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Κεφαλαιακές ενισχύσεις 6 δισ. θα χρειαστούν οι τράπεζες με την πρόταση της ΤτΕ για τα NPLs
Σε αύξηση κεφαλαίου 6 δισ. ευρώ, για την υλοποίηση της οποίας θα δοθεί χρονικό περιθώριο από τις εποπτικές αρχές
(ΕΚΤ/SSM) 6-9 μηνών, θα υποχρεωθούν οι ελληνικές τράπεζες εφόσον κάνουν χρήση της πρότασης της ΤτΕ για τη μείωση
των "κόκκινων" δανείων.
Η παραπάνω προοπτική συνοδεύει την πρόταση της ΤτΕ και αναφέρθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, κατά
την παρουσίαση της πρότασης στην Κομισιόν την περασμένη Παρασκευή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε προηγηθεί την
Πέμπτη νέα παρουσίαση της πρότασης στον SSM, ενώ εντός των επομένων ημερών το σχέδιο της ΤτΕ θα παρουσιαστεί σε
επενδυτές στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον.
Η πρόταση της ΤτΕ προχωρά παράλληλα με αυτήν του ΤΧΣ ώστε και οι δύο να είναι στη διάθεση των τραπεζών και αυτές
να επιλέξουν κατά βούληση ποια εξ αυτών (ή και τις δύο) θα χρησιμοποιήσουν επικουρικά για την ταχύτερη αποκλιμάκωση
των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Αναφορικά με την πρόταση του ΤΧΣ που "τρέχει" με χρονικό προβάδισμα σε σχέση
με αυτήν της ΤτΕ, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εντός των ημερών η JP Morgan θα υποβάλει στο ΤΧΣ τις τελικές
επεξηγήσεις της πρότασης που προβλέπει τη λειτουργία Asset Protection Scheme για τη μεταβίβαση NPLs 15 – 20 δισ.
ευρώ, ώστε το σχέδιο να υποβληθεί στην DGComp στις 18 Φεβρουαρίου.
Η διαφορά των δύο προτάσεων έγκειται στο ότι η πρόταση του ΤΧΣ δίνει περιθώριο 2 – 3 ετών στις τράπεζες να χειριστούν
τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους, αναλόγως των χαρτοφυλακίων, των αναγκών και των πλάνων τους. Από
την άλλη, η πρόταση της ΤτΕ είναι εμπροσθοβαρής και προβλέπει πιο επιθετική μείωση των "κόκκινων" δανείων. Ως
συνέπεια της επιθετικής μείωσης των NPEs, οι τράπεζες θα χρειαστούν νέα κεφάλαια από το τέλος του τρέχοντος έτους και
το επόμενο, αφού τα εποπτικά τους κεφάλαια θα μειωθούν λόγω της χρήσης αναβαλλόμενου φόρου (οι τράπεζες θα κληθούν
να διαγράψουν αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που θα αντιστοιχούν στις προβλέψεις των δανείων που θα
μεταβιβαστούν στο SPV που προβλέπει το σχέδιο της ΤτΕ).
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, η προοπτική κεφαλαιακών αναγκών δεν μπορεί να παρακαμφθεί, ωστόσο η
ΕΚΤ φαίνεται ότι προτίθεται να δώσει στις τράπεζες περιθώριο 6-9 μηνών για την υλοποίηση των ΑΜΚ. Αυτές
υπολογίζονται από 5 έως 8 δις. ευρώ, με μέση εκτίμηση τα 6 δις. ευρώ, ενώ η επίπτωσή τους στους δείκτες κεφαλαιακής
επάρκειας θα κινείται στις 3 μονάδες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά τις παρουσιάσεις της πρότασης, η ΤτΕ αναφέρει
ότι καμία από τις τράπεζες δεν θα βρεθεί με δείκτη κεφαλαίων κάτω από διψήφιο ποσοστό (προδιαγράφοντας δείκτη
κεφαλαιακής επάρκειας 10%, δεδομένου ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις του Pillar I είναι στο 8% και του Pillar II στο 12%
- 12,5%).
Σημειώνεται ότι η ΤτΕ εκτιμά πως η ταχεία εκκαθάριση των ισολογισμών των τραπεζών από τα NPLs, δημιουργεί ένα
πολύ θετικό story για τις ελληνικές τράπεζες και θα προσελκύσει επενδυτές στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που θα
απαιτηθούν.
Εν τω μεταξύ, το άλλο σημείο που θα πρέπει να διευθετηθεί ώστε να προχωρήσει η πρόταση της ΤτΕ είναι να υπάρξει
νομοθετική ρύθμιση που θα ορίζει ότι η μεταβιβαζόμενη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση θα καταστεί αμετάκλητη
απαίτηση της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού έναντι του Ελληνικού Δημοσίου με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα
αποπληρωμής (σύμφωνα με τη διάρκεια του σχήματος).
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προς αυτή την κατεύθυνση το Υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζει ήδη νομοθετικό σχέδιο.
Συνολικά, ο σχεδιασμός για την πρόταση της ΤτΕ προχωρεί με προοπτική να θεσμοθετηθεί μετά το καλοκαίρι για να μπορεί
να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στο δ΄ τρίμηνο του έτους.
(Πηγή: capital.gr)
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BBC: Η Μέρκελ ήταν έτοιμη για Grexit- Έντονος διάλογος με Ρέντσι ….. Όλο το παρασκήνιο
Σε απόφαση της Άνγκελα Μέρκελ να αφήσει την Ελλάδα να βγει εκτός ευρωζώνης αναφέρεται ο Φρανσουά Ολάντ σε ντοκιμαντέρ για
την κρίση του ενιαίου νομίσματος που προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας από το BBC. Μιλώντας για τη 17ωρη σύνοδο κορυφής της
12ης Ιουλίου του 2015, μία εβδομάδα μετά από το ελληνικό δημοψήφισμα, ο τότε πρόεδρος της Γαλλίας δηλώνει στην κάμερα ότι
απογοητευμένη από την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να αποδεχθεί τους όρους του νεότερου πακέτου διάσωσης που πρόσφεραν οι
Ευρωπαίοι η Γερμανίδα καγκελάριος ήταν έτοιμη να αποδεχθεί το Grexit. Ο τότε επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ
περιγράφει πώς ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες στην αρχή εκείνης της συνόδου κορυφής στράφηκαν κατά του πρωθυπουργού και της
ελληνικής κυβέρνησης, λέγοντας πως ήταν «ψεύτες» ενώπιον του ελληνικού λαού με τις υποσχέσεις που είχαν δοθεί μέσα από το
δημοψήφισμα. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, στις 4.30 τα ξημερώματα είχε διαφανεί πως
είχε επιτευχθεί συμφωνία. Ο Αλέξης Τσίπρας, όμως τελικά δε συναίνεσε, όπως λέει ο κ. Ολάντ: «Ο Τσίπρας είπε ότι δεν μπορούσε να
αποδεχθεί τους όρους που προσφέραμε. Το πρόβλημά του ήταν ότι τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις δε θα επενδύονταν στο μέλλον της
Ελλάδας». «Η Μέρκελ είπε ‘αποκλείεται’. Χρειαζόμαστε αυτά τα λεφτά για να μειώσουμε το χρέος σας. Πρέπει να μας αποπληρώσετε»,
συνεχίζει τη διήγηση ο τότε επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ. Στη συνέχεια του ντοκιμαντέρ ο τότε πρωθυπουργός
της Ιταλίας Ματέο Ρέντσι περιγράφει πώς τα ξημερώματα τον ξύπνησε στο γραφείο της ιταλικής αντιπροσωπείας στην ΕΕ όπου είχε
αποκοιμηθεί ένα δυνατό χτύπημα στην πόρτα. «Ανοίγω την πόρτα και ήταν ο Φρανσουά Ολάντ. ‘Ματέο’, μου λέει, ‘είναι ώρα να βρούμε
έναν συμβιβασμό, διότι η Άνγκελα (Μέρκελ) διακινδυνεύει ξεκάθαρα να αποδεχθεί την έξοδο της Ελλάδας». Ο ίδιος ο κ. Ολάντ εξηγεί:
«Η κα Μέρκελ είπε ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές και αρχές που δεν μπορούν να σπάσουν. Και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να
ωθήσουμε την Ελλάδα εκτός, ας είναι». Ο κ. Ρέντσι συνεχίζει λέγοντας ότι νωρίς το πρωί πήγε και βρήκε την καγκελάριο και της είπε
«αρκετά τώρα». Εκείνη του απάντησε σε έντονο ύφος «δεν είμαι ανόητη». Και εκείνος της ανταπάντησε: «αυτή η απόφαση είναι το πιο
ανόητο πράγμα για την Ευρώπη». Στη συνέχεια ο κ. Τουσκ περιγράφει πώς συγκέντρωσε τους βασικούς πρωταγωνιστές στο γραφείο
του και τους είπε ότι δεν επρόκειτο να φύγουν αν δεν κατέληγαν σε συμφωνία, η οποία τελικά επετεύχθη το επόμενο πρωί, με την
Άνγκελα Μέρκελ να δέχεται ότι το ¼ των εσόδων του ταμείου ιδιωτικοποιήσεων θα μπορούσε να επενδυθεί στην ελληνική οικονομία.
Το BBC επέλεξε στο σημείο αυτό απόσπασμα από παλαιότερη συνέντευξη του Έλληνα πρωθυπουργού: «Να επιδιώκω κάθε φορά το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Είσαι αναγκασμένος να επιλέγεις πολλές φορές ανάμεσα σε δύο αρνητικές επιλογές και να κρίνεις ποια
είναι η λιγότερο αρνητική. Να παίρνεις αποστάσεις από το επιθυμητό και να προσεγγίζεις το εφικτό». Σημειώνεται επίσης ότι η πρόταση
του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε λίγο πριν από τη σύνοδο κορυφής της 12ης Ιουλίου ήταν μία προσωρινή έξοδος πέντε ετών της Ελλάδας από
την ευρωζώνη. Ο κ. Τουσκ σχολιάζει: «Ήταν ξεκάθαρο, σίγουρα για τον Τσίπρα, ότι αυτό το προσωρινό ήταν ευφημισμός». Στο
ντοκιμαντέρ μεταφέρονται, εξάλλου, από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές οι διάλογοι μετά από την ανακοίνωση του πρωθυπουργού για
το δημοψήφισμα και οι αρνητικές αντιδράσεις και προειδοποιήσεις τους. «Του είπα ‘θα βρεθείς με τα δημοψηφίσματά του στα βαθιά
σκ…ά’», λέει χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τουσκ. Ο Φρανσουά Ολάντ λέει ότι είπε στον Αλέξη Τσίπρα το βράδυ του δημοψηφίσματος:
«Κέρδισες, αλλά η Ελλάδα έχασε. Υπάρχουν εκείνοι που ποτέ δεν ήθελαν την Ελλάδα στην ευρωζώνη και στην επόμενη σύνοδο της ΕΕ
πιθανότατα θα αποφασίσουν να αποβάλουν την Ελλάδα. Μου είπε ‘ δεν το θέλω αυτό’. Του έθεσα λοιπόν το πολύ σημαντικό ερώτημα.
Θέλεις να μείνεις στην ευρωζώνη ή όχι;» Αναφερόμενος δε νωρίτερα στο ντοκιμαντέρ στο τηλεφώνημα από τον Αλέξη Τσίπρα με το
οποίο ανακοίνωσε από κοινού στον ίδιο και στην καγκελάριο Μέρκελ την απόφαση για δημοψήφισμα ο Φρανσουά Ολάντ λέει ότι η κα
Μέρκελ ρώτησε ποιο θα ήταν το ερώτημα. Όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός απάντησε και είπε ότι θα στήριζε την απόρριψη του πακέτου
της ΕΕ υπήρξε σιωπή. Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζεται και ο Γιάνης Βαρουφάκης που αναφερόμενος στη νύχτα του δημοψηφίσματος λέει
ότι δεν είχε ξαναδεί τόσο αναστατωμένο τον Αλέξη Τσίπρα. «Όταν μπήκα στο γραφείο του μου είπε, την πατήσαμε». Ο κ. Βαρουφάκης
λέει ότι διαφώνησε με τον πρωθυπουργό και σχολιάζει ότι έκανε λάθος που πίστευε ότι εν υπήρχε πιθανότητα ένας πρωθυπουργός να
στραφεί κατά του 62% του ‘όχι’ στο δημοψήφισμα από την ίδια κιόλας νύχτα. Αντιστοίχως μιλούν στην κάμερα του BBC και οι
πρωταγωνιστές της διαφωνίας της ΕΕ με την πρόθεση Παπανδρέου για δημοψήφισμα το Νοέμβριο του 2011, με βασικούς αφηγητές τον
Νικολά Σαρκοζί και τον ίδιο τον Έλληνα πρώην πρωθυπουργό. Ο τότε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν φαν Ρομπέι
χαρακτηρίζει την έκτακτη συνάντηση του κ. Παπανδρέου στις Κάννες εκείνες τις ημέρες με τον πρόεδρο Σαρκοζί και την καγκελάριο
Μέρκελ και άλλους «ταπεινωτική» για τον τότε πρωθυπουργό.
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Die Welt: Δυσμενές το οικονομικό κλίμα σε ολόκληρη την ευρωζώνη
«Το οικονομικό κλίμα στη ζώνη του ευρώ υποχώρησε κάτω από τo μηδέν, για πρώτη φορά μετά το 2014. Αυτό οφείλεται και στο
Brexit. Αλλά αυτό είναι μόνο μέρος της εξήγησης. Για δύο χώρες η κατάσταση διαγράφεται ιδιαίτερα ζοφερή», γράφει η Welt, η οποία
εξηγεί πως «για τις όλο και πιο θολές οικονομικές προοπτικές στη ζώνη του ευρώ, υπάρχουν πολλοί λόγοι: οι διαμαρτυρίες των
«Κίτρινων Γιλέκων» στη Γαλλία, η αμφιλεγόμενη ιταλική πολιτική, η εμπορική διαμάχη με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα προβλήματα
εξαγωγών με την Κίνα. Σε αυτά προστίθενται το χάος με το Brexit, η τεταμένη κατάσταση στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα
τεράστια βάρη του χρέους σε ορισμένους προϋπολογισμούς χωρών μελών της ΕΕ. Τώρα, όμως, οι εκτιμήσεις μεταξύ των οικονομικών
εμπειρογνωμόνων είναι εντελώς αρνητικές, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ifo του Μονάχου. Μια φορά στο τρίμηνο το Ινστιτούτο θέτει το
ερώτημα σε 411 οικονομικούς εμπειρογνώμονες, πως εκτιμούν την εξέλιξη της οικονομίας για τους επόμενους έξι μήνες. Για πρώτη
φορά μετά το 2014, το οικονομικό κλίμα τον Ιανουάριο έπεσε ακόμα και κάτω από το μηδέν. Μετά τις αρχικά συν 6,6 μονάδες, ο δείκτης
είναι τώρα μείον 11,1 μονάδες. Αυτό σημαίνει ότι αναμένεται κάμψη σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, είτε πρόκειται για τη Γερμανία,
την Αυστρία, τις Κάτω Χώρες ή την Ισπανία. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση στη Γαλλία, όπου προβλέπεται μάλιστα ύφεση.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι προβλέψεις για την Ιταλία είναι ακόμη χειρότερες, μιλούν δηλαδή για μια "βαθιά ύφεση"», συνεχίζει η
γερμανική εφημερίδα.
Η Welt σημειώνει, επίσης, ότι «μόνο για τη Φινλανδία οι προοπτικές είναι λίγο πιο ρόδινες, αλλά ακόμη και εκεί, οι καμπύλες των
δεικτών δείχνουν προς τα κάτω. Στη Γερμανία, το επιχειρηματικό κλίμα του Ifo έπεσε στο χαμηλότερο σημείο σχεδόν τριών ετών τον
Ιανουάριο. "Η γερμανική οικονομία βρίσκεται σε ύφεση", δήλωσε ο επικεφαλής της Ifo Κλέμενς Φίστ. Ανάλογη είναι και η εκτίμηση
της γερμανικής κυβέρνηση η οποία μείωσε σχεδόν κατά το ήμισυ την αρχική πρόβλεψή της για την ανάπτυξη το 2019. Έτσι αντί της
αύξησης της οικονομικής παραγωγής κατά 1,8%, τώρα γίνεται λόγος μόνο κατά 1,0%. Αναμένεται τώρα με ανυπομονησία κατά πόσο η
Επιτροπή της ΕΕ θα διορθώσει τις προβλέψεις της για οικονομική ανάπτυξη προς τα κάτω. Την Πέμπτη, θα ανακοινωθούν τα στοιχεία.
Είναι σαφές όμως ότι οι περισσότεροι οικονομολόγοι είναι πλέον πολύ πιο απαισιοδοξοι από τους αξιωματούχους των Βρυξελλών»,
καταλήγει η έγκυρη συντηρητική εφημερίδα της Γερμανίας.
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ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα επένδυση 300 εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά ενέργειας
Σε μία ακόμη σημαντική επένδυση στην ελληνική αγορά ενέργειας προχωρά ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προωθώντας την κατασκευή και
λειτουργία μιας νέας μονάδας φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου.
Ήδη, υπεβλήθη στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) η αίτηση για χορήγηση Άδειας Παραγωγής για τη συγκεκριμένη μονάδα
ονομαστικής καθαρής ισχύος 660 MW, η οποία θα αναπτυχθεί στην Κομοτηνή.
Πρόκειται για μία επένδυση της τάξης των 300 εκατ. ευρώ, η οποία θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο το χαρτοφυλάκιο μονάδων
φυσικού αερίου του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την ηγετική θέση που κατέχει συνολικά στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής (από
συμβατικές και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας).
Στόχος είναι η κατασκευή της νέας μονάδας να ξεκινήσει εντός του 2020, ώστε να τεθεί σε εμπορική λειτουργεία το καλοκαίρι του 2023.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής θα δημιουργηθούν περίπου 500 θέσεις εργασίας, ενώ 100 άμεσες κι έμμεσες θέσεις
εργασίας θα προκύψουν κατά την περίοδο λειτουργίας.
Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ήταν ο πρώτος ιδιωτικός Όμιλος που δραστηριοποιήθηκε στο πλαίσιο της απελευθερωμένης
αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα, καθώς κατασκεύασε και λειτουργεί επιτυχώς από το 2004 την πρώτη ιδιωτική μονάδα
ηλεκτροπαραγωγής (ΗΡΩΝ Ι στη Βοιωτία). Ακολούθησε το 2009 ένας δεύτερος σταθμός συνδυασμένου κύκλου (ΗΡΩΝ ΙΙ) στην ίδια
θέση.
Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δραστηριοποιείται στην παραγωγή θερμικής ενέργειας μέσω της συμμετοχής του στην εταιρεία ΗΡΩΝ Α.Ε, στο
μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχουν επίσης οι ΕΝGΙΕ (πρώην GDF Suez) και Qatar Petroleum, δύο κορυφαίοι διεθνείς
ενεργειακοί όμιλοι. Η εταιρεία ΗΡΩΝ Α.Ε δραστηριοποιείται στους τομείς παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.
Διαθέτει δύο θερμοηλεκτρικές μονάδες παραγωγής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ 147 MW και 435 MW (ΗΡΩΝ Ι & ΗΡΩΝ ΙΙ
αντίστοιχα) στη Βοιωτία, ενώ κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των ιδιωτών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέχει ηγετική θέση και στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μέσω της
θυγατρικής ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, η οποία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής
ισχύος 1286 MW στην Ευρώπη και την Αμερική.
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Ημερήσια Νέα

ΕΥ: Η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων στη Ευρώπη απειλεί την ανάπτυξη
Οι ελλείψεις δεξιοτήτων στην Ευρώπη επιδρούν αρνητικά στις προοπτικές ανάπτυξης των επιχειρήσεων και
της οικονομίας της ηπείρου, σύμφωνα με τη νέα έρευνα της ΕΥ, Building a Better Working Europe, η οποία
εντάσσεται στη σειρά ερευνών EY Attractiveness. Οι πιο ανησυχητικές ελλείψεις σε ταλέντα αφορούν στις
ψηφιακές δεξιότητες, με την κυβερνοασφάλεια (48%), την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) και τη ρομποτική (48% και
οι δύο) να αναγνωρίζονται από τους ερωτηθέντες ως οι πιο δυσεύρετες δεξιότητες.
Το να είσαι ψηφιακά
ώριμος έχει πολλά οφέλη

Μεταξύ των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, το 60% έχει συμπεριλάβει στο πλαίσιο της
στρατηγικής του τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το 57% έχει συμπεριλάβει τη στρατηγική για το ανθρώπινο
δυναμικό στο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ το 54% έχει στο οργανόγραμμά του έναν chief
digital officer (CDO) ή chief information technology officer (CITO). Αυτά τα τρία στοιχεία, ωστόσο,
συνυπάρχουν μόνο στο 17% των επιχειρήσεων που έχουν ταξινομηθεί στην έρευνα ως «ψηφιακά ώριμες» και
έχουν έναν ειδικό σε θέματα τεχνολογίας στο διοικητικό τους συμβούλιο, αλλά και μια στρατηγική για το
ανθρώπινο δυναμικό ενσωματωμένη στο πρόγραμμα μετασχηματισμού τους.
Οι ψηφιακά ώριμες επιχειρήσεις, οι οποίες διαχειρίζονται τη στρατηγική του ανθρωπίνου δυναμικού σε
επίπεδο διοικητικού συμβουλίου, τείνουν να έχουν υψηλότερη παραγωγικότητα (76%), σε σχέση με αυτές που
τους ακολουθούν (73%) και με αυτές που μένουν πίσω (65%). Επιπρόσθετα, ο ρυθμός εναλλαγής του
προσωπικού είναι πολύ χαμηλότερος στις τεχνολογικά ώριμες επιχειρήσεις, σε σχέση με τις άλλες δύο
προαναφερθείσες κατηγορίες (71% και 74%, αντίστοιχα).
Επενδύοντας στο ταλέντο και επαναπροσδιορίζοντας τη λειτουργία του ανθρωπίνου δυναμικού
Σύμφωνα με την έρευνα, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι αντιμετωπίζουν έλλειψη δεξιοτήτων,
ενώ το 89% αναφέρει ότι επενδύουν στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων καινούριων και παλαιών
εργαζομένων. Ωστόσο, μόνο το 43% των επιχειρήσεων έχει μια στρατηγική ανθρωπίνου δυναμικού, η οποία
εκτείνεται σε βάθος μεγαλύτερο της τριετίας.
Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έκθεσης, ο Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος,
σημειώνει: «Οι επιχειρήσεις σήμερα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, δυσκολεύονται να
παρακολουθήσουν τον ρυθμό των αλλαγών που επιφέρουν η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες, ιδιαίτερα σε
ό,τι αφορά στις απαιτούμενες δεξιότητες των εργαζομένων. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί μία
πρόκληση για τις επιχειρήσεις, καθώς μετασχηματίζει ριζικά την αγορά εργασίας, δημιουργώντας ελλείψεις σε
κρίσιμες δεξιότητες. Όπως έδειξε και έρευνα που διενεργήσαμε στην ΕΥ Ελλάδος για την εκπαίδευση, την
απασχόληση και την επιχειρηματικότητα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εντάξουν την επανειδίκευση του
προσωπικού
\ τους στην ευρύτερη στρατηγική τους.
«Εκτός, όμως, από πρόκληση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί και μία ευκαιρία για τη χώρα μας να
επενδύσει στο εκπαιδευτικό σύστημα, με προγράμματα επανειδίκευσης για τους εργαζομένους, αλλά και
ενίσχυσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης με νέες δεξιότητες για τους νέους. Η
Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελέσει εύφορο έδαφος για τη δημιουργία κέντρων αριστείας, προσελκύοντας έτσι
επενδύσεις από το εξωτερικό και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας».
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Χ.Α.: Στόχος για το ΓΔ μετά και τη νέα άνοδο της Τρίτης, η παραμονή
υψηλότερα των 640 - 650 μονάδων. Κάτι τέτοιο θα μας έβαζε σε ένα
νέο trend, με στόχο τις αντιστάσεις στις 700 – 710 μονάδες….
Relative Strength Index (61.1113)
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