία στη σχολή Fletcher του Tufts στη Βοστώνη πραγµατοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, µε θέµα
τον ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ν.Α. Ευρώπης.
Ο Δηµήτρης Αβραµόπουλος ορίζεται τελετάρχης στην παρέλαση της Οµογένειας στη Βοστώνη.
Ο οµογενής Κρις Αλαχούζος επανεξελέγη στη θέση του δηµάρχου στο Τάρπον Σπρινγκς.
Ο πρόεδρος Τραµπ τιµά την Ηµέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, στην καθιερωµένη δεξίωση, στον
Λευκό Οίκο.
Γιορτάστηκε στο «Gracie Mansion» η 198η επέτειος της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, υπό τον Δήµαρχο
Νέας Υόρκης, Μπιλ ντε Μπλάσιο.
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Στιγµιότυπο από την δεξίωση για την επέτειο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, στο Gracie Mansion.
Φωτογραφία: «Εθνικός Κήρυξ» – Κώστας Μπέη.

Ο ελληνικής καταγωγής Μάικλ Κράτσιος , πρώην επενδυτής, αναλαµβάνει Γενικός Διευθυντής
Τεχνολογίας στον Λευκό Οίκο.
Ανακοινώνεται ότι ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας, Τζορτζ Μάρκους (George Marcus) θα είναι ο
Τελετάρχης της Παρέλασης στην 5η Λεωφόρο.

O κ. Τζορτζ Μάρκους.

Με ψήφισµα του Μιχάλη Γιάνναρη, η Γερουσία ΝΥ όρισε τον Μάρτιο ως Μήνα Ελληνικής Ιστορίας
Το ΙΣΝ ανακοινώνει δωρεά 1 εκατοµµυρίου δολαρίων στο Συµβούλιο Ελληνοαµερικανικής Ηγεσίας
(HALC).

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

«Γαλανόλευκη πληµµύρα» σε Τάρπον Σπρινγκς και Βαλτιµόρη για τον εορτασµό της 25ης Μαρτίου.

Ενταση κατά τη διάρκεια της οµιλίας του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Κατρούγκαλου, µε
αφορµή την Συµφωνία των Πρεσπών.
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Ενταση υπήρξε κατά την οµιλία του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Κατρούγκαλου στο Columbia
University για τη Συµφωνία των Πρεσπών. Φωτογραφία: «Ε.Κ.»/Χριστόδουλος Αθανασάτος.

Στον πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς, Δρα Γιώργο Χατζηνικολάου, απονέµεται το βραβείο
«Executive of the Year» του HABA.
Πλήθος κόσµου στις παρελάσεις της Οµογένειας σε Φιλαδέλφεια και Βοστώνη.
Ο πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Οµοσπονδίας των ΗΠΑ, Νίκολας Γκέιτζ παραδίδει επιταγή στις
αδελφές του Κωνσταντίνου Κατσίφα.
Ο Ελληνισµός της Νέας Υόρκης δίνει για µια ακόµη χρονιά δυναµικό «παρών» και η φηµισµένη 5η
Λεωφόρος βάφεται «γαλανόλευκη».

Από την παρέλαση της 5ης Λεωφόρου.  Φωτογραφία: «Ε.Κ.»/Κώστας Μπέη.

Πεθαίνει ο εκδότης του ιστορικού περιοδικού «Estiator», Παναγιώτης Μακριάς.
Αντιδράσεις για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά µε την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, βάσει
της οποίας η ψήφος τους δεν θα προσµετράται στο αποτέλεσµα Επικρατείας.
Ναυαγεί η προσπάθεια για συνεργασία των δύο ελληνικών σχολείων των κοινοτήτων Αγίου
Δηµητρίου Αστόριας και Τιµίου Σταυρού Γουάιτστόουν.

ΜΑΪΟΣ

H οµογενής καθηγήτρια Νατάσα Ρωµανού κατέρχεται υποψήφια µε τον ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές.
Πραγµατοποιείται η παρέλαση για την επέτειο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας στο Σικάγο.
Την παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Αµερικής κ. Δηµητρίου ανακοινώνει το Οικουµενικό Πατριαρχείο.
Ιδρύεται το 40ό Τµήµα της AHEPA Hellas, παρουσία του ύπατου προέδρου, Τζορτζ Λούκας.
Ο κ. Ελπιδοφόρος εκλέγεται παµψηφεί Αρχιεπίσκοπος Αµερικής.
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Ο Αρχιεπίσκοπος Αµερικής, Ελπιδοφόρος. Φωτογραφία: «Εθνικός Κήρυξ» – Κώστας Μπέη.

Ο Δηµήτρης Φιλιππίδης επανεκλέγεται Υπατος Πρόεδρος της Παµµακεδονικής Ενωσης Αµερικής.
Ο οµογενής πρώην σύµβουλος του Ντόναλντ Τραµπ, Γιώργος Παπαδόπουλος, δηλώνει ότι το πόρισµα
Μόλερ τον δικαιώνει.
Τα σχέδια για το θέατρο «Νίκος Μούγιαρης» παρουσιάζουν στους δηµοσιογράφους ο Παγκύπριος
και η κατασκευαστική Mega Contracting Corp.
Παράσταση διαµαρτυρίας έξω από το Δηµοτικό Συµβούλιο Νέας Υόρκης πραγµατοποιούν οι
οµογενείς γουναράδες και συνάδελφοί τους.

Κραυγή αγωνίας από τους οµογενείς γουναράδες στη Νέα Υόρκη. Φωτογραφία: «Εθνικός Κήρυξ» –
Κώστας Μπέη.

.Συγκίνηση και παρατεταµένο χειροκρότηµα στο Queens Theatre για τη µουσική παράσταση µε τίτλο
«Φυλακισµένα Μνήµατα».
Εγκαινιάστηκε το νέο κτίριο προσιτών κατοικιών για ηλικιωµένους της HANAC, παρουσία της
Οµοσπονδιακής Βουλευτή, Αλεσάντρια Οκάζιο – Κορτέζ.
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Βλέπει το φως της δηµοσιότητας η υπόθεση εξαφάνισης της Τζένιφερ Ντούλος, εν διαστάσει
συζύγου του οµογενούς Φώτη Ντούλου και µητέρας πέντε παιδιών.

ΙΟΥΝΙΟΣ

Φεύγει από τη ζωή ο οµογενής καθηγητής Ανδρέας Γερολυµάτος.
Συλλαµβάνεται ο Φώτης Ντούλος για την υπόθεση εξαφάνισης της εν διαστάσει συζύγου του,
Τζένιφερ.
O οµογενής Μιχάλης Σισώης πέφτει νεκρός σε µακελειό µε πυροβολισµούς στην Αυστραλία.
Με κεντρικό οµιλητή τον Δρα Γεώργιο Γιανκόπουλο της Regeneron, πραγµατοποιείται η Τελετή
Αποφοίτησης του Ηµερήσιου Σχολείου Αγίου Δηµητρίου Αστόριας.

Ο Δρ. Γιανκόπουλος κατά την οµιλία του στην Τελετή Αποφοίτησης του Λυκείου του Αγίου
Δηµητρίου Αστόριας. Φωτογραφία: «Εθνικός Κήρυξ» – Κώστας Μπέη.

Αποχωρεί ο Δρ. Ιωάννης Ευθυµιόπουλος από την διεύθυνση του Γραφείου Παιδείας της
Αρχιεπισκοπής.
Συγκρατηµένη αισιοδοξία στο 8ο Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα στο Μανχάταν.
Ο επιχειρηµατίας Δηµήτρης Τσίρκος απαντάει, µέσω του «Ε.Κ.», στο δηµοσίευµα της «NY Post» για
το σκάνδαλο µε τις καντίνες παγωτών.
Καταβάλει την εγγύηση και αποφυλακίζεται ο Φώτης Ντούλος.

https://www.ekirikas.com/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%b7-2019-%ce%b7-%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ac-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1/


https://www.ekirikas.com/

 Publication date: 28/12/2019 12:19

 Alexa ranking (Greece): 1824

 https://www.ekirikas.com/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80...

O οµογενής Φώτης Ντούλος (Fotis Dulos) στο δικαστήριο. (Tyler Sizemore/Hearst Connecticut Media via
AP, Pool)

Συγκέντρωση οικονοµικής ενίσχυσης υπέρ της υποψηφιότητας Μπάιντεν, παρουσία του ιδίου του
πρώην προέδρου των ΗΠΑ, διοργάνωσαν οµογενείς στη Νέα Υόρκη.
Εγκαινιάζεται το Κέντρο Πρόληψης Εγκεφαλικών Επεισοδίων στο νοσοκοµείο Mount Sinai στην
Αστόρια, µε την υποστήριξη του ΙΣΝ.
Ο Βασίλης  Καυκάς επανεκλέγεται πρόεδρος της Οµοσπονδίας Ελληνοαµερικανικών Σωµατείων Νέας
Αγγλίας.
Πραγµατοποιείται η Τελετή Ενθρόνισης του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου στον Καθεδρικό Ι.Ν. Αγίας
Τριάδος.

ΙΟΥΛΙΟΣ

Η Ελληνοαµερικανίδα  Ρίτα Γουίλσον και ο τραγουδιστής του συγκροτήµατος «Μέλισσες», Χρήστος
Μάστορας, παρουσίασαν το νέο τους τραγούδι «Let Me Be» στο Κέντρο Πολιτισµού Ιδρυµα Σταύρος
Νιάρχος.

Τελετή Αποφοίτησης του Αµερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος «Deree». Αποδέκτης του Τιµητικού
Διπλώµατος για φέτος ήταν ο οµογενής επιχειρηµατίας και φιλάνθρωπος Τζορτζ Μ. Μάρκους.

Η αεροπορική εταιρεία Norwegian Airlines εγκαινιάζει την απευθείας πτήση Νέα Υόρκη – Αθήνα, 4
φορές την εβδοµάδα, από τις 2 Ιουλίου και µέχρι τις 26 Οκτωβρίου.

Ο εκ Νέας Ιερσέης δικηγόρος Γεώργιος Χωριάτης εκλέγεται ύπατος πρόεδρος της οργάνωσης
AHEPA στα πλαίσια του 97ου συνεδρίου της στο Σικάγο.

Ο κ. Αντώνης Η. Διαµατάρης είναι η επιλογή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για να
αναλάβει ως υφυπουργός Εξωτερικών το χαρτοφυλάκιο του Απόδηµου Ελληνισµού.
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Ο κ. Αντώνης Η. Διαµατάρης. Φωτογραφία: «Εθνικός Κήρυξ» – Κώστας Μπέη.

Στη Μύκονο βρίσκεται για δεύτερο συνεχόµενο καλοκαίρι, η Τίφανι Τραµπ, µικρότερη κόρη του
προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραµπ.

Ο οµογενής Κρίστοφερ Σακελλαράκης, 35 ετών, από την πόλη Μίλφορντ, καταδικάσθηκε σε τριάντα
µήνες φυλάκιση και τρία χρόνια δοκιµαστική επιτήρηση για απάτη σε βάρος ηλικιωµένου θύµατος
από το οποίο πήρε $60.000.

Τρεις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες κατέθεσαν µήνυση κατά της αµερικανικής Philadelphia Energy
Solutions Inc για περίπου $600.000, ισχυριζόµενες ότι η επιχείρηση δεν τους κατέβαλε πληρωµές για
δεξαµενόπλοια που ναύλωσε.

Η Λιτανεία στην Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου. Φωτογραφία: «Ε.Κ.»/Χριστόδουλος Αθανασάτος.

Παρουσία δεκάδων πιστών εγκαινιάστηκε στις 25 Ιουλίου, το Φεστιβάλ της Αγίας Ειρήνης
Χρυσοβαλάντου στην Αστόρια, το οποίο αποτελεί µια από τις κεντρικές εκδηλώσεις της Οµογένειας
του Κουίνς κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Νέα δωρεά 10.000 δολαρίων έκανε η ΑΗΕΡΑ προς το ερευνητικό νοσοκοµείο St. Jude’s Research
Hospital.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Βράβευση του οµογενή Θανάση Παλαιολόγου στην Μυτιλήνη που δώρισε $600.000 στην βιβλιοθήκη
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου από τον ΥΦΥΠΕΞ Αντώνη Διαµατάρη.
Η αρµόδια Επιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ ενέκρινε οµόφωνα την υποψηφιότητα του
Ελληνοαµερικανού Μάικλ Κράτσιου ως επικεφαλής του Γραφείου Τεχνολογίας των ΗΠΑ.
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Ο κ. Μάικλ Κράτσιος (Official White House Photo by Shealah Craighead)

Τα δικά του «προσωπικά γραµµατόσηµα» της οµώνυµης αναµνηστικής σειράς των Ελληνικών
Ταχυδροµείων (ΕΛΤΑ) αποκτά ο Δρ. Κωνσταντίνος Δασκαλάκης από το Παγκόσµιο Συµβούλιο
Κρητών.
Ο Ελληνοαµερικανός Τζιµ Γιαννόπουλος υπογράφει νέα πολυετή συµφωνία για να συνεχίσει ως
πρόεδρος και διευθύνων Σύµβουλος της «Paramount».
Ο Δρ. Χρήστος Κυρατσούς αντιπρόεδρος και επικεφαλής έρευνας µολυσµατικών νόσων και
τεχνολογιών ιικών φορέων της Regeneron ανακαλύπτει δύο νέα φάρµακα που µπορούν να σώσουν
από τον θάνατο περίπου το 90% των ασθενών.
Ο αναπληρωτής ηγέτης της Γερουσίας, Μάικλ Γιάνναρης, ανακοίνωσε χρηµατοδότηση από τον
κρατικό Προϋπολογισµό ύψους 10.000 δολαρίων για τις υλικές ανάγκες της Βιβλιοθήκης του
Κουίνσµπριτζ.
Δωρεά της AHEPA ύψους 56.000 δολάρια σε υποτροφίες σε πενήντα µαθητές Λυκείου και φοιτητές
στο Χιούστον του Τέξας.
Στο γκαλά «Blue Dream» στο Σαουθάµπτον ο νέος Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος  και ο υποψήφιος για
την προεδρία της Αµερικής Τζο Μπάιντεν.
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Ο Αρχιεπίσκοπος Αµερικής, κ. Ελπιδοφόρος µε τον πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και υποψήφιο για
την Προεδρία, Τζο Μπάιντεν. Φωτογραφία: «Εθνικός Κήρυξ» – Κώστας Μπέη.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Βανδαλισµός στο κτίριο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη. Αγνωστοι ζωγράφισαν
µε κόκκινη µπογιά, ένα µεγάλο «Α», µέσα σε κύκλο.
Την Τετάρτη 4 Σεπτεµβρίου πραγµατοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση γνωριµίας µεταξύ
εκπαιδευτικών, γονέων και µαθητών του νέου σχολείου «Hellenic Classical Charter» στο Στάτεν
Αϊλαντ.
Το Ιδρυµα Σταύρος Νιάρχος και ο Ανδρέας Δρακόπουλος λαµβάνει τιµητική διάκριση από το 9/11
Memorial & Museum.
Πραγµατοποιούνται τα εγκαίνια του σχολείου «Hellenic Classical Charter» στο Στάτεν Αϊλαντ,
παρουσία σύσσωµου του Διοικητικού Συµβουλίου, εκπαιδευτικού προσωπικού και γονέων.
Ελληνας επιστήµονας της Διασποράς, ο Ευάγγελος Πουρνάρας, µεταδιδακτορικός ερευνητής
πληροφορικής στον τοµέα Υπολογιστικής Κοινωνικής Επιστήµης του Ελβετικού Οµοσπονδιακού
Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Ζυρίχης διακρίνεται σε νέο διεθνή διαγωνισµό µε αντικείµενο το πώς
µπορεί να βελτιωθεί ψηφιακά η δηµοκρατία.

Ο Ευάγγελος Πουρνάρας. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Θλίψη και µεγάλο κενό στην Οµογένεια αφήνει η απώλεια του επιφανούς και φιλάνθρωπου οµογενή
Δηµήτριου Καλοειδή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών.
Ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για θέµατα
Απόδηµου Ελληνισµού, Αντώνης Διαµατάρης, συναντήθηκαν το πρωί της Παρασκευής στο Γενικό
Προξενείο της Νέας Υόρκης µε εκπροσώπους φορέων και επιχειρήσεων της Οµογένειας για την ψήφο
των οµογενών.

Μια πρωτοποριακή διπλή καρδιοχειρουργική επέµβαση πραγµατοποίησε στις ΗΠΑ ο
καρδιοχειρουργός Δηµήτρης Αυγερινός, επίκουρος καθηγητής στο Τµήµα Καρδιοθωρακικής
Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Cornell (Κορνέλ) της Νέας Υόρκης.
Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειµένου να συµµετάσχει στη
Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για το Κλίµα και στις εργασίες της 74ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης
των Ηνωµένων Εθνών.
Ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, Κυριάκος Μητσοτάκης πραγµατοποιεί οµιλία προς την Οµογένεια, στο
Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Δηµητρίου Αστόριας «Πέτρος Γ. Πατρίδης».
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ΗΠΑ – Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΟΡΙΑ
(EUROKINISSI/ΓΡ.ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ)

Την ύψιστη διάκριση λαµβάνει το σχολείο Hellenic Classical Charter στο Μπρούκλιν µε τη βράβευσή
του ως Σχολείο «National Blue Ribbon» από το οµοσπονδιακό υπουργείο Παιδείας.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Ο Ελληνοαµερικανός Δρ Τόµας Κατσουλέας αναλαµβάνει και επίσηµα καθήκοντα ως ο 16ος
πρόεδρος του Πανεπιστηµίου του Κονέκτικατ (UConn).
Η Φιλαρµονική Αθηνών πραγµατοποιεί την πρεµιέρα της στο Carnegie Hall, σε µια ειδική συναυλία
υπό την διεύθυνση του Γιάννη Χατζηλοϊζου.  Η συναυλία είναι αφιερωµένη στον σύζυγο της
Κατερίνας Παναγοπούλου, Περικλή Παναγόπουλο και τα έσοδά της θα διατεθούν υπέρ της
ανέγερσης του Ναού του Αγίου Νικολάου στο Σηµείο Μηδέν.
Η οµογενής Τζένιφερ Ανιστον καταρρίπτει ρεκόρ Guinness, φτάνοντας ταχύτερα από οποιονδήποτε
άλλο, έως σήµερα, τους 1 εκατοµµύριο ακολούθους στο Instagram.
Εγκρίνεται η ανέγερση µνηµείου προς τιµήν των Ελλήνων του Πόντου µετά από 10 χρόνια
προσπαθειών της ποντιακής κοινότητας.
Απονέµονται για 9η χρονιά, τα ετήσια βραβεία του «Washington Oxi Day Foundation Courage», προς
τιµήν όσων ξεχώρισαν για το θάρρος και το κουράγιο τους.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αµερικής Ελπιδοφόρος διορίζει τον Αναστάσιο Κουλαρµάνη Διευθυντή της
Ελληνικής Παιδείας, σε διαδοχή του Ιωάννη Ευθυµιόπουλου, ο οποίος παραιτήθηκε λίγο µετά την
εκλογή του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου.
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Ο κ. Αναστάσιος Κουλαρµάνης. Φωτογραφία αρχείου: «Ε.Κ.»/Κώστας Μπέη.

Εκλέγονται τέσσερις Ελληνες βουλευτές στις εκλογές του Καναδά. Οι Εµµανουέλα Λαµπροπούλου,
Ανι Κουτράκη, Πίτερ Φραγκισκάτος και Νίκη Αστον.
O πρόεδρος της HANAC Νικήτας Δρακωτός, γνωστός για την επιχειρηµατική και φιλανθρωπική
δράση του, τιµάται ως «Πρόσωπο της Χρονιάς» από τον Οργανισµό για το 2019.

«Πρόσωπο της Χρονιάς» o Νικήτας Δρακωτός από τη HANAC. Φωτογραφία «Ε.Κ»/Χριστόδουλος
Αθανασάτος

Για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη, οι ψηφοφόροι µπορούν πλέον να ψηφίζουν νωρίτερα από την ηµέρα
των εκλογών, σύµφωνα µε το νόµο που προώθησε ο γερουσιαστής Ζέλνορ Μίριε.

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Η «Nounos Creamery» ανακοινώνει τη συνεργασία της µε την «Loumidis Foods» µε σκοπό την επέκταση
της παροχής επισιτιστικών υπηρεσιών σε εστιατόρια και καφετέριες στα βορειοανατολικά και σε
άλλα µέρη των ΗΠΑ και του Καναδά.

Τον ετήσιο χορό του πραγµατοποίησε την Παρασκευή 1 Νοεµβρίου ο Σύλλογος Ελλήνων Δικηγόρων
τιµώντας για την προσφορά του τον δικηγόρο Γεώργιο Τσούνη.
Μέλη της AHEPA πραγµατοποιούν διαµαρτυρία έξω από τον Λευκό Οίκο στις 13 Νοεµβρίου, ηµέρα
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όπου ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν συναντάται  µε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραµπ.
Η Αρχιεπισκοπή διοργανώνει το 1ο Συνέδριο Ελληνικής Παιδείας µε τη συνδροµή εκπαιδευτικών και
φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Το πρώτο συνέδριο ελληνικής παιδείας πραγµατοποιήθηκε το Νοέµβριο του 2019, στο Φλάσινγκ.
Φωτογραφία: «Εθνικός Κήρυξ» – Κώστας Μπέη.

Την 92η επέτειο από την ίδρυσή της γιόρτασε το βράδυ του Σαββάτου η κοινότητα του Αγίου
Δηµητρίου στην Αστόρια, πλησιάζοντας πλέον έναν αιώνα προσφοράς στην ελληνική οµογένεια της
Βορείου Αµερικής.
Πραγµατοποιείται η θεραπεία του µικρού Παναγιώτη-Ραφαήλ Γλωσσιώτη από τον διεθνούς φήµης
οµογενή ιατρό και καθηγητή Δρα Βασίλη Δάρρα.
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Ο οµογενής κορυφαίος ιατρός Βασίλειος Δάρρας, επικεφαλής του Παιδιατρικού Νευρολογικού
Τµήµατος του Νοσοκοµείου Παίδων της Βοστώνης, ερευνητής και καθηγητής του πανεπιστηµίου του
Harvard. Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση Δρ. Βασίλειος Δάρρας.

O Γιώργος Γιανκόπουλος, ιδρυτής, πρόεδρος και επιστηµονικός διευθυντής της φαρµακοβιοµηχανίας
Regeneron, τιµάται µε το βραβείο «Alexander Hamilton Medal» του Κολούµπια.
Συλλαµβάνεται ο Τζέρι Δηµητρίου, πρώην εκτελεστικός διευθυντής Διοίκησης και Οικονοµικών της
Αρχιεπισκοπής Αµερικής, µε κατηγορίες για υπεξαίρεση χρηµατικών ποσών και κατάχρησης της
πιστωτικής κάρτας της Αρχιεπισκοπής για προσωπική του χρήση και έξοδα.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Ο οµογενής δισεκατοµµυριούχος Αλκιβιάδης Δαυίδ καλείται να πληρώσει πάνω από 58 εκατοµµύρια
δολάρια αποζηµίωση, όταν το δικαστήριο τον κρίνει ένοχο για σεξουαλική παρενόχληση σε πρώην
υπάλληλό του.
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Ο Αλκιβιάδης Δαυίδ. (Owen Phillips/FilmOn Networks via AP)

Το ποσό των 50.000 δολαρίων δωρίζει στην AHEPA ο οµογενής Τζον Ρουµπάκης και η σύζυγός του
Κλειώ από το Πόρτλαντ του Ορεγκον.
Ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της Sigmapharm Laboratories, Δρ. Σπύρος Σπυρέας και η
Εκτελεστική Διευθύντρια της «Ηγεσίας των 100», Πωλέτ Πούλου είναι τα τιµώµενα πρόσωπα του
24ου Ετήσιου Χριστουγεννιάτικου Δείπνου του Ελληνικού Τµήµατος του Ronald McDonald House.
H «Ελλάδα επανήλθε» (Greece is Back) ήταν το κεντρικό µήνυµα του 21ου επενδυτικού συνεδρίου
Capital Link που πραγµατοποιείται στο Metropolitan Club, στο Μανχάταν.

Χαµόγελα αισιοδοξίας στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα. (Φωτογραφία:
Ε.Κ./Ζαφείρης Χαϊτίδης)

Κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούρα, κλείνει τις
εργασίες του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης στο πλαίσιο του Capital Link.
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Άδωνις Γεωργιάδης: Το στοίχηµα για την αλλαγή του επενδυτικού κλίµατος
στην Ελλάδα

Η προσέλκυση επενδύσεων και η αλλαγή του κλίµατος στην πραγµατική οικονοµία είναι ένα από τα
στοιχήµατα που έχει βάλει η κυβέρνηση, αλλά και ο αρµόδιος υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης - Τι έχει
καταφέρει µέχρι τώρα; Δείτε ολόκληρο τον χάρτη των επενδύσεων Ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων από την ανάληψη των καθηκόντων του έως σήµερα έχει προχωρήσει σε µία σειρά ενεργειών,
οι οποίες ανοίγουν το δρόµο για να προχωρήσουν projects που λίµναζαν για πολλά χρόνια, ενώ ταυτόχρονα
µε την ψήφιση του αναπτυξιακού νοµοσχεδίου δίνονται κίνητρα στους σοβαρούς επενδυτές που θέλουν να
επενδύσουν στη χώρα µας. Παράλληλα ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης έχει πραγµατοποιήσει µπαράζ επαφών µε
ξένους επενδυτές από τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ευρώπη, το Ισραήλ αλλά και από τη Σαουδική Αραβία, που
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να επενδύσουν στη χώρα µας. Κοµβικής σηµασίας ήταν και η παρουσία του
στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη πριν από κάποιες εβδοµάδες, στα...

Tromaktiko.gr   ·    πριν από  17 λεπτά  ·    
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Άδωνις Γεωργιάδης: Το στοίχηµα για την αλλαγή του επενδυτικού κλίµατος
στην Ελλάδα

Η προσέλκυση επενδύσεων και η αλλαγή του κλίµατος στην πραγµατική οικονοµία είναι ένα από τα
στοιχήµατα που έχει βάλει η κυβέρνηση, αλλά και ο αρµόδιος υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης – Τι έχει
καταφέρει µέχρι τώρα; Δείτε ολόκληρο τον χάρτη των επενδύσεων 

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων από την ανάληψη των καθηκόντων του έως σήµερα έχει
προχωρήσει σε µία σειρά ενεργειών, οι οποίες ανοίγουν το δρόµο για να προχωρήσουν projects που
λίµναζαν για πολλά χρόνια, ενώ ταυτόχρονα µε την ψήφιση του αναπτυξιακού νοµοσχεδίου δίνονται
κίνητρα  στους σοβαρούς επενδυτές που θέλουν να  επενδύσουν στη χώρα  µας.

Παράλληλα ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης έχει πραγµατοποιήσει µπαράζ επαφών µε ξένους επενδυτές
από τις ΗΠΑ, την Κίνα , την Ευρώπη, το Ισραήλ αλλά  και από τη Σαουδική Αραβία , που έχουν
εκδηλώσει ενδιαφέρον να επενδύσουν στη χώρα µας. Κοµβικής σηµασίας ήταν και η παρουσία του στο
συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη πριν από κάποιες εβδοµάδες, στα πλαίσια του οποίου
πραγµατοποίησε ραντεβού µε ισχυρούς διεθνείς επενδυτές και είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις
ενέργειες της κυβέρνησης για τη διευκόλυνση των επενδύσεων αλλά και τις θετικές προοπτικές της χώρας
και της οικονοµίας.

Το έργο που έχει να επιδείξει ο Άδωνις Γεωργιάδης στους πέντε µήνες που έχει αναλάβει τα υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι σηµαντικό. Καταρχήν αναφορικά  µε το Ελληνικό υπεγράφησαν οι
τέσσερις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για  το πάρκο, το παράκτιο µέτωπο και το καζίνο
και τις ζώνες πολεοδόµησης. Επίσης πραγµατοποιήθηκε ο διαγωνισµός για το καζίνο στις 4
Οκτωβρίου. Με το πέρας του διαγωνισµού, ο επενδυτής θα προχωρήσει στην προκαταβολή 300 εκ. ευρώ
προς το Δηµόσιο για να ξεκινήσει το έργο.

Αναφορικά µε τον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς εγκρίθηκε από την Επιτροπή Σχεδιασµού και
Ανάπτυξης Λιµένων (ΕΣΑΛ) το επενδυτικό πλάνο της ΟΛΠ Α.Ε. ύψους 611,8 εκατ. ευρώ. Μια
µεγάλη επένδυση, εξαιρετικά σηµαντική για τη χώρα, ύψους 611,8 εκατ. ευρώ, που θα δηµιουργήσει
χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και θα συµβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη, µπαίνει στη φάση της
υλοποίησης.

Σε εκκρεµότητα παραµένουν δυο έργα: η επέκταση του CarTerminal στο Νέο Μώλο Δραπετσώνας
και η επέκταση του ContainerTerminal, για τα οποία η ΕΣΑΛ αποφάσισε ότι οι συνθήκες στην παρούσα
φάση, δεν είναι ώριµες για να υλοποιηθούν.
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Θετικές ήταν οι εξελίξεις και στις Σκουριές, καθώς εγκρίθηκαν από το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας οι τρεις αιτήσεις της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός για παράταση / τροποποίηση αδειών της
εγκατάστασης στη συγκεκριµένη περιοχή.

Μετά την εξέλιξη αυτή η εταιρεία θα πραγµατοποιήσει τις κατασκευαστικές εργασίες που διακόπηκαν το
2017, συµπεριλαµβανοµένης της κατασκευής του κτιρίου του εργοστασίου εµπλουτισµού, προκειµένου να
προστατέψει τον µέχρι σήµερα εκτεθειµένο εξοπλισµό. Σηµειώνεται ότι η επένδυση για αυτές τις εργασίες
προστασίας των υποδοµών της εκτιµάται στα 5 εκατ. δολάρια.

Δροµολόγηση επενδύσεων ύψους 800 εκατοµµυρίων ευρώ
Εν τω µεταξύ η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων αποφάσισε τη δροµολόγηση τεσσάρων
έργων, ύψους 800 εκατοµµυρίων ευρώ.

Τα έργα αφορούν:

– Τουριστικό κέντρο στον κόλπο της Κισσάµου προϋπολογισµού 303 εκατ. ευρώ.
– Ανάπτυξη σύνθετου τουριστικού, ιατρικού και πολιτιστικού συνεδριακού πόλου στον Ελαιώνα,
προϋπολογισµού 117 εκατ. ευρώ.
– Ανάπτυξη 16 σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στους νοµούς
Σερρών και Βοιωτίας προϋπολογισµού 172 εκατ. ευρώ.
– Ανάπτυξη συστάδων φωτοβολταϊκών σταθµών σε 12 σηµεία στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα,
προϋπολογισµού 214 εκατ. Ευρώ

Δύο επενδυτικά  έργα  ύψους 331 εκ. ευρώ ενέκρινε το πρώτο ΔΣ της Enterprise Greece

Εκτός από τα παραπάνω η αρµόδια Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων ενέκρινε και
προώθησε δύο έργα συνολικού προϋπολογισµού 331 εκατ. ευρώ τα οποία αναµένεται να δηµιουργήσουν
822 νέες θέσεις εργασίας:

Το πρώτο έργο αφορά  την ανάπλαση του παλαιού και εν µέρει διατηρητέου βιοµηχανικού
κέντρου της ΒΙΟΧΑΛΚΟ επί της οδού Πειραιώς στον Ελαιώνα  Αττικής, το οποίο θα
αναδηµιουργηθεί σε σύνθετο πολιτιστικό, τουριστικό, συνεδριακό, ιατρικό και εµπορικό πόλο.

Το δεύτερο αφορά  την κατασκευή και λειτουργία  συστάδας 13 φωτοβολταϊκών πάρκων
στην Κεντρική Ελλάδα  συνολικής ισχύος 284 MW, µε φορέα  επένδυσης την εταιρεία
CONSORTIUMSOLARPOWERSYSTEMS Α.Ε., µε την συµµετοχή ξένων κεφαλαίων και το οποίο
επαναξιολογήθηκε και εγκρίθηκε µε βάση τα νέα δεδοµένα.

Παράλληλα πριν από λίγες ηµέρες και συγκεκριµένα στις 16 Δεκεµβρίου εγκρίθηκαν από τη
Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων 6 στρατηγικές επενδύσεις ύψους 1 δισ.
ευρώ, ενώ όπως επισηµαίνουν κυβερνητικά στελέχη επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχαν εγκριθεί µόλις 10
στρατηγικές επενδύσεις.

Τα παραπάνω projects θα  δηµιουργήσουν 1.500 µόνιµες θέσεις εργασίας κατά  τη λειτουργία  τους
και άνω των 3.000 θέσεων εργασίας κατά  την κατασκευή τους.

Συγκεκριµένα  τα  επενδυτικά  έργα  που εγκρίθηκαν είναι τα  εξής:

1.«Ανάπτυξη σύνθετου τουριστικού, πολιτιστικού, συνεδριακού, ιατρικού, εµπορικού &
επιχειρηµατικού πόλου στον Ελαιώνα» της εταιρείας «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (Οµίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ), συνολικού προϋπολογισµού 117 εκατοµµυρίων
ευρώ. Η επένδυση αφορά στην ανάπτυξη σύνθετου τουριστικού, πολιτιστικού, συνεδριακού, ιατρικού,
εµπορικού και επιχειρηµατικού πόλου στον Ελαιώνα, Αττικής, συνολικής έκτασης περίπου 73 στρεµµάτων.
Το έργο αποτελεί ένα σηµαντικό εγχείρηµα ανάπλασης υποβαθµισµένης περιοχής, σε µικρή απόσταση από
τους κύριους αρχαιολογικούς χώρους της πρωτεύουσας, µε απόδοση σε κοινή χρήση 16 στρεµµάτων
πρασίνου.

2.«COSTANOPIA» της εταιρείας «CretanSunandSeaDevelopments ΑΕ, µέλος του Οµίλου Εταιρειών
ΛΕΠΤΟΣ, συνολικού προϋπολογισµού 303 εκατοµµυρίων ευρώ. Η επένδυση της COSTANOPIA
περιλαµβάνει την τουριστική ανάπτυξη συνολικής έκτασης 1130 στρ., στην ευρύτερη περιοχή του
Κισσάµου, στο νοµό Χανίων. Πρόκειται για επενδυτικό σχέδιο που περιλαµβάνει δύο ξενοδοχειακές
µονάδες, παραθεριστικές κατοικίες, τουριστικό καταφύγιο σκαφών, αθλητικές εγκαταστάσεις, γήπεδο golf,
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συµβάλλοντας στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη µε την δηµιουργία ενός υψηλού επιπέδου
τουριστικού προορισµού, προσαρµοσµένου στο φυσικό ανάγλυφο και µε ανάπτυξη σύγχρονων συστηµάτων
περιβαλλοντικής προστασίας.

3.«CAPETHOLOS» της Ανώνυµης Εταιρείας Τουριστικών Επιχειρήσεων – Τ.Ε.Α.Β. Α.Ε µε το
διακριτικό τίτλο «MarisHotelsS.A.», του οµίλου Μεταξά , συνολικού προϋπολογισµού 150
εκατοµµυρίων ευρώ. Πρόκειται για επενδυτικό σχέδιο σε συνολική έκταση 1.400 στρ. στην περιοχή
Θόλος Καβουσίου, στο Λασίθι που περιλαµβάνει την κατασκευή ενός Παραθεριστικού-Τουριστικού Χωριού,
ενός Σύνθετου Τουριστικού Καταλύµατος και δύο ξενοδοχειακών µονάδων και τουριστικού καταφυγίου. Η
επένδυση θα δηµιουργήσει υψηλό αρχιτεκτονικό αποτέλεσµα, προσαρµοσµένο στο φυσικό ανάγλυφο, µε
χαµηλό συντελεστή δόµησης ενώ θα αναδείξει και σηµαντικά αρχαιολογικά ευρήµατα της περιοχής.

4.«Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέσω της ανάπτυξης φωτοβολταϊκών και αιολικών
σταθµών συνολικής ισχύος 177MW» των εταιρειών EASTPV Α.Ε. και NOTIASS.A. εταιρίες του
Γαλλικού Οµίλου TOTALERENS.A. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στα 172 εκατοµµύρια ευρώ.
Η επένδυση αφορά την ανάπτυξη συνολικά 16 σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 177 MW στους Νοµούς Σερρών και Βοιωτίας.

5.«Κατασκευή και λειτουργία  φωτοβολταϊκών σταθµών συνολικής ισχύος 284 MW» της
εταιρείας «CONSORTIUMSOLARPOWERSYSTEMSS.A.», συνολικού προϋπολογισµού 214
εκατοµµυρίων ευρώ. Η επένδυση αφορά την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθµών µε συνολική
δυναµικότητα ηλεκτρικής ισχύος 284 MW σε 12 περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας.

6.«Επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης Εµπορικού Κέντρου και Κέντρου Αναψυχής στην
Μεταµόρφωση Αττικής» της εταιρείας PANITALTD, συνολικού προϋπολογισµού 93,5
εκατοµµυρίων ευρώ. Η επένδυση περιλαµβάνει σύνθετο εµπορικό κέντρο, που θα εγκατασταθεί στους
Δήµους Μεταµόρφωσης και Λυκόβρυσης – Πεύκης.
Την ίδια µέρα, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε την έγκριση 119 επενδυτικών σχεδίων
του Αναπτυξιακού Νόµου, ύψους 900 εκατοµµυρίων ευρώ.

Προχωρά η Στρατηγική Επένδυση «EloundaHills»

Παράλληλα άνοιξε ο δρόµος για να υλοποιηθεί η Στρατηγική Επένδυση «EloundaHills» της εταιρείας
«ΜirumHellas» στο Δήµο Αγίου Νικολάου Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς υπεγράφη από τους
συναρµόδιους Υπουργούς και απεστάλη για έλεγχο στο Συµβούλιο της Επικρατείας το Σχέδιο Προεδρικού
Διατάγµατος για το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης. H επένδυση, προϋπολογισµού 410 εκατοµµυρίων
ευρώ, αφορά στην κατασκευή σε έκταση 675 στρεµµάτων πολυτελούς θερέτρου, το οποίο θα περιλαµβάνει
παραθεριστικέςκατοικίες, ξενοδοχεία, τουριστικό λιµένα-µαρίνα, αθλητικές εγκαταστάσεις και κέντρα
αναζωογόνησης. Κατά την κατασκευή του θα δηµιουργηθούν 600 θέσεις εργασίας, ενώ άλλες 763 θέσεις
εργασίας θα δηµιουργηθούν κατά την λειτουργία του.

Ψηφίστηκε το αναπτυξιακό νοµοσχέδιο «Επενδύω στην
Ελλάδα»

Σηµαντικό βήµα για την επιτάχυνση των επενδύσεων αποτελεί η ψήφιση του αναπτυξιακού νοµοσχεδίου
«Επενδύω στην Ελλάδα» που αίρει πολλά εµπόδια και µειώνει την γραφειοκρατία.

Μεταξύ άλλων το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο καταργεί τους παρωχηµένους «βαθµούς όχλησης» που
επιβαρύνουν χρονικά και οικονοµικά τις αδειοδοτικές διαδικασίες των µεταποιητικών δραστηριοτήτων.
Επίσης δίνει κίνητρα για την εγκατάσταση επιχειρήσεων σε επιχειρηµατικά πάρκα και για την προσέλκυση
στρατηγικών επενδύσεων 15 εκατοµµυρίων ευρώ και άνω. Δηµιουργεί τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, ενώ
επιταχύνει αναθέτοντας σε ιδιώτες ορκωτούς ελεγκτές την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της
υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων µε το κράτος να ασκεί ελεγκτικό ρόλο.

Επισπεύδει την αδειοδότηση για  κεραίες των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, ειδικά  σε
δίκτυα  5G και ανοίγει το δρόµο για πάρκα κεραιών µε αυστηρές πρόνοιες για τη δηµόσια υγεία. Θέτει
δικλίδες αποτροπής της αδήλωτης εργασίας που στερεί µισή µονάδα του ΑΕΠ ετησίως. Θεσµοθετεί
Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζοµένων και Οργανώσεων Εργοδοτών και την (προαιρετική)
ηλεκτρονική ψηφοφορία για την προκήρυξη απεργιών. Και τέλος επιταχύνει τη δικαστική διαδικασία µε τη
θέσπιση των ηλεκτρονικών δικογράφων στη διοικητική δικαιοσύνη.

Λύση όµως βρέθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και για  την Ελληνική Βιοµηχανία  Ζάχαρης.
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Με πρωτοβουλία του κ. Αδωνι Γεωργιάδη υπεγράφη συµφωνία µεταξύ της Ελληνικής Βιοµηχανίας
Ζάχαρης, της Τράπεζας Πειραιώς, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας και της
RoyalSugar. Με αυτό τον τρόπο ένα µεγάλο πρόβληµα βρήκε τη λύση του και µε τη συγκεκριµένη συµφωνία
η Ελλάδα θα ξαναµπεί στο χάρτη της παραγωγής ζάχαρης.

Επιπλέον ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων υπέγραψε την άδεια  δόµησης για  τη
Στρατηγική Επένδυση του παραθεριστικού θερέτρου «KiladaHills», συνολικής έκτασης 2.026
στρεµµάτων, στην Αργολίδα .

Οσον αφορά στην ελληνική ναυπηγική βιοµηχανία , σηµατωρός θεωρούνται τα  εγκαίνια  των
Ναυπηγείων Νεωρίου Σύρου υπό τη νέα  διεύθυνση του Οµίλου ΟΝΕΧ.

Μέχρι στιγµής έχουν καταβληθεί 18 εκατοµµύρια για οφειλές και χρέη σε εργαζοµένους και πιστωτές ενώ
θα δοθούν µέχρι το 2020-2021 άλλα 12 εκατ. για αναβάθµιση των εγκαταστάσεων, ενώ έχουν δηµιουργηθεί
600 νέες θέσεις εργασίας.

Η δυναµική ανάπτυξη των Ναυπηγείων Σύρου θα έχει σηµαντικά οφέλη για την οικονοµία και την τοπική
κοινωνία είναι σηµαντικά .
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Του Γεωργίου Κασσαβέτη
Επισμηναγού I ε α
τ Κυβερνήτου O.A

Πριν
λίγες μέρες στη Νέα

Υόρκη έλαβε χώρα το ετήσιο
επενδυτικό συνέδριο

του Capital Link ένα σημαντικό

οικονομικό event το οποίο

έχει οικονομικό ενδιαφέρον συν
διοργανώνεται με το χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης και στο οποίο συμμετέχουν

εξέχουσες προσωπικότητες απ όλο

τον κόσμο Επίσημος προσκεκλημένος
και ομιλητής από τη χώρα μας ήταν

ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Στα'ι
κούρας Συνεπώς θεσμική νομιμοποίηση

στο εν λόγω συνέδριο είχε η συμμετοχή
και παρουσία του εν λόγω υπουργού

και ενδεχομένως του Υπουργού Ανάπτυξης

Άδωνη Γεωργιάδη
Όμως ούτε η έλλειψη αρμοδιότητος ούτε

η κακή οικονομική κατάσταση της χώρας

ούτε το παράδειγμα της λιτάτητος
που πρέπει να δείχνουν πρώτοι οι υπουργοί

μιας χρεοκοπημένης χώρας εμπόδισαν

ένα τσούρμο υπουργών μετά
των παρατρεχαμένων τους άλλων τεχνοκρατών

του Δημοσίου ακόμη και
προέδρων Ανεξάρτητων Αρχών να επισκεφθούν

αυτόκλητοι την Αμερικανική
Μεγαλούπολη να καταλύσουν στα πε
ντάστερα ξενοδοχεία του Μανχάταν και
να βρεθούν αν βρέθηκαν στην αίθουσα

του συνεδρίου Μεταξύ των αναρμόδιων
και αυτοπροσκεκλημένων ήσαν και

ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχά
ρης ο οποίος μόλις προ μηνός είχε βρεθεί

και πάλι στην Ουάσινγκτον των Η ΠΑ
σε συνέδριο ήσσονος σημασίας ο Ναυτιλίας

Ιωάννης Πλακιωτάκης ο Περιβάλλοντος

Γεράσιμος Θωμάς ο πρόεδρος
του ΤΑΙΠΕΔ του ΟΔΔΗΧ και πλήθος
τραπεζικών στελεχών Θα μας πει ίσως
κάποιος πως οι τραπεζίτες δεν επιβάρυναν

τον κρατικό προϋπολογισμό Ξεχνούν

ίσως πως το κράτος ανακεφαλαιο
ποίησε τις τράπεζες προ 3-4 ετών με
χρήματα από τον ιδρώτα του ελληνικού
λαού Άρα εμμέσως τον επιβάρυναν
Εκείνο το οποίο ενόχλησε ιδιαίτερα και
σχολιάστηκε δυσμενέστατα από τα μέλη

της διπλωματικής μας αποστολής
στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν αυτή
καθεαυτή η πολυπληθής συμμετοχή όλων

αυτών των αναρμόδιων στο συνέδριο

αλλά η θορυβώδης επίσκεψή τους
στα πολυτελή καταστήματα της 5ης Λεωφόρου

και φυσικά τα προκλητικά γλε
ντοκόπια τους τις νύχτες στα μπαρ των
πολυτελών ξενοδοχείων Στην προκειμένη

περίπτωση αξίζει ακόμη να σημειωθεί

ότι με εξαίρεση τον Υπουργό
Οικονομικών κ Στάικούρα ο οποίος κα

IV γ IVA I ΛΙ ίΡιΛομρι rrmw r\i

κονομική θέση η συντριπτική πλειοψηφία
των λοιπών εκδρομέων της Νέας

Υόρκης ταξίδεψε στη business class
Το φαινόμενο των ασκόπων και δαπανηρών

μετακινήσεων των υπουργών και
άλλων κυβερνητικών παραγόντων το οποίο

ειρήσθω εν παρόδω έχει πάρει ενδημικό

χαρακτήρα έχει ενοχλήσει σφόδρα
το Μέγαρο Μαξίμου το οποίο σχεδιάζει

μέτρα για την ανάσχεσή του
Η περίπτωση του Capital Link μας θύμισε
έντονα την αντίστοιχη της επιτροπής των
συμπατριωτών μας Ανδρέα Λουριώτη Ιωάννου

Ρολάνδου και Ανδρέα Ζαΐμη οι ο

Η DOLCE VITA
ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ

ποίοι μετέβησαν στο Λονδίνο για τη σύνα του δανείου οι οποίοι περιόρισαν το τελι
ψη δανείου 800.000 λιρών για τις ανάγκες κό ποσό που έφτασε στα ταμεία του κρότου

αγώνος τον Ιανουάριο του 1824 Και τους ήτοι μόλις 298.000 λίρες λόγω επι
δεν θα σταθούμε στους όρους συνάψεως σφαλειών τόκων προμήθειας συμβο¬

λαιογραφικών ασφαλίστρων αλλά στο
κεφάλαιο άλλες δαπάνες ήτοι στο ποσό
αρκετών χιλιάδων λιρών που αφαιρέθηκε
από το τελικό ποσό του δανείου και το οποίο

αντιστοιχούσε σης πολυτελείς δαπάνες

διαβιώσεως της επιτροπής κατά
τη διάρκεια της παραμονής τους στο Λονδίνο

για τη σύναψη του δανείου
Πριν τρία περίπου χρόνια με άρθρο μας
καυτηριάζαμε τον φαρισαϊσμό των ηγετικών

στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία όσο

ήσαν στην αντιπολίτευση στηλίτευαν
τη διαφθορά των κομμάτων εξουσίας
εμφάνιζαν το κόμμα τους ως τον μοναδικό

υπερασπιστή και προστάτη του δημοσίου

χρήματος και διακήρυτταν σε όλους

τους τόνους ότι το κόμμα τους ήταν

ο μοναδικός εκπρόσωπος της εντι
μότητος της κοινωνικής ευαισθησίας
και του πατριωτισμού στο δημόσιο βίο
της χώρας Λίγα μόνο χρόνια στην εξουσία

απέδειξαν περίτρανα ότι οι προσδοκίες
που είχαν καλλιεργήσει στους Έλληνες

πολίτες ήσαν έπεα πτερόεντα
Κατά τη διάρκεια ασκήσεως της εξουσίας

ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν υπερασπίστηκε
τις αρχές και τις αξίες της χρηστής

διοικήσεως πάνω στις οποίες έχτισε το
κομματικό του προφίλ το οποίο του εξασφάλισε

την εκλογική του νίκη αλλά
υπερέβαλε τους προκατόχους του σε
πράξεις νεποτισμού και διασπάθισης
του δημοσίου χρήματος
Κατά το πρώτο κιόλας έτος στην εξουσία

η κυβέρνηση του κ Τσίπρα απέδειξε
ότι η προστασία του δημοσίου χρήματος

ήταν μια πομφόλυγα για εσωτερική
κατανάλωση παρά μια κομματική θέση

αρχής Κραυγαλέο παράδειγμα η
διάταξη του άρθρου 67 του νόμου
4410/2016 δια της οποίας επεκτείνετο
το δικαίωμα διαμονής σε πεντάστερα
ξενοδοχεία και σε όλους τους συνοδούς

των υπουργών και όχι μόνο Με το
νόμο αυτόν καταργήθηκε επίσης το
πλαφόν των 60 ημερών εκτός έδρας ετησίως

τις οποίες εδικαιούντο
Κλείνοντας κρίνουμε αναγκαίο να επισημάνουμε

πως σύσσωμο το πολιτικό σύστημα

της χώρας πάσχει εκ γενετής από
την ανίατη νόσο της διαφθοράς Κατά καιρούς

στην πολιτική θήτευσαν άνθρωποι
του αναστήματος και του ήθους του Ιωάννου

Καποδίστρια του Ιωάννου Μεταξά και
μερικών ακόμη εντίμων πολιτικών πλην όμως

το παράδειγμά τους δε στάθηκε ικανό

να επιβάλει την εντιμότητα και να μπολιάσει

το σύστημα θετικά με το μόσχευμα
της προσφοράς και όχι του ωφελιμισμού
Αναλογίζεται λοιπόν κανείς όταν σε μια
χρεοκοπημένη χώρα οι υπουργοί ή και
άλλοι ανώτεροι κυβερνητικοί παράγοντες

δεν χάνουν ευκαιρία να μεταβούν
στο εξωτερικό για ψύλλου πήδημα προκειμένου

να ενθυλακώσουν την εκτός έδρας

αποζημίωση και να ξεφύγουν από
τη ρουτίνα της καθημερινής τους ενασχόλησης

επί ζημία των πενομένων Ελλήνων

φορολογουμένων μπορεί αυτή η
χώρα να μην είναι μονίμως σε οικονομική

αλλά και σε δομική κρίση Είναι δυνατόν

οι πολιτικοί που έδιωξαν τον ΣΥΡΙΖΑ

για να αποκαταστήσουν την κανονικότητα

στη χώρα να μιμούνται το παράδειγμα

του Τέρενς Κουίκ ο οποίος κατά
τη διάρκεια της υπουργικής θητείας του
δεν άφησε μέρος του πλανήτη που να
μη το επισκεφθεί και απέκτησε το προσωνύμιο

του ιπτάμενου υπουργού
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DI LEADERS ΤΗΣ D I KO Ν D Μ ΙΛΕ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
Πρόεδροβ και Διευθύνουσα
Σύμβουλοβ xns

NN Hellas

Η NN HELLAS
ΠΑΝΤΑ
ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
Με έμφαση στον άνθρωπο üjs πελάτη
εργαζόμενο και συνεργάτη

Σε τροχιά avàrrruEns διατηρήθηκε τη χρονιά που φεύγει η NN Hellas σημειώνονιχβ παράλληλα οημανπκά βήματα στην κατεύθυνση
του ψηφιακού μετασχηματισμού
Η εταιρεία προχώρησε στην υλοποίηση σημανπκών στρατηγικών πρωτοβουλιών ενισχύοντα περαιτέρω τη δυναμική ens παρουσία
στην Ελλάδα Στον επενδυτικό και αποταμιευτικό κλάδο διατίθενται véas γενκκ προγράμματα που προσφέρουντη δυνατότητα συμμετοχή5
στην κερδοφορία των αγορών μετοχών και ομολόγων napéxovros παράλληλα προστασία κεφαλαίου Στον κλάδο ms ασφαλιστή υγεία5
η εταιρεία εστιάζει στη διεύρυνση του πελατολογίου Tns στην κάλυψη αναγκών μέσω ois αναβάθμισα των παροχών και ταυτόχρονα
επενδύει στην ταχύτητα και την υποστήριξη των ασφαλισμένων κατά τη διάρκεια ins αποζημίωσα επιδιώκοχπα και σε αυτόντον τομέα
να είναι η κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία στην ελληνική αγορά
Χαρακτηριστική ήταν η επίδοση στον κλάδο Zcoàs και Υγεία5 όπου με τα καινοτόμα προϊόντα που προσέφερε παρουσίασε cpéros
αύ&ιση κατά 16,1 στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα για τηνπερίοδο lavouâpios Σεπτέμβρΐ05 2019 σε σύγκριση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα
του 2018 Επιπλέον η οικονομική επίδοση Tns NN Hellas αποδεικνύεται ιδιαίτερα ανθεκτική απέναντι στη σημαντική πτώση των επιτοκίων
που επηρεάζουν το kootos των εγγυήσεων και Tis διαθέσιμε5 επιλογέ5 όσον αφορά στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων
Η υπόσχεση και παράλληλα υποχρέωσήτη5προ5του5ανθρώπου$που τηνεπιλέγουνπαραμένει σταθερή να παρέχει προγράμματα
που προσφέρουνπραγμσπκή αξία και προστασία καθοί επίση5 και μια εμπειρία εξυπηρέτησα που χαρακτηρίζεται από απλέ5 γρήγορε5
διαδικασίε5 και προσωπική φροντίδα Με αξιοπιστία σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα εργαζόμαστε αδιάκοπα ώστε να στεκόμαστε αντάξιοι
Tns εμπιστοσύνα και των προσδοκιών των πελατών μαβ υπογραμμίζει η κυρία Μαριάννα Πολιτοπούλου
Σε πλήρη εναρμόνιση με τη στρατηγική του ομίλου NN η NN Hellas εξερευνά συνεχώβ véous τρόποα για να βρίσκεται δίπλα σε
ooous την έχουν εμπιστευτεί και να tous υποστηρίζει σε κάθε tous βήμα éxovros πάντα σαν οδηγό Tis aEies Νοιαζόμαστε Είμαστε
Ξεκάθαροι Δεσμευόμαστε Οι αδε5 aurés ευθυγραμμίζονται απόλυτα με Tis δράσει tos 01 οποίε5 σε συνδυασμό με τη συλλογική
προσπάθεια και την έμφαση που δίνεται στον άνθρωπο cos πελάτη εργαζόμενο και συνεργάτη συνετέλεσαν στη διάκριση tos εταιρεία5
gùs Kopucpaios Εργοδότα 2019 από το διεθνώ5 αναγνωρισμένο Ινστιτούτο Top Employers καθιστώντας την NN Hellas τηνπρώτη ασφαλιστική
εταιρεία στην Ελλάδα που λαμβάνει αυτήν την επιβράβευση Παράλληλα η κυρία Πολιτοπούλου βραβεύτηκε για τη συμβολή tos στην
ανάπτυξη tos ασφαλιστική5 αγοράβ την ενίσχυση tos κοινωνία ευημερία5 και την ανάκαμψη tos ελληνική5 οικονομία5 στο πλαίσιο του

9ου Ετήσιου Συνεδρίου ETaipiwis Κοινωνία Ευθύνα EKE tos Capital Link

Με αΕιοπιστία
σε
μακροπρόθεσμο
ορίζοντα
εργαζόμαστε
αδιάκοπα ώστε
να στεκόμαστε
αντάΕιοι της
εμπιστοσύνης
και των
προσδοκιών των
πελατών μας
έχοντας πάντα
σαν οδηγό τις
αΕίες μας
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Στον χώρο των
ακινήτων ποντάρουν

εκμεταλλευόμενα το
ευνοϊκό περιβάλλον

στο real estate όλο και
περισσότερα διεθνή funds

ση και δημιουργώντας συνθήκες έντονης ζήτησης

τη στιγμή που η προσφορά παραμένει χαμηλή

κάτι που αναδεικνύεται και από τα αποτελέσματα

των διαγωνιστικών διαδικασιών για
την πώληση ακινήτων στις οποίες επιτυγχάνονται

πολύ υψηλές τιμές

Ενίσχυση ins avàrrcuÇns
Τις προοπτικές ενίσχυσης της αγοράς ακινήτων

το 2020 και την ανάκαμψη του κατασκευαστικού

κλάδου αναδεικνύει σε έρευνά της η
Deloitte κάνοντας αναφορά για κατασκευστικά
έργα ύψους 67 δισ ευρώ σε ορίζοντα τριετίας

Σύμφωνα με την έρευνα μπορεί κατά τη διάρκεια

της οικονομικής ύφεσης η κτηματαγορά
στην Ελλάδα να παρέμεινε στάσιμη λόγω

της περιορισμένης ρευστότητας και της μεγάλης

προσφοράς σπιτιών ωστόσο τα τελευταία

Μαγνήτης
για κ)υς ξένους
επενδυτ&ς
•Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ δυνατότητα ανάπτυξης που έχει
το real estate στην Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο

του ετήσιου ελληνικού επενδυτικού συνεδρίου

Capital Link Invest in Greece Forum Η

αγορά ακινήτων χαρακτηρίστηκε ως ένας πολλά

υποσχόμενος τομέας της ελληνικής οικονομίας

που αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό

ρόλο στην επιτάχυνση της ανάπτυξης
την προσεχή περίοδο

Μάλιστα ο ανοδικός ρυθμός αύξησης των
ενοικίων στην Αθήνα και με δεδομένο μάλιστα

ότι η ελληνική πρωτεύουσα είναι η πρώτη
πόλη στην Ευρώπη στην αύξηση των ενοικί

δύο χρόνια η ζήτηση για οικιστικά ακίνητα έχει
αυξηθεί αφενός χάρη στην ανάπτυξη της αγοράς

των βραχυχρόνιων μισθώσεων και στο
πρόγραμμα της Golden Visa και αφετέρου λόγω

της έλλειψης νέων κατασκευών κατά τη διάρκεια

της δεκαετούς ύφεσης Εξέλιξη η οποία
σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος είχε ως
αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών των κατοικιών

κατά 1,6 το 201 8 και την περαιτέρω άνο
δό τους κατά 4 το α τρίμηνο του 201 9 με
τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ενίσχυση των
τιμών χάρη στα μεγέθη που καταγράφει τα τελευταία

χρόνια ο ελληνικός τουρισμός

ων με άνοδο σε ποσοστό 5 καλλιεργεί όλες
τις προϋποθέσεις για να τοποθετηθεί επενδυτικά

κάποιος στην ελληνική ακίνητη περιουσία
με έναν διετή ορίζοντα για υψηλές αποδόσεις
και οικονομική ανάπτυξη

Στον χώρο των ακινήτων ποντάρουν παράλληλα

εκμεταλλευόμενα το ευνοϊκό περιβάλλον
στο real estate όλο και περισσότερα διεθνή

funds ακολουθώντας επιθετική προσέγγι

Αντίστοιχα σημάδια ανάκαμψης τη διετία
2017-2018 παρουσίασε η αγορά εμπορικών
ακινήτων με την έρευνα να προβλέπει ότι η

άνοδος αυτή θα συνεχιστεί και θα μετατεθεί
στην εκμετάλλευση του δευτερογενούς αποθέματος

ακινήτων με τις ελληνικές εταιρείες επενδύσεων

ακινήτων καθώς και τα διεθνή και εθνικά

επενδυτικά ταμεία να συμμετέχουν ενεργά
στην αναμόρφωση της αγοράς
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Ήταν ηχηρή η παρέµβαση του
εφοπλιστή Νίκου Τσάκου,
επικεφαλής της εισηγµένης στο
χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
ναυτιλιακής Tsakos
Energy Navigation, στο συνέδριο της
Capital Link στην αµερικανική
µητρόπολη. 

Ο Έλληνας εφοπλιστής τόνισε ότι θα συµµορφωθεί µε τους νέους κανονισµούς του ΙΜΟ για τις εκποµπές
ρύπων της εµπορικής ναυτιλίας, όµως «θα  ήταν πολύ καλύτερο αν η βιοµηχανία  είχε επενδύσει σε
κάποια  έρευνα  για  την εξεύρεση ενός νέου είδους καυσίµου».
Υπογραµµίζοντας πως τα χρήµατα που ξοδεύουνται για την τοποθέτηση scrubbers θα µπορούσαν να
χρησιµοποιηθούν αλλού, είπε ότι ως επένδυση «ίσως να αποδώσει, ίσως και όχι». 

Και ανέφερε: «Αυτό που δεν µου αρέσει σε όλο αυτό το θέµα  είναι ότι επιτρέψαµε να  γίνει
αυτό µε τα  scrubbers και να  προχωρήσουµε σε αυτού του είδους την επένδυση, η οποία
ανέρχεται µέχρι τώρα  σε 10 δισεκατοµµύρια  δολάρια  αν µετρήσετε πόσα  scrubbers έχουν ήδη
εγκατασταθεί».  

πηγή
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Ηχηρή παρέµβαση Τσάκου
Ήταν ηχηρή η παρέµβαση του εφοπλιστή Νίκου Τσάκου, επικεφαλής της εισηγµένης στο χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης ναυτιλιακής Tsakos Energy Navigation, στο συνέδριο της Capital Link στην αµερικανική
µητρόπολη. Ο Έλληνας εφοπλιστής τόνισε ότι θα συµµορφωθεί µε τους νέους κανονισµούς του ΙΜΟ για τις
εκποµπές ρύπων της εµπορικής ναυτιλίας, όµως "θα ήταν πολύ καλύτερο αν η βιοµηχανία είχε επενδύσει σε
κάποια έρευνα για την εξεύρεση ενός νέου είδους καυσίµου". Υπογραµµίζοντας πως τα χρήµατα που
ξοδεύουνται για την τοποθέτηση scrubbers θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν αλλού, είπε ότι ως επένδυση
"ίσως να αποδώσει, ίσως και όχι". Και ανέφερε: "Αυτό που δεν µου αρέσει σε όλο αυτό το θέµα είναι ότι
επιτρέψαµε να γίνει αυτό µε τα scrubbers και να προχωρήσουµε σε αυτού του είδους την επένδυση, η
οποία ανέρχεται µέχρι τώρα σε 10 δισεκατοµµύρια δολάρια αν µετρήσετε πόσα scrubbers έχουν ήδη
εγκατασταθεί". πηγή Share this article :

Epixirimatias.gr   ·    πριν από  3 λεπτά  ·    
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Χάρης Θεοχάρης στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1: Χρειαζόµαστε "βήµατα" στον
χειµερινό τουρισµό

Η Ελλάδα πρέπει να κάνει βήµατα στον χειµερινό τουρισµό δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο υπουργός
Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης. Ο υπουργός σηµείωσε πως "ο εσωτερικός τουρισµός έχει κινηθεί καλά τις
ηµέρες των εορτών ειδικά σε προορισµούς κοντά σε χιονοδροµικά κέντρα".Σχετικά άρθρα Θεοχάρης:
Πυλώνας ανάπτυξης ο ιατρικός τουρισµός στην Ελλάδα 27.08, 16:49 Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Χάρης
Θεοχάρης - Θα είναι οµιλητής στο Capital Link Forum 08.12, 21:29 Θεοχάρης: Το προσφυγικό δεν επηρεάζει
τον τουρισµό 11.11, 14:25 Αναφορικά µε την Τουρκική προκλητικότητα είπε πως η εποχή αυτή δεν θα
τελειώσει σύντοµα λέγοντα πως είναι στρατηγική πολιτική του Ερντογάν να προκαλεί. Εκτίµησε ότι η
Τουρκία δεν έχει να κερδίσει κάτι µε τα ζητήµατα που θέτει στο Αιγαίο. Παράλληλα υπογράµµισε πως η
Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώµατα. Ανέφερε επίσης πως ρόλος του Προέδρου της
Δηµοκρατίας είναι συγκεκριµένος από το Σύνταγµα. Όπως είπε ο ΠτΔ συγκαλεί...

Parapolitika.gr   ·    πριν από  4 ώρες 41 λεπτά  ·    
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Άδωνις Γεωργιάδης: Το στοίχηµα για την αλλαγή του επενδυτικού κλίµατος
στην Ελλάδα

Η προσέλκυση επενδύσεων και η αλλαγή του κλίµατος στην πραγµατική οικονοµία είναι ένα από τα
στοιχήµατα που έχει βάλει η κυβέρνηση, αλλά και ο αρµόδιος υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης – Τι έχει
καταφέρει µέχρι τώρα; Δείτε ολόκληρο τον χάρτη των επενδύσεων

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων από την ανάληψη των καθηκόντων του έως σήµερα έχει
προχωρήσει σε µία σειρά ενεργειών, οι οποίες ανοίγουν το δρόµο για να προχωρήσουν projects που
λίµναζαν για πολλά χρόνια, ενώ ταυτόχρονα µε την ψήφιση του αναπτυξιακού νοµοσχεδίου δίνονται
κίνητρα στους σοβαρούς επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν στη χώρα µας.

Παράλληλα ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης έχει πραγµατοποιήσει µπαράζ επαφών µε ξένους επενδυτές από τις
ΗΠΑ, την Κίνα, την Ευρώπη, το Ισραήλ αλλά και από τη Σαουδική Αραβία, που έχουν εκδηλώσει
ενδιαφέρον να επενδύσουν στη χώρα µας. Κοµβικής σηµασίας ήταν και η παρουσία του στο συνέδριο της
Capital Link στη Νέα Υόρκη πριν από κάποιες εβδοµάδες, στα πλαίσια του οποίου πραγµατοποίησε ραντεβού
µε ισχυρούς διεθνείς επενδυτές και είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη
διευκόλυνση των επενδύσεων αλλά και τις θετικές προοπτικές της χώρας και της οικονοµίας.

Το έργο που έχει να επιδείξει ο Άδωνις Γεωργιάδης στους πέντε µήνες που έχει αναλάβει τα υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι σηµαντικό. Καταρχήν αναφορικά µε το Ελληνικό υπεγράφησαν οι
τέσσερις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για το πάρκο, το παράκτιο µέτωπο και το καζίνο και τις ζώνες
πολεοδόµησης. Επίσης πραγµατοποιήθηκε ο διαγωνισµός για το καζίνο στις 4 Οκτωβρίου. Με το πέρας του
διαγωνισµού, ο επενδυτής θα προχωρήσει στην προκαταβολή 300 εκ. ευρώ προς το Δηµόσιο για να
ξεκινήσει το έργο.

Αναφορικά µε τον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς εγκρίθηκε από την Επιτροπή Σχεδιασµού και Ανάπτυξης
Λιµένων (ΕΣΑΛ) το επενδυτικό πλάνο της ΟΛΠ Α.Ε. ύψους 611,8 εκατ. ευρώ. Μια µεγάλη επένδυση,
εξαιρετικά σηµαντική για τη χώρα, ύψους 611,8 εκατ. ευρώ, που θα δηµιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις
εργασίας και θα συµβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη, µπαίνει στη φάση της υλοποίησης.

Σε εκκρεµότητα παραµένουν δυο έργα: η επέκταση του CarTerminal στο Νέο Μώλο Δραπετσώνας και η
επέκταση του ContainerTerminal, για τα οποία η ΕΣΑΛ αποφάσισε ότι οι συνθήκες στην παρούσα φάση, δεν
είναι ώριµες για να υλοποιηθούν.

Θετικές ήταν οι εξελίξεις και στις Σκουριές, καθώς εγκρίθηκαν από το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας οι τρεις αιτήσεις της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός για παράταση / τροποποίηση αδειών της
εγκατάστασης στη συγκεκριµένη περιοχή.

Μετά την εξέλιξη αυτή η εταιρεία θα πραγµατοποιήσει τις κατασκευαστικές εργασίες που διακόπηκαν το
2017, συµπεριλαµβανοµένης της κατασκευής του κτιρίου του εργοστασίου εµπλουτισµού, προκειµένου να
προστατέψει τον µέχρι σήµερα εκτεθειµένο εξοπλισµό. Σηµειώνεται ότι η επένδυση για αυτές τις εργασίες
προστασίας των υποδοµών της εκτιµάται στα 5 εκατ. δολάρια.

Δροµολόγηση επενδύσεων ύψους 800 εκατοµµυρίων ευρώ
Εν τω µεταξύ η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων αποφάσισε τη δροµολόγηση τεσσάρων
έργων, ύψους 800 εκατοµµυρίων ευρώ.

Τα έργα αφορούν:

– Τουριστικό κέντρο στον κόλπο της Κισσάµου προϋπολογισµού 303 εκατ. ευρώ.
– Ανάπτυξη σύνθετου τουριστικού, ιατρικού και πολιτιστικού συνεδριακού πόλου στον Ελαιώνα,
προϋπολογισµού 117 εκατ. ευρώ.
– Ανάπτυξη 16 σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στους νοµούς
Σερρών και Βοιωτίας προϋπολογισµού 172 εκατ. ευρώ.
– Ανάπτυξη συστάδων φωτοβολταϊκών σταθµών σε 12 σηµεία στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα,
προϋπολογισµού 214 εκατ. Ευρώ

Δύο επενδυτικά έργα ύψους 331 εκ. ευρώ ενέκρινε το πρώτο ΔΣ της Enterprise Greece

Εκτός από τα παραπάνω η αρµόδια Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων ενέκρινε και
προώθησε δύο έργα συνολικού προϋπολογισµού 331 εκατ. ευρώ τα οποία αναµένεται να δηµιουργήσουν
822 νέες θέσεις εργασίας:

Το πρώτο έργο αφορά την ανάπλαση του παλαιού και εν µέρει διατηρητέου βιοµηχανικού κέντρου της
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ΒΙΟΧΑΛΚΟ επί της οδού Πειραιώς στον Ελαιώνα Αττικής, το οποίο θα αναδηµιουργηθεί σε σύνθετο
πολιτιστικό, τουριστικό, συνεδριακό, ιατρικό και εµπορικό πόλο.

Το δεύτερο αφορά την κατασκευή και λειτουργία συστάδας 13 φωτοβολταϊκών πάρκων στην Κεντρική
Ελλάδα συνολικής ισχύος 284 MW, µε φορέα επένδυσης την εταιρεία
CONSORTIUMSOLARPOWERSYSTEMS Α.Ε., µε την συµµετοχή ξένων κεφαλαίων και το οποίο
επαναξιολογήθηκε και εγκρίθηκε µε βάση τα νέα δεδοµένα.

Παράλληλα πριν από λίγες ηµέρες και συγκεκριµένα στις 16 Δεκεµβρίου εγκρίθηκαν από τη Διυπουργική
Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων 6 στρατηγικές επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ, ενώ όπως επισηµαίνουν
κυβερνητικά στελέχη επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχαν εγκριθεί µόλις 10 στρατηγικές επενδύσεις.

Τα παραπάνω projects θα δηµιουργήσουν 1.500 µόνιµες θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία τους και άνω
των 3.000 θέσεων εργασίας κατά την κατασκευή τους.

Συγκεκριµένα τα επενδυτικά έργα που εγκρίθηκαν είναι τα εξής:

1.«Ανάπτυξη σύνθετου τουριστικού, πολιτιστικού, συνεδριακού, ιατρικού, εµπορικού & επιχειρηµατικού
πόλου στον Ελαιώνα» της εταιρείας «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (Οµίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ), συνολικού προϋπολογισµού 117 εκατοµµυρίων ευρώ. Η επένδυση αφορά
στην ανάπτυξη σύνθετου τουριστικού, πολιτιστικού, συνεδριακού, ιατρικού, εµπορικού και επιχειρηµατικού
πόλου στον Ελαιώνα, Αττικής, συνολικής έκτασης περίπου 73 στρεµµάτων. Το έργο αποτελεί ένα σηµαντικό
εγχείρηµα ανάπλασης υποβαθµισµένης περιοχής, σε µικρή απόσταση από τους κύριους αρχαιολογικούς
χώρους της πρωτεύουσας, µε απόδοση σε κοινή χρήση 16 στρεµµάτων πρασίνου.

2.«COSTANOPIA» της εταιρείας «CretanSunandSeaDevelopments ΑΕ, µέλος του Οµίλου Εταιρειών ΛΕΠΤΟΣ,
συνολικού προϋπολογισµού 303 εκατοµµυρίων ευρώ. Η επένδυση της COSTANOPIA περιλαµβάνει την
τουριστική ανάπτυξη συνολικής έκτασης 1130 στρ., στην ευρύτερη περιοχή του Κισσάµου, στο νοµό
Χανίων. Πρόκειται για επενδυτικό σχέδιο που περιλαµβάνει δύο ξενοδοχειακές µονάδες, παραθεριστικές
κατοικίες, τουριστικό καταφύγιο σκαφών, αθλητικές εγκαταστάσεις, γήπεδο golf, συµβάλλοντας στην
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη µε την δηµιουργία ενός υψηλού επιπέδου τουριστικού προορισµού,
προσαρµοσµένου στο φυσικό ανάγλυφο και µε ανάπτυξη σύγχρονων συστηµάτων περιβαλλοντικής
προστασίας.

3.«CAPETHOLOS» της Ανώνυµης Εταιρείας Τουριστικών Επιχειρήσεων – Τ.Ε.Α.Β. Α.Ε µε το διακριτικό τίτλο
«MarisHotelsS.A.», του οµίλου Μεταξά, συνολικού προϋπολογισµού 150 εκατοµµυρίων ευρώ. Πρόκειται για
επενδυτικό σχέδιο σε συνολική έκταση 1.400 στρ. στην περιοχή Θόλος Καβουσίου, στο Λασίθι που
περιλαµβάνει την κατασκευή ενός Παραθεριστικού-Τουριστικού Χωριού, ενός Σύνθετου Τουριστικού
Καταλύµατος και δύο ξενοδοχειακών µονάδων και τουριστικού καταφυγίου. Η επένδυση θα δηµιουργήσει
υψηλό αρχιτεκτονικό αποτέλεσµα, προσαρµοσµένο στο φυσικό ανάγλυφο, µε χαµηλό συντελεστή δόµησης
ενώ θα αναδείξει και σηµαντικά αρχαιολογικά ευρήµατα της περιοχής.

4.«Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέσω της ανάπτυξης φωτοβολταϊκών και αιολικών σταθµών συνολικής
ισχύος 177MW» των εταιρειών EASTPV Α.Ε. και NOTIASS.A. εταιρίες του Γαλλικού Οµίλου TOTALERENS.A.
Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στα 172 εκατοµµύρια ευρώ. Η επένδυση αφορά την ανάπτυξη
συνολικά 16 σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 177
MW στους Νοµούς Σερρών και Βοιωτίας.

5.«Κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθµών συνολικής ισχύος 284 MW» της εταιρείας
«CONSORTIUMSOLARPOWERSYSTEMSS.A.», συνολικού προϋπολογισµού 214 εκατοµµυρίων ευρώ. Η
επένδυση αφορά την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθµών µε συνολική δυναµικότητα ηλεκτρικής ισχύος 284
MW σε 12 περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας.

6.«Επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης Εµπορικού Κέντρου και Κέντρου Αναψυχής στην Μεταµόρφωση Αττικής»
της εταιρείας PANITALTD, συνολικού προϋπολογισµού 93,5 εκατοµµυρίων ευρώ. Η επένδυση περιλαµβάνει
σύνθετο εµπορικό κέντρο, που θα εγκατασταθεί στους Δήµους Μεταµόρφωσης και Λυκόβρυσης – Πεύκης.
Την ίδια µέρα, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε την έγκριση 119 επενδυτικών σχεδίων
του Αναπτυξιακού Νόµου, ύψους 900 εκατοµµυρίων ευρώ.

Προχωρά η Στρατηγική Επένδυση «EloundaHills»
Παράλληλα άνοιξε ο δρόµος για να υλοποιηθεί η Στρατηγική Επένδυση «EloundaHills» της εταιρείας
«ΜirumHellas» στο Δήµο Αγίου Νικολάου Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς υπεγράφη από τους
συναρµόδιους Υπουργούς και απεστάλη για έλεγχο στο Συµβούλιο της Επικρατείας το Σχέδιο Προεδρικού
Διατάγµατος για το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης. H επένδυση, προϋπολογισµού 410 εκατοµµυρίων
ευρώ, αφορά στην κατασκευή σε έκταση 675 στρεµµάτων πολυτελούς θερέτρου, το οποίο θα περιλαµβάνει
παραθεριστικέςκατοικίες, ξενοδοχεία, τουριστικό λιµένα-µαρίνα, αθλητικές εγκαταστάσεις και κέντρα
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παραθεριστικέςκατοικίες, ξενοδοχεία, τουριστικό λιµένα-µαρίνα, αθλητικές εγκαταστάσεις και κέντρα
αναζωογόνησης. Κατά την κατασκευή του θα δηµιουργηθούν 600 θέσεις εργασίας, ενώ άλλες 763 θέσεις
εργασίας θα δηµιουργηθούν κατά την λειτουργία του.

Ψηφίστηκε το αναπτυξιακό νοµοσχέδιο «Επενδύω στην Ελλάδα»
Σηµαντικό βήµα για την επιτάχυνση των επενδύσεων αποτελεί η ψήφιση του αναπτυξιακού νοµοσχεδίου
«Επενδύω στην Ελλάδα» που αίρει πολλά εµπόδια και µειώνει την γραφειοκρατία.

Μεταξύ άλλων το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο καταργεί τους παρωχηµένους «βαθµούς όχλησης» που
επιβαρύνουν χρονικά και οικονοµικά τις αδειοδοτικές διαδικασίες των µεταποιητικών δραστηριοτήτων.
Επίσης δίνει κίνητρα για την εγκατάσταση επιχειρήσεων σε επιχειρηµατικά πάρκα και για την προσέλκυση
στρατηγικών επενδύσεων 15 εκατοµµυρίων ευρώ και άνω. Δηµιουργεί τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, ενώ
επιταχύνει αναθέτοντας σε ιδιώτες ορκωτούς ελεγκτές την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της
υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων µε το κράτος να ασκεί ελεγκτικό ρόλο.

Επισπεύδει την αδειοδότηση για κεραίες των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, ειδικά σε δίκτυα 5G και ανοίγει
το δρόµο για πάρκα κεραιών µε αυστηρές πρόνοιες για τη δηµόσια υγεία. Θέτει δικλίδες αποτροπής της
αδήλωτης εργασίας που στερεί µισή µονάδα του ΑΕΠ ετησίως. Θεσµοθετεί Μητρώο Συνδικαλιστικών
Οργανώσεων Εργαζοµένων και Οργανώσεων Εργοδοτών και την (προαιρετική) ηλεκτρονική ψηφοφορία
για την προκήρυξη απεργιών. Και τέλος επιταχύνει τη δικαστική διαδικασία µε τη θέσπιση των
ηλεκτρονικών δικογράφων στη διοικητική δικαιοσύνη.

Λύση όµως βρέθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και για την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. Με
πρωτοβουλία του κ. Αδωνι Γεωργιάδη υπεγράφη συµφωνία µεταξύ της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης,
της Τράπεζας Πειραιώς, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας και της RoyalSugar. Με
αυτό τον τρόπο ένα µεγάλο πρόβληµα βρήκε τη λύση του και µε τη συγκεκριµένη συµφωνία η Ελλάδα θα
ξαναµπεί στο χάρτη της παραγωγής ζάχαρης.

Επιπλέον ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων υπέγραψε την άδεια δόµησης για τη Στρατηγική
Επένδυση του παραθεριστικού θερέτρου «KiladaHills», συνολικής έκτασης 2.026 στρεµµάτων, στην
Αργολίδα.

Οσον αφορά στην ελληνική ναυπηγική βιοµηχανία, σηµατωρός θεωρούνται τα εγκαίνια των Ναυπηγείων
Νεωρίου Σύρου υπό τη νέα διεύθυνση του Οµίλου ΟΝΕΧ.

Μέχρι στιγµής έχουν καταβληθεί 18 εκατοµµύρια για οφειλές και χρέη σε εργαζοµένους και πιστωτές ενώ
θα δοθούν µέχρι το 2020-2021 άλλα 12 εκατ. για αναβάθµιση των εγκαταστάσεων, ενώ έχουν δηµιουργηθεί
600 νέες θέσεις εργασίας.

Η δυναµική ανάπτυξη των Ναυπηγείων Σύρου θα έχει σηµαντικά οφέλη για την οικονοµία και την τοπική
κοινωνία είναι σηµαντικά .
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Outlook 2020: Ocean shipping finance to tighten further

Keep a close watch on ship finance in 2020. The amount of capital available to shipowners next year will determine
vessel capacity growth in the medium term, and thus, future freight rates.

In addition, near-term service reliability can hinge on funding access. If shipping companies cannot refinance maturing
debt, ocean services can plunge into chaos, a la the 2016 Hanjin Shipping insolvency.

If 2019 is any indication, there will be even less capital available to ocean shipping in 2020, it will be more costly to
access and capital providers will be more discerning on who gets it.

What’s so unusual is that this funding contraction is coinciding with improved shipping-market fundamentals,
particularly in crude-tanker, product-tanker and liquefied petroleum gas sectors. Stronger rates and lower default risks
usually open the capital floodgates, creating new vessel capacity that ultimately kills the rate recovery.

Not so this time, at least not yet.

Bank debt down, Chinese leasing up

The shipping industry has traditionally been financed by cheap loans from European commercial banks,
complemented by owners’ equity from retained earnings. Today, much less debt is available as a number of European
banks have partially or entirely pulled out of shipping, with remaining capacity largely flowing to top-tier owners.

“The cheap, high-leverage bank debt [that second- and third-tier owners] relied upon is no longer there,” said Scorpio
Tankers (NYSE: STNG) and Scorpio Bulkers (NYSE: SALT) President Robert Bugbee in a recent interview with
FreightWaves.

According to Greece’s Petrofin Global Bank Research, shipping loan portfolios in 2018 shrank to their lowest levels
since 2007. Data from U.K.-based Dealogic shows that the volume of syndicated maritime loans in the first nine
months of 2019 was down 10% year-on-year.

Shipowners have increasingly turned to Chinese leasing houses to replace European bank debt. Companies sell their
vessels and lease them back for a specified period, after which they have an option or obligation to repurchase them.
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“The new capital in the market now is Chinese lease finance, which is taking up a lot of the slack from the lending
community,” said Bugbee at a Marine Money forum held in New York in November.

Regulatory and environmental constraints

One reason for banks’ retreat is new regulations tightening capital requirements. Banks are adjusting portfolios to
prepare for the Basel III and Basel IV protocols, which are yet to be fully implemented.

The very nature of ocean shipping — requiring relatively long-term loans amid a volatile, cyclical market — makes it
more advantageous under the new rules for banks to lend to other sectors. At a Capital Link finance forum in 2018,
Citi global head of shipping Michael Parker warned, “If Basel IV were enacted, it would kill shipping finance forever or
require margins [interest rates above the benchmark] of 10%.”

Environmental issues pose yet another hurdle.

Banks, just like institutional investors, are under increasing pressure to support businesses that rank highly in terms
of environmental, social and governance (ESG) issues. ESG-wise, shipping ranks low.

In June, shipping banks handling around 20% of the industry’s senior-debt needs signed the “Poseidon Principles,”
under which they will benchmark loan portfolio carbon intensities versus the targeted reduction trajectory endorsed by
the International Maritime Organization (IMO).

Carbon-reduction targets have yet another effect on debt availability. Banks’ willingness to provide debt for
newbuildings is constrained by uncertainty over how long such assets can comply with yet-to-be-written IMO
emissions regulations.

Bugbee told FreightWaves, “Lending in shipping is partly predicated on what the residual value will be. You have to
have some conviction on what the asset is worth at the end of [the loan] period. If you don’t, you either have to lower
the amount you’re willing to lend up front or shorten the tenor [duration] of the loan.”

With one of the sources for previous shipping overcapacity — cheap European bank debt — increasingly out of the
picture, what about the other two culprits: private equity (PE) and public markets?

Private equity

PE was heavily active in shipping in 2010-15, betting on a buy-low-sell-high, reversion-to-the-mean strategy. It didn’t
work, to put it kindly. Most shipping markets remained weak until very recently and PE exit strategies were thwarted
by the closure of the shipping initial public offering (IPO) “window” (the last U.S. shipping IPO was in June 2015).

As PE funds near maturity dates, fund managers are being compelled to exit positions via “ships-for-shares” deals in
which PE fleets are sold to existing public shipping companies in return for stock, not cash.

At a Capital Link forum held in New York in October, Art Regan, an operating partner at Apollo Management, predicted
more such transactions in 2020. “The PE investors holding onto ships are kind of worn down. Their options are
dropping, so I think we’ll see more of this,” he said.

What’s not expected next year is a fresh wave of PE cash flooding into the sector and funding fleet growth. “The
funds that were there before are leaving the shipping industry,” affirmed Bugbee.

Public markets: 2019

Equity raised in public markets played a major role in shipping capacity growth in 2003-07 and 2010-14.

Capital raising by U.S.-listed shipping companies declined sharply in 2019 for myriad reasons: (a) stock investors, like
their PE counterparts, have seen shipping bets fare poorly; (b) the heightened focus on ESG is turning investors
toward companies perceived as “cleaner” than shipping; (c) U.S.-China trade tensions have created an ongoing
sentiment overhang, which has not been fully resolved by the phase-one agreement; (d) stock buying is increasingly
“passive,” i.e., through algorithms and exchange-traded funds, which favors large-cap equities (ocean shipping is
small-cap); and (e) shipping is often viewed as a subsegment of energy investing, and energy investing has
plummeted since 2014.

According to data from securities filings analyzed by FreightWaves, U.S.-listed shipowners raised only $1.02 billion in
gross proceeds from the sale of securities in 2019 (excluding secondary offerings by selling shareholders).

Only $157 million was from the sale of common shares, with $35 million from the sale of perpetual preferred shares
and the vast majority — $828.3 million — from the sale of debt securities (including convertible debt).
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U.S.-listed companies raised quadruple this amount in 2018, which was itself a weak year. These owners raised $7
billion-$7.5 billion in both 2017 and 2013 and over $8 billion in 2014. The amount raised from the sale of common
equity this year was by far the lowest since shipping developed a substantial presence on Wall Street in the early
2000s.

Public markets: 2020

There was a moderate resurgence of offerings in November in the wake of positive publicity on the historic tanker rate
spike. Jefferies analyst Randy Giveans believes more offerings could follow in 2020 if share prices rise enough. “If
you get a ratio of the share price to NAV [net asset value] of 120-130%, expect to see share offerings again,” he told
FreightWaves in a recent interview.

At the Marine Money forum, Mark Whatley, senior managing director of investment bank Evercore, predicted more
offerings ahead.

“Public shipping companies have several reasons to issue shares,” said Whatley.

“They all need more equity. They need more market cap. They need more trading liquidity. They’ve just been waiting
for the right stock price to transact. The bottom line is the more optimism, the more it builds confidence in future
upside and the more transactions will get done. We think the next 12-18 months present an opportunity to really
change the direction of companies [through equity offerings].”

That said, given how low proceeds sank in 2019, next year’s securities offerings are unlikely to rise to a level that
creates a significant amount of new vessel supply. It also seems unlikely that shipping IPOs will return in the near
future. As Bugbee pointed out, “The majority of the capital on Wall Street now is passive capital” and passive capital
does not participate in IPOs.

What is likely in 2020 is that more shipping companies will come to Wall Street either through spin-offs from existing
listed companies, as is planned by Golar LNG (NASDAQ: GLNG), or through so-called “direct listings” that use the
Spotify (NYSE: SPOT) model, in which stock becomes tradable but no money is raised.

Direct listings brought two large shipping newcomers to the U.S. stock market in 2019 — Diamond S Shipping (NYSE:
DSSI) and Flex LNG (NYSE: FLNG) — and more could be en route.
Source: Freight Waves by Greg Miller https://www.freightwaves.com/news/outlook-2020-ocean-shipping-finance-to-
tighten-further
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Ελληνικό – Καζίνο: όλες οι πληροφορίες για το διαγωνισµό – τα προβλήµατα
της κυβέρνησης

Ο διαγωνισµός για το Καζίνο στο Ελληνικό προχωρά αλλά τα προβλήµατα τώρα εµφανίζονται - για τις
εταιρείες, τους εµπλεκόµενους και την κυβέρνηση. Πιθανόν σε συµπληγάδες η επένδυση.

Ελληνικό, LAMDA DEVELOPMENT Ελληνικό, LAMDA DEVELOPMENT

Μπροστά σε ένα δύσκολο γρίφο, με ανάγκη σοβαρής επικοινωνιακής διαχείρισης, φαίνεται ότι βρίσκεται η
Πολιτεία και ειδικότερα η κυβέρνηση, πάνω στο μεταίχμιο της αλλαγής χρόνου, καθώς τελειώνει η
διαδικασία του διαγωνισμού εκχώρησης άδειας για καζίνο στην έκταση του πρώην αεροδρομίου στο
Ελληνικό που θα αναπτύξει η Lamda Development.

Και αυτό γιατί μπορεί η πολύ επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Lamda Development του
ομίλου Λάτση να σκόρπισε χαμόγελα αισιοδοξίας για τις προοπτικές του έργου, ωστόσο τώρα ήρθε η ώρα
της πρώτης διαχείρισης κρίσης. Κρίσεις που είναι αναμενόμενες σε ένα τόσο μεγάλο έργο. Και αυτή την
κρίση θα κληθεί, στην ουσία της, να διαχειριστεί η Ελληνική Πολιτεία. Άλλωστε το έργο της ανάπλασης
του Ελληνικού αποτελεί προμετωπίδα της προσπάθειας της κυβέρνησης ης Νέας Δημοκρατίας και του
Κυριάκου Μητσοτάκη για την προσέλκυση επενδύσεων και την αλλαγή της εικόνας της χώρας στα μάτια
των επενδυτών.

Αλλά αυτή ακριβώς η εικόνα είναι πολύ πιθανόν να τραυματιστεί από τα αποτελέσματα του διαγωνισμού
για την άδεια του καζίνο…

«Ανακοινώνεται ότι η Επιτροπή Διενέργειας του Διεθνούς Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Παραχώρηση
Άδειας λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό
Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, παρέδωσε στην Ε.Ε.Ε.Π. τα Πρακτικά με τα αποτελέσματα του πρώτου
σταδίου του Διαγωνισμού που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής των
διαγωνιζομένων. Το αμέσως επόμενο διάστημα η Ε.Ε.Ε.Π. θα προχωρήσει στις κατά νόμο προβλεπόμενες
ενέργειες για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.»

Με αυτή τη λιτή ανακοίνωση, χωρίς ουσιαστική αναφορά στα περιεχόμενα του πρακτικού, καθώς αυτά
πρέπει να εγκριθούν επισήμως, η αρμόδια Επιτροπή ανακοίνωσε στην πραγματικότητα το πέρασμα στην
επόμενη φάση. Ακόμη και αν χρειάστηκαν 3 μήνες και η ανακοίνωση έγινε Παραμονή Πρωτοχρονιάς – είτε
για να προλάβουν να γίνει εντός 2019 είτε για να μην έχει ιδιαίτερη ενασχόληση από τα ΜΜΕ και την κοινή
γνώµη…

Παρά το έντονο παρασκήνιο που έχει μεσολαβήσει και τις δεκάδες φήμες που έχουν κυκλοφορήσει από
τους εμπλεκόμενους, καμία από τις δύο εταιρείες – σεβόμενη και τους όρους του διαγωνισμού – δεν έχει
διαρρεύσει ούτε το τίµηµα ούτε άλλους όρους της προσφοράς της.

Οι δύο διεκδικητές της άδειας είναι η MGE Hellinicon B.V.  Mohegan Gaming Advisors LLC – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
και  η SHRE/SHRI, LLC δηλαδή  η (Seminole) Hard Rock (International).

Η προσφορά με βάση τη διαδικασία θα κριθεί σε ποσοστό 60% με βάση το τίμημα και  στο υπόλοιπο 40%
 µε την  τεχνική προσφορά.

Σύμφωνα με όλες τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, φαίνεται να προκρίνεται το σχήμα Mohegan – ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ, χωρίς όμως να είναι γνωστό αν έχει καταθέσει και την καλύτερη προσφορά. Αντιθέτως, οι
πληροφορίες αναφέρουν ότι η μία προσφορά, της Hard Rock, αντιμετωπίζει τυπικό πρόβλημα και για αυτό
προκρίνεται η έτερη προσφορά. Άλλωστε η ανακοίνωση μιλά για αξιολόγηση των δικαιολογητικών
συµµετοχής σε αυτή τη φάση, για την οποία χρειάστηκαν τρεις ολόκληροι µήνες…

Και κάπου εδώ αρχίζουν τα προβλήµατα…

Αν επαληθευτούν οι πληροφορίες, σε μετωπική σύγκρουση φαίνεται ότι θα οδηγηθούν οι δύο αμερικάνικες
εταιρείες  που διεκδικούν την άδεια  καζίνο του Ελληνικού.

Η αναμέτρηση αναμένεται να είναι ολοκληρωτική καθώς δεν πρόκειται να είναι επικράτηση επί ποσών
αλλά αποκλεισµός της µίας εταιρείας για τυπικούς λόγους από τη διαδικασία του διαγωνισµού.

Δεν είναι τυχαίο ότι στο πρόσφατο συνέδριο Capital Link, παρουσία του ελληνκού οικονομικού επιτελείου, η
διοίκηση της SHRI έκανε αναφορές σε «παρατυπίες» στον διαγωνισμό για παράπλευρη υπόθεση
(ασυμβίβαστο νομικών συμβούλων) που όμως ξεκαθάρισε πολύ γρήγορα και έγινε αντιληπτό περισσότερο
ως «τροχιοδεικτικό» βλήµα…
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Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει το economix.gr, η πρόταση της Hard Rock αντιμετωπίζει ένα
τυπικό – αλλά ουσιαστικό για το διαγωνισµό – λάθος – ή έλλειψη αν προτιµάτε…

Το «λάθος» της Hard Rock ήταν ότι η εγγυητική επιστολή που κατέθεσε δεν καλύπτει τις προδιαγραφές του
διαγωνισμού. Η προκήρυξη ζητούσε οι εγγυήσεις να καλύπτουν διάστημα 13 μηνών  ενώ η εγγυητική της
Hard Rock φέρεται να κάλυπτε το διάστημα του ενός έτους και 26 ημερών  με αποτέλεσμα  η εταιρεία να
μην καλύπτεται από εγγύηση για 4 ημέρες. Η εταιρεία δηλαδή ζήτησε από την τράπεζά της εγγυητική 13
μηνών, η τράπεζα την εξέδωσε αλλά κανείς δεν σκέφθηκε να βάλει ημερομηνία έναρξης την ημέρα της
κατάθεσης των προσφορών αλλά μπήκε η ημερομηνία της έκδοσης από την τράπεζα! Και έτσι παρότι η
εγγυητική έχει διάρκεια 13 μηνών (από την έκδοσή της, που συμπίπτει με το τέλος του μήνα) δεν έχει την
απαιτούµενη διάρκεια 13 µηνών (λείπουν τέσσερις ηµέρες…) από την κατάθεση της προσφοράς!

Πρόκειται για κλασικό λάθος σε διαγωνισμούς του δημοσίου που κάνουν ξένες εταιρείες – οι ελληνικές
εταιρείες που γνωρίζουν τις πρακτικές του δημοσίου συνήθως εκδίδουν εγγυητικές μεγαλύτερης
διάρκειας από τη ζητούμενη… Το «λάθος» αυτό όμως αποτελεί τυπικό κώλυμμα για να προχωρήσει η
προφορά της… Το αν είναι ουσιαστικό, μένει να φανεί, πέρα από τη νομική πλευρά, κυρίως από τις
αντιδράσεις και τα επιχειρήµατα των εµπλεκοµένων…

Σύμφωνα  με ασφαλείς πληροφορίες ανώτατο  στέλεχος της Hard Rock διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση
ότι θα φτάσει «μέχρι τέλους» στη διεκδίκηση  της άδειας  και εάν χρειαστεί θα προσφύγει στο Συμβούλιο
της Επικρατείας και στα ευρωπαϊκά όργανα, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που διακινούνται σε
υψηλότατο επίπεδο.

Το ερώτημα που διατυπώνεται είναι αν, έστω και γίνει αποδεκτή η ερμηνεία για έναρξη της εγγυητικής με
την κατάθεση, θεωρεί κανείς ότι η Hard Rock  είναι αξιόπιστη χρηματοοικονομικά για το 1 έτος και τις 26
ηµέρες και δεν είναι για τις υπόλοιπες 4 ηµέρες;

Επιπλέον, κύκλοι που φαίνεται να συνομιλούν με στελέχη της Hard Rock σημειώνουν σε συζητήσεις ότι δεν
έχει μόνο η δική τους εταιρεία τυπικό πρόβλημα (το οποίο ούτως ή άλλως δεν αποδέχονται καθώς
υποστηρίζουν ότι η εγγυητική τους είναι διάρκειας 13 µηνών…).

Το ευκταίο για όλους θα ήταν να μπουν τα προβλήματα των προσφορών στη ζυγαριά ώστε να μην
αποκλεισθεί καμία από τις δύο εταιρείες για τυπικούς λόγους και να κριθούν όλα επί των προσφορών.
Αλλά αυτό έχει ανυπέρβλητα νομικά προβλήματα που μπορεί να έφταναν μέχρι και την ακύρωση του
διαγωνισμού και τον εκτροχιασμό του χρονοδιαγράμματος της επένδυσης στο Ελληνικό, κάτι που κανείς
δεν επιθυµεί και πρώτη από όλους η κυβέρνηση…

Οι ίδιοι κύκλοι αναφέρουν ότι η υποψηφιότητα της Mohegan – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα έπρεπε επίσης να κριθεί ότι
αντιμετωπίζει τυπικό κώλυμμα. Και αυτό γιατί σε έντυπο που έχει υποβληθεί στο διαγωνισμό ερωτούνται
οι εταιρείες αν είχαν εμπλοκή σε υπόθεση ανταγωνισμού στο παρελθόν και τυχόν θετική απάντηση θα
ήταν όρος αποκλεισµού. Αν έχει κατατεθεί αρνητική απάντηση, οι ίδιοι κύκλοι αναφέρουν ότι η ΤΕΡΝΑ είχε
εμπλοκή στην υπόθεση του καρτέλ των τεχνικών εταιρειών που έκρινε ότι υπάρχει η Επιτροπή
Ανταγωνισµού.

Ατύπως, καθώς καμία τέτοια κατηγορία δεν έχει ακόμη επισήμως διατυπωθεί, κύκλοι που συνομιλούν με
την άλλη πλευρά αναφέρουν ότι αυτοί οι ισχυρισμοί δεν ευσταθούν καθόλου. Αφενός διότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ,
ως νομικό πρόσωπο, δεν είχε καμία εμπλοκή στην υπόθεση (αφορούσε θυγατρική της επιχείρηση) και
αφετέρου διότι δεν υπάρχει καµία ανακρίβεια στις υποβληθείσες δηλώσεις για τον διαγωνισµό.

Πάντως η Hard Rock φαίνεται – αν δεν πεισθεί παρασκηνιακά για το αντίθετο – ότι θα χρησιμοποιήσει όλα
τα ένδικα μέσα για να υπερασπίσει τη δική της υποψηφιότητα. Η ανακοίνωση της Επιτροπής Παιγνίων
ανοίγει το δρόμο για τις εξελίξεις και την την ανάδειξη του προτιμητέου επενδυτή  αλλά αν τελικά μετά
από τυχόν προσφυγές στην Επιτροπή το παιχνίδ περάσει από το ΣτΕ και μετά από τα Ευρωπαϊκά
Δικαστήρια ή/και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ίσως να απαιτηθούν ακόμη πολλοί μήνες. Το αν αυτό θα
καθυστερήσει την επένδυση θα φανεί από τα νομικά βήματα που θα ακολουθηθούν (πχ ασφαλιστικά μέτρα
ή μη, σκεπτικό και αιτήματα προσφυγών κλπ), καθώς ο όρος είναι να έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός του
καζίνο.

Πάντως το αν θα μπουν μπουλντόζες ή όχι στις αρχές του 2020 δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο. Οι εμπλεκόμενοι
επεξεργάζονται λύση να ξεκινήσουν κάποιες εργασίες από την Ελληνικό ΑΕ με την παρούσα ιδιοκτησία
(αντί μετά την μεταβίβασή της) μετά από νομοθετική ρύθμιση που θα έρθει μέσα στο Γενάρη στη Βουλή
και πιθανότατα θα αφορά κατεδαφίσεις αυθαιρέτων που υπάρχουν.

Παρότι φαίνεται ότι όλα αυτά αποτελούν επιχειρηματικές αντεγκλήσεις και νομικούς ελιγμούς, το
πραγματικό πρόβλημα, αν ξεφύγει επικοινωνιακά η κατάσταση, θα το έχει η κυβέρνηση που πρωτοστατεί
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στην προώθηση της επένδυσης.

Όσον αφορά την Hard Rock, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες μας, είναι εξαιρετικά δύσκολο να πεισθεί ο
κόσμος ότι οι 4 ημέρες στους 13 μήνες αποτελούν ουσιαστικό λόγο αποκλεισμού. Αφήστε που θα αρχίσουν
τα ερωτήματα γιατί επιλέχθηκαν οι 13 μήνες και όχι ένα έτος ή 2 έτη… Και εκεί είναι δύσκολες οι
απαντήσεις, καθώς ο διαγωνισμός σχεδιάσθηκε από άλλη κυβέρνηση… Επιπλέον είναι εξαιρετικά δύσκολο
να πείσουν οι εμπλεκόμενοι ότι η Hard Rock, που έχει ένα πανίσχυρο brand με παρουσία σε όλον τον κόσμο
και που σχεδόν όλοι όσοι έχουν ταξιδέψει σε πόλεις και θέρετρα του εξωτερικού γνωρίζουν, δεν είναι
αξιόπιστη…

Όσον αφορά τη Mohegan – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τα νομικά επιχειρήματα για τις εικασίες που ακούγονται για την
υποψηφιότητά της φαίνεται ισχυρά και δεν θα αντιμετωπίζει, λογικά, πρόβλημα. Μένει να φανεί αν θα
υπάρξει µε αυτό το σκεπτικό επικοινωνιακό πρόβληµα στην κυβέρνηση…

Γενικότερα, η κυβέρνηση φαίνεται να έχει χαράξει έναν επικοινωνιακό δρόμο που βασίζεται στο
επιχείρηµα της νοµιµότητας και της «καθαρής διαδικασίας». Η επιµονή σε έναν τέτοιο δρόµο όµως πιθανόν
να εκτροχιάσει το χρονοδιάγραµµα του έργου, αν ξεκινήσουν προσφυγές και δικαστικές περιπέτειες.

Υπάρχουν και άλλα προβλήµατα που πρέπει να διαχειριστεί επικοινωνιακά η κυβέρνηση.

Με πρώτο τον πιθανό αποκλεισµό από το µεγαλύτερο έργο ενός πασίγνωστου ξένου επενδυτή, µε όσα αυτό
σηµαίνει για το προσκλητήριο που έχει σαλπίσει για προσέλκυση επενδύσεων. Και ακολούθως τη διαχείριση
τυχόν καθυστερήσεων…

Αλλά και τις κατηγορίες που θα ακουστούν ότι για ένα τυπικό λάθος (για ένα κωλόσπιτο που θα έλεγε και
ο αείμνηστος Γιαννόπουλος…) προτιμήθηκε η προσφορά εταιρείας που είχε εγχώριο παίκτη στην
κοινοπραξία (με το απαραίτητο διάνθισμα για εργολάβους, νταβατζήδες κλπ). Το πράγμα αυτό θα
σοβαρέψει πολύ αν αποδειχθεί στην πορεία ότι οι φήμες που είχαν κυκλοφορήσει στην αρχή της
διαδικασίας για συμμετοχή άλλης τεχνικής εταιρείας σε κοινοπραξία με την Hard Rock επιβεβαιωθεί ότι
δεν προχώρησαν ακριβώς λόγω του σκεπτικού που τυχόν θα αναπτύξει η HR για τα περί υποθέσεων
ανταγωνισµού κλπ.

Σημείο κλειδί στην όλη διαχείριση είναι το κατά πόσον το θέμα θα σηκωθεί επικοινωνιακά, αν θα
συμμετέχει η αντιπολίτευση θέτοντας πολιτικά ερωτήματα (αν και τόσο ο διαγωνισμός όσο και η σύνθεση
της αρμόδιας Επιτροπής φέρουν ακόμη ξεκάθαρη τη σφραγίδα της προηγούμενης κυβέρνησης), αν θα
ασχοληθούν εκτενώς ξένα ΜΜΕ και αν, εν τέλει, ο ένας από τους ενδιαφερόμενους, αν αποκλειστεί, θα
εµπλέξει τα κοινοτικά όργανα.
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Pressure on Recep Tayyip Erdogan do-
mestically could prompt the Turkish
strongman into distancing his coun-
try from the West, says Francois Heis-
bourg, senior adviser for Europe at
the London-based International Insti-
tute for Strategic Studies and special
adviser at the Paris-based Fondation
pour la Recherche Strategique (Foun-
dation for Strategic Research). A mem-
ber of the Presidential Commission of
the French White Paper on Defense
and National Security (2007/2008 and
2012/2013), Heisbourg advised French
President Emmanuel Macron’s pres-
idential campaign on national secu-
rity. Speaking to Kathimerini on the
sidelines of the 3rd Land Forces Con-
ference in Athens, Heisbourg said that
Europe and NATO must not allow Er-
dogan to drift away from the West.

There has been a lot of discussion
lately about what direction Europe
should take in terms of security, de-
fense, geopolitics and so on.

It’s not simply that there are im-
mediate challenges like the ones you
mentioned. It is the broader picture.
The sort of background music is that
great power competition is back. We
are no longer in the unipolar mo-
ment, we are no longer in the bipolar
moment, we are in a situation of com-
peting powers – Russia is obviously
back, China has become a superpow-
er, and it’s beginning to act like one,
including in this region, and the Unit-
ed States is becoming more transac-
tional in its approach to its relations
with its European allies. So the back-
drop which we are facing is that of
great power competition, which pos-
es the whole question of how can Eu-
rope manage its own affairs against
this competition which is playing out
and will increasingly play out at our
own expense.

Can there be a unified European an-
swer to that?

For the moment there is no unified
European answer. The only unified
European construct in terms of secu-
rity and defense for the time being is
NATO, to be blunt. The EU has some
involvement in defense affairs, it def-
initely has involvement in security is-
sues, but for the time being there is
no European concept, European doc-
trine, and European military capabil-
ity which it could use as a substitute
for NATO if the US were to remove it-
self from its NATO commitments,
which may or may not happen. But
the question is open, President [Don-
ald] Trump forces us to look at this
question.

Are you saying that the US is with-
drawing from its NATO obligations?

The US is focusing more and more
on China – in Asia Pacific, the Indo-
Pacific, and logically so because China
is the other superpower now. And be-
cause East Asia is the economically
most important region of the world –
not Europe, not even the US. And
American policy towards Europe will
become more and more a function of
American perception of whether Eu-
rope is helping or hindering American
policy vis-a-vis China. And that of
course is a completely different co-
nundrum from the one that we had
with NATO during the Cold War, or
after the Cold War. This is the end of
the post Cold War-period – this is a
new period.

Is the US pursuing a so-called "fron-
tier state" strategy?

What is the most consequential is
the reciprocal relationship between
China and the US; this is dominating
the logic of the system. Whatever hap-
pens in the Balkans, whatever hap-
pens in the Middle East, whatever
happens in the Black Sea in 15 or 20
years time will be a function of Amer-
ican-Chinese relations, not something
else. China is still learning how to op-
erate as a global payer; this is a tricky
process – China is basically prudent
in the way it goes about this, and as
a consequence it is also quite efficient.

For example, it is already impossible
now for the EU to have a common po-
sition on freedom of navigation vis-
a-vis China, it is impossible for us to
have a common position on the 5G
problem, it is impossible for us to
have a common position on the con-
trol of foreign investment and no-
tably Chinese investment. This China
has managed to do without us even
noticing and this happened over the
last three to four years. And the re-
lationship with Russia is an impor-
tant component of our international
relations and our strategy, whether
it’s for defense, whether it’s for diplo-
macy, whether it’s in a damage lim-
itation mode or a more constructive
mode, Russia is important – but Rus-
sia is like the weather.

President Macron recently said that
NATO has suffered “brain death.”

I had two problems with Macron’s
statements. A first problem is that he
is not a think-tank analyst, but he ex-
pressed himself like a think-tank an-
alyst. And the problem is that when
you say things like a think-tank ana-
lyst and you are a politician, there are
consequences. Some people say
Macron tried to shock in order to pro-
voke Europe to rise to the challenge.
You can’t simply drop a big statement

like that without any prior discussion
and at a time which makes things
much more difficult: Germany is par-
alyzed politically until 2021, Spain is
having its election, Poland has prob-
lems with France and vice versa, the
United Kingdom is completely ob-
sessed with Brexit. So who is our au-
dience? If you want to lead, there have
to be people who are ready to be led.
The ones I have just named are not
ready to be led. And these are the
biggest countries in Europe. So this
is a small problem. 

The second problem I have, which
is more serious, concerns Article 5. Ar-
ticle 5 is the heart of NATO, it is the
heart of the Alliance. If you start ques-
tioning Article 5, you run the risk of
a self-fulfilling prophecy, particularly
if Trump is saying the same thing,
which he has been. 

You referred to changes to interna-
tional treaties. How do you think
Turkey sees itself in this new envi-
ronment? 

Two things here: The first one
which is not directly about Turkey,
although it’s indirectly about Turkey,
is that Greece’s strategic situation
and the role of Greece in this impor-
tant East Mediterranean region is
something which is well understood
now in Europe and this is a big change
– and notably in Paris. Because – go
back seven or eight years – you had
a monetary crisis, the euro crisis, ca-
tastrophes, demonstrations, institu-
tions collapsing, and so Greece was
viewed entirely as a problem – a prob-
lem to be resolved and I think the
French played a significant and pos-
itive role in helping Greeks resolve

the problem. Greece made it through
the tsunami, now you have to deal
with the wreckage of the tsunami.
But the tsunami has passed, and now
Greece is no longer a problem. Greece
is now a solution. And this is some-
thing that has taken some time in Eu-
rope to realize this. But this is now
understood. That Greece vis-a-vis
Turkey is a partner. And it’s an al-
liance member. It’s an EU member,
not Turkey.

Turning to Turkey, past Turkish
policy in strategic terms was not ir-
rational, and it was understandable.
The real question now is whether
Turkey is going to try to sustain this
positioning, and therefore remain in
the Atlantic Alliance, remain in NA-
TO and confine its relationship with
Russia to a partnership as opposed
to an alliance. And normally the an-
swer would be yes, of course this is
what Turkey would normally want
to do because it actually is the policy
which offers to Turkey the maximum
amount of leverage and the maxi-
mum amount of advantage. But Er-
dogan feels that power is beginning
to slip through his fingers domesti-
cally – the Istanbul election was a re-
al shock. There is a real risk but we
NATO and EU members have to work
on the assumption that Turkey’s ba-
sic interest is to remain in the al-
liance. We should continue to pre-
tend they are a candidate country for
the EU and I think they can continue
to pretend they are a candidate coun-
try. Yes, we must denounce Turkey’s
misbehavior in Syria, but we should
not act in a way which would in-
crease Erdogan’s incentive to do a
forward leap.

What is your opinion on France’s
policy on North Macedonia’s EU
membership ambitions? 

The French essentially vetoed fur-
ther progress by North Macedonia
and Albania into the EU. I under-
stand where this comes from polit-
ically – further enlargement of the
Union is deeply unpopular in
France. This is a fight that Macron
does not need with the extreme
right in 2022, the next elections. I
also understand as a strategic ana-
lyst that this is not good news when
it comes to turning at last the page
of the last 25 years for Greece and
the Former Yugoslav Republic of
Macedonia – 25 years of gridlock
which prevented Greece from exer-
cising its full influence in the Balka-
ns. There was a heavy price paid by
Greece for this battle with FYROM
and conversely it did not do North
Macedonia any good either. My own
thinking is that it would be reason-
able for the French and the EU glob-
ally to think about decoupling the
Albanian and North Macedonian
candidacies. Albania is a big prob-
lem. In Albania the reforms are not
happening. Albania has a large size
and population. I am in no hurry to
see Albania being considered as a
short-term member-state. Con-
versely, in North Macedonia the re-
form process is in better shape. And
North Macedonia is small. I’d also
add that in the popular images in
France, people tend to identify Al-
bania with mafia – there is no iden-
tification concerning North Mace-
donia, people don’t really have any
idea of what it is, which is a good
thing in that way. 

Greece is no longer
part of the problem
French defense expert talks about the US, Russia, China

We do not yet know the details of the
agreement signed on Thursday by Turk-
ish President Recep Tayyip Erdogan and
the head of Libya’s National Accord gov-
ernment Fayez al-Sarraj. The deal has
been described as a memorandum of un-
derstanding, though what matters in
international law is the content, not the
name of an agreement. However, never
before has a maritime borders agree-
ment been called a memorandum of un-
derstanding, because the latter is not
legally binding. The next few days
should reveal what exactly has been
agreed between the two sides.

The development doesn’t come as any
surprise. Libya has two governments that
are engaged in a civil war. Al-Sarraj’s Na-
tional Accord government is based in the
capital Tripoli and has been recognized
by the United Nations. Based in Tobruk
in eastern Libya, the government of Khal-
ifa al-Ghawil is backed by France, Egypt,
the United Arab Emirates and Russia –
and indirectly by the United States.
Turkey (together with Qatar) has been
among al-Sarraj’s key supporters for sev-
eral months, supplying Tripoli with jihadi
mercenaries from Syria, along with arms
and drones. In exchange, it asked for the
agreement on the maritime borders be-
tween Libya and Turkey.

The agreement that Turkey wants
(and may have signed) is a flagrant vio-
lation of the Law of the Seas, as the area
it purports to delineate stretches south
of Crete, an area it does not neighbor. It
is also seeking to deprive the Aegean is-
lands of Rhodes, Kasos, Karpathos and
Crete of their continental shelf, leaving
them with just 6 nautical miles of terri-
torial waters. Not only are these islands
numerous, they are also large in terms
of size and population. It is akin to France
signing a delineation agreement with
Libya that completely ignores Italy by
arguing that Sardinia and Sicily in be-
tween are islands and therefore have no
continental shelf or exclusive economic
zone (EEZ). The possibility of a Turkey-
Libya sea border deal was what prompt-
ed Greece in early October to rubber-

stamp the agreements conceding explo-
ration rights to parcels south of Crete to
a consortium of the United States’
Exxon-Mobil, France’s Total and
Greece’s Energean, thus safeguarding
the country’s rights. Apart from this
move, Athens had little room for reac-
tion. On the one hand, the al-Sarraj gov-
ernment is almost entirely dependent
on Turkey and, on the other, our allies
who could potentially exercise some
pressure on Libya support the rival gov-
ernment.

Signing such an agreement is a strate-

gic move for Turkey, as it gives it the su-
perficial legitimacy it so lacks in order
to move in on the area. It could create a
wall that would prevent Greece from de-
veloping its sovereign rights in the East-
ern Mediterranean continental shelf. It
would confirm what Ankara has been
arguing for years: that the islands are
not entitled to a continental shelf under
law. And last but not least, it would shift
the point of contention from the Kastel-
lorizo continental shelf to that of Crete.

The bad thing is that even though it
is illegal, from the moment that it is
signed, such a deal can only be over-
turned if Libya backs out of the agree-
ment or by recourse to international jus-
tice – and Turkey will never accept the
latter alternative. So, if the delineation
has been signed, no matter how illegal,
it will always stand in Greece’s path.

* Angelos Syrigos is an associate professor of
international law and foreign policy at Athens’
Panteion University. He is also a New Democra-
cy MP.

Turkey-Libya agreement: 
A move with consequences

‘The only unified European construct in terms of security and defense for the
time being is NATO, to be blunt,’ Heisbourg says.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan attends a meeting in Ankara on Thursday. Libya’s
National Accord government and Turkey have signed an agreement on sea borders.
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Francois Heisbourg tells
Kathimerini that Europe
and NATO must not
allow Erdogan to drift
away from the West

<<<<<<

The agreement that
Turkey wants (and may
have signed) is a flagrant
violation of the Law of the
Seas, as the area it
purports to delineate
stretches south of Crete

BY ANGELOS SYRIGOS *C O M M E N T A R Y |

A view from a
helicopter of the
Homer Ferrington rig
operated by Noble
Energy in the Eastern
Mediterranean.
‘Greece’s strategic
situation and the role
of Greece in this
important East
Mediterranean region
is something which is
well understood now in
Europe,’ Francois
Heisbourg told
Kathimerini.
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