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Γ. Ζαββός: Καθοριστική η συμβολή του σχεδίου Ηρακλής στη μείωση των κόκκινων
δανείων
Την καθοριστική συμβολή του σχεδίου «Ηρακλής» στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές τράπεζες για
την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τόνισε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζαββός, μιλώντας
στο συνέδριο του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου.
Το σχέδιο "Ηρακλής" αποτελεί μια συστημική και καινοτόμα λύση, φιλική προς τους επενδυτές, που μπορεί να
διευθετήσει ένα απόθεμα 30 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω κρατικών εγγυήσεων 12 δισ. ευρώ,
χωρίς ωστόσο να επιβαρυνθεί ο Έλληνας φορολογούμενος και χωρίς καμία δημοσιονομική επίπτωση τόνισε ο
κ.Ζαββός.
Έχει γίνει ένα πρώτο βήμα. Δεν τελειώνουμε εδώ. Ανοίγει η πορεία για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού
τραπεζικού συστήματος, είπε ο κ. Ζαββός, επισημαίνοντας ότι αμέσως μετά την ψήφιση του σχεδίου "Ηρακλής"
ακολουθεί η κατάθεση νομοσχεδίου για την κεφαλαιαγορά.
Στο ίδιο πάνελ με τον κ.Ζαββό συμμετείχαν κορυφαία στελέχη του τραπεζικού συστήματος. Το κοινό
συμπέρασμα των παρεμβάσεων των κκ Γιώργου Ζανιά, πρόεδρου της Eurobank, Χρήστου Μεγάλου,
διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς και Παύλου Μυλωνά, διευθύνοντος συμβούλου της Εθνικής
Τράπεζας ήταν ότι η συμβολή του Σχεδίου "Ηρακλής" στη μείωση των κόκκινων δανείων θα είναι ουσιαστική.
Όπως τόνισαν τα κορυφαία στελέχη των συστημικών τραπεζών, θα δοθεί έτσι η δυνατότητα στις τράπεζες να
επιστρέψουν στην κανονικότητα, δηλαδή στην χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Σύμφωνα με τους
ίδιους το εγχώριο τραπεζικό σύστημα είναι έτοιμο να χρηματοδοτήσει κάθε βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο. Τα
επιτελικά στελέχη έδωσαν επίσης μεγάλη έμφαση στη νέα πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος που
είναι η ψηφιακή του μετάβαση που θα το οδηγήσει στην νέα εποχή.
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Μητσοτάκης προς επενδυτές: Εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που ανοίγονται στην
Ελλάδα
Μήνυμα προς τους επενδυτές να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που ανοίγονται στην Ελλάδα από τα νέα
δεδομένα που δημιουργήθηκαν μετά τις 7 Ιουλίου, έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ειδικότερα, ο κ. Μητσοτάκης είχε συνάντηση με διεθνείς επενδυτές από μεγάλα funds και εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στις υποδομές, οι οποίοι διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια εκατοντάδων δισεκατομμυρίων,
νωρίς το πρωί στο Λονδίνο. Στη συνάντηση, που διοργανώθηκε στα γραφεία της Goldman Sachs, ο
πρωθυπουργός ανέδειξε ιδιαίτερα το γεγονός ότι, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε πολλές χώρες της Ευρώπης,
η Ελλάδα απολαμβάνει αυτή τη στιγμή τα αγαθά της πολιτικής σταθερότητας καθώς έχει μία αυτοδύναμη
κυβέρνηση με ορίζοντα ως το 2023, η οποία στηρίζει τις επενδύσεις που μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη
και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε πως οι δείκτες
καταναλωτικής και επιχειρηματικής εμπιστοσύνης, καθώς και το κλίμα αισιοδοξίας στην Ελληνική οικονομία
μας προδιαθέτουν για υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τις επίσημες προβλέψεις. "Οι Έλληνες, μετά από
δέκα χρόνια κρίσης και σκληρές θυσίες, υποστηρίζουν τις μεταρρυθμίσεις που μπορούν να ενισχύσουν τις
επενδύσεις, να εκσυγχρονίσουν το κράτος και να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη", ήταν, σύμφωνα με
πληροφορίες, το μήνυμα του πρωθυπουργού, ενώ στη συζήτηση αναδείχθηκαν οι τομείς των "πράσινων"
επενδύσεων, των υποδομών, του τουρισμού και των logistics ως πεδία, στα οποία η Ελλάδα μπορεί να
εκμεταλλευτεί τα μεγάλα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.
Στη συνάντηση Μητσοτάκη-επενδυτών συζητήθηκε ολόκληρη η βεντάλια των υποδομών, από τις μεγάλες
επενδύσεις όπως το "Ελληνικό" έως τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στα Δίκτυα. Ο πρωθυπουργός
αναφέρθηκε στο τρίπτυχο της αλλαγής του δημοσιονομικού μείγματος με τη μείωση των φόρων, των
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των τραπεζών με την υλοποίηση του σχεδίου "Ηρακλής" για τη μείωση
των "κόκκινων" δανείων, ενώ από την πλευρά τους, οι επενδυτές απηύθυναν ερωτήματα για διάφορα θέματα.
Όπως, η απλοποίηση των διαδικασιών για την έγκριση των επενδύσεων, το πρόγραμμα της κυβέρνησης για τη
μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών, το σχέδιο των ιδιωτικοποιήσεων και οι ενέργειες που έχει
αναλάβει για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας των αρχών ανταγωνισμού και της φορολογικής διοίκησης. Ο κ.
Μητσοτάκης επισκέφθηκε τα γραφεία των Financial Times στο Λονδίνο και είχε συζήτηση με στελέχη και
δημοσιογράφους της εφημερίδας.
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Θεοδ. Φέσσας: Στα ύψη οι προσδοκίες των επιχειρήσεων για την ανόρθωση της
οικονομίας
Η οικονομία μας ισχυροποιείται. Οι προσδοκίες των επιχειρήσεων για την ανόρθωση της οικονομίας, αλλά και
για τις δικές τους προοπτικές, είναι στα ύψη, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Θεόδωρος Φέσσας μιλώντας
σήμερα στο συνέδριο του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητήριου.
"Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στην αρχή ενός ενάρετου κύκλου. Η κυβέρνηση, όπως δείχνουν τα πρώτα
δείγματα γραφής, επιδιώκει να οδηγήσει τη χώρα στην οικονομική ανόρθωση, διαφυλάσσοντας την κοινωνική
ειρήνη και συνοχή. Ως βασικός στόχος έχει τεθεί η επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας με τη μείωση
της υπερφορολόγησης της εργασίας και των επιχειρήσεων. Αυτό, σε συνδυασμό με την άρση των εμποδίων και
των στρεβλώσεων στο επιχειρείν, μπορεί να οδηγήσει σε ανάκαμψη των ιδιωτικών επενδύσεων και σε αύξηση
της παραγωγικότητας", ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, παραθέτοντας αναλυτικά οικονομικά στοιχεία.
Αναφερόμενος στους κλάδους που παρουσιάζουν επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα εστίασε στις ευκαιρίες
για βιομηχανικές επενδύσεις σε εξορυκτικές δραστηριότητες, την ενέργεια, το νερό, τα βασικά μέταλλα, τα
τρόφιμα, τα χημικά όπως φαρμακευτικά προϊόντα και πλαστικά, καθώς και σε πιο παραδοσιακούς κλάδους,
όπως ο τουρισμός, το λιανικό εμπόριο, η εφοδιαστική αλυσίδα και οι κατασκευές.
"Υπάρχουν επίσης επενδυτικές ευκαιρίες στις υποδομές που συνδέονται με ιδιωτικοποιήσεις και
παραχωρήσεις εκμετάλλευσης, σε δρόμους, σιδηροδρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια αεροπλάνων και υδροπλάνων,
και, τέλος, σε δίκτυα τηλεπικοινωνιών όπως ίντερνετ υψηλών ταχυτήτων, 5G, κλπ., αλλά και σε
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σε τεχνολογίες αιχμής στην πληροφορική και τις επικοινωνίες, καθώς και στους
κλάδους της μεταποίησης υψηλής ακρίβειας και των ηλεκτρονικών. Η Ελλάδα προσφέρει, επίσης, σημαντικά
κίνητρα για στρατηγικές μεγάλες επενδύσεις. Οι ετήσιες καθαρές εισροές ξένων κεφαλαίων έχουν διπλασιασθεί
τα τελευταία χρόνια, ανερχόμενες σε 4 δισ. ευρώ περίπου, επίπεδο, όμως που είναι σχετικά χαμηλό,
αντιπροσωπεύοντας το 2% του ΑΕΠ περίπου", ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΕΒ.
Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να επιταχυνθεί προς το τέλος του 2020, ακόμη και στο 3%, εάν βεβαίως,
συνεχισθεί με αυξημένη ένταση ο ενάρετος κύκλος διαρθρωτικών παρεμβάσεων που οδηγούν σε επενδύσεις και
αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, που επιτρέπει περαιτέρω μείωση του φορολογικού βάρους της
εργασίας και των επιχειρήσεων, για ακόμη υψηλότερες επενδύσεις, κ.ο.κ, εκτίμησε ο κ. Φέσσας.
Αναφερόμενος στους προβληματισμούς για το μέλλον είπε ότι δεν είναι μόνο τα δημογραφικά που προκαλούν
ανησυχία. Η αύξηση της παραγωγικότητας πλέον περνάει μέσα από την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών που
φέρνει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Οι αυτοματισμοί που έρχονται δυνητικά θα απαιτήσουν την
επανεκπαίδευση και επανακατάρτιση του 48% του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα, δηλαδή 1,8
εκατομμύρια εργαζομένων, αν βεβαίως, πραγματοποιηθεί επιτυχής μετάβαση στο νέο παραγωγικό πρότυπο.
Εάν, λοιπόν, στην πατρίδα μας δεν δώσουμε τη σημασία που πρέπει, και που αρμόζει στο μέγεθος του
προβλήματος, θα είναι αδύνατον να διατηρήσουμε, εάν όχι να αυξήσουμε, το επίπεδο διαβίωσης του
πληθυσμού, είπε μεταξύ άλλων.
Φέσσας για τους εργαζόμενους
"Ο ΣΕΒ - και οι επιχειρήσεις που εκπροσωπεί - θεωρεί ότι χωρίς ικανοποιημένους εργαζόμενους, που
απασχολούνται με σταθερές συνθήκες, καλούς μισθούς και προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης δεν πρόκειται
να πετύχουμε. Οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις πρέπει να καρπούνται τους κόπους των προσπαθειών τους
στην παραγωγική διαδικασία. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, την ευκαιρία. Σε μια Ελλάδα που διευκολύνει τις
επιχειρήσεις να δημιουργήσουν δουλειές στη χώρα μας. Σε μια Ελλάδα που προσφέρει ευκαιρίες
επαγγελματικής αποκατάστασης και δεν σπρώχνει τους εργαζομένους να αναζητούν την τύχη τους στο
εξωτερικό", είπε ο κ. Φέσσας.
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Moody's: Σε negative από stable το outlook για τις τράπεζες του Ηνωμένου
Βασιλείου
Οι βρετανικές τράπεζες έχουν εργαστεί σκληρά για να ενισχύσουν τα οικονομικά τους εδώ και μια δεκαετία
που ξέσπασε η κρίση παγκοσμίως, αλλά το Brexit μπορεί να ανατρέψει την καλή τους δουλειά, σύμφωνα με
προειδοποίηση της Moody’s Investors Service.
Ο οίκος αξιολόγησης υποβάθμισε το outlook των βρετανικών τραπεζών σε αρνητικό από σταθερό,
επικαλούμενος παράγοντες όπως η "παρατεταμένη αβεβαιότητα για το Brexit" και την επίδρασή του στην
οικονομική ανάπτυξη στα επόμενα δύο χρόνια.
"Το λειτουργικό περιβάλλον για τις τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου επιδεινώνεται, επηρεάζοντας την
ποιότητα των assets τους και την κερδοφορία", αναφέρει η Moody’s σε report της.
"Το βασικό μας σενάριο είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έλθουν τελικά σε μια
συμφωνία για το ελεύθερο εμπόριο, αλλά είναι εξαιρετικά απίθανο οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία να περιορίσει
σημαντικά την αρνητική οικονομική επίδραση του Brexit.
Η Moody’s δήλωσε πως η επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος αντισταθμίζει και με το παραπάνω τις
θετικές τάσεις, όπως την ισχυρή κεφαλαιακή θέση των τραπεζών και τη μείωση του κόστους που συνδέεται με
το σκάνδαλο για την προστασία πληρωμών.
Ο οίκος αξιολόγησης αναφέρθηκε επίσης στα επίμονα χαμηλά επιτόκια, καθώς και στον αυξημένο
ανταγωνισμό στην αγορά ενυπόθηκων δανείων που έχει διαβρώσει τα καθαρά περιθώρια από τόκους.
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X.A.: Για 4η φορά τους τελευταίους μήνες κόλλησε στις 890 – 900 μονάδες …. Στις 870,
840 – 850 και 820 μονάδες οι επόμενες πολύ ισχυρές στηρίξεις ….
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