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Πωλήσεις επιχειρηματικών δανείων 25 δισ. ευρώ με «προίκα» τα ακίνητα
Πωλήσεις των επιχειρηματικών δανείων που έχουν εξασφαλίσεις και τιτλοποιήσεις των στεγαστικών, είναι το μοντέλο που προκρίνουν οι τράπεζες για τη
μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) τα επόμενα δύο χρόνια. Οι μαζικές πωλήσεις και οι τιτλοποιήσεις δανείων που έχουν εξασφαλίσεις
περιουσιακά στοιχεία θα οδηγήσουν σε αλλαγή του χάρτη της αγοράς ακινήτων στη χώρα, με τη μεταβίβαση εκατοντάδων βιομηχανικών, βιοτεχνικών,
ξενοδοχειακών, εμπορικών, αλλά και οικιστικών ακινήτων σε private equity funds, τα οποία έχουν κάνει άλλωστε αισθητή την παρουσία τους στην
ελληνική αγορά.
Όπως γράφει η Καθημερινή, οι πωλήσεις και οι τιτλοποιήσεις θα φτάσουν τα 25 δισ. ευρώ, στο σύνολο των 50 δισ. ευρώ που είναι η δέσμευση για τη
μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) που έχουν αναλάβει οι τράπεζες έναντι του SSM. Τα κόκκινα δάνεια που συνοδεύονται με
εξασφαλίσεις αποτελούν και τον σκληρό πυρήνα του προβλήματος, καθώς είναι αυτά που θα κρίνουν και το κατά πόσον οι προβλέψεις που έχουν κάνει οι
τράπεζες και οι αποτιμήσεις των ακινήτων στα βιβλία τους είναι επαρκείς. Ενδεχόμενη μεταβίβαση δανείων που έχουν εξασφαλίσεις ακίνητα κάτω από
την τιμή που τα έχουν αποτιμήσει οι τράπεζες, μπορεί να οδηγήσει σε ζημίες, δημιουργώντας πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες.
Για τον λόγο αυτό οι τράπεζες «γκρουπάρουν» τα δάνεια και τα ακίνητα σε μεγάλα πακέτα, στα οποία εντάσσουν ακίνητα που έχουν υψηλή ζήτηση και
μπορούν να πωληθούν ευκολότερα, αλλά και ακίνητα που δεν θεωρούνται εμπορεύσιμα και έχουν μικρή αξία. Στόχος να επιτύχουν κατά το δυνατόν
καλύτερη τιμή και να αποτρέψουν τυχόν ζημίες στα κεφάλαιά τους. Οπως και στις πωλήσεις δανείων, στην τιτλοποίηση το δάνειο φεύγει από τον
ισολογισμό της τράπεζας και ο οφειλέτης χρωστάει πλέον στο fund που θα το αγοράσει. Με δεδομένο ότι οι τιλοποιήσεις θα γίνουν κυρίως για τα
στεγαστικά που θεωρούνται ποιοτικότερες εγγυήσεις, η τράπεζα μπορεί να επιτύχει καλύτερη τιμολόγηση σε σχέση με την πώληση χαρτοφυλακίου, στο
οποίο εντάσσονται συνήθως διαφόρων κατηγοριών ακίνητα, αμφίβολης εμπορευσιμότητας.
Οδηγό για την επόμενη μέρα θα αποτελέσει το χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ που θα τιτλοποιήσει η Eurobank, ενώ στον τομέα
των πωλήσεων, μετά το Amoeba που μεταβίβασε η Τράπεζα Πειραιώς, τη σκυτάλη των αποτιμήσεων έχει πάρει το πακέτο Jupiter που έχει βγάλει προς
πώληση η Alpha Bank.
Υπενθυμίζεται ότι μέσω του χαρτοφυλακίου Amoeba, η αξία του οποίου ήταν στο 1,9 δισ. ευρώ, περίπου 1.700 ακίνητα από 180 επιχειρήσεις
μεταβιβάστηκαν στην Bain Capital έναντι τιμήματος που έφτασε τα 432 εκατ. ευρώ, και όπως έχει ανακοινώσει η Τράπεζα Πειραιώς, η συναλλαγή ήταν
θετική κατά 20 μονάδες βάσης. Στο χαρτοφυλάκιο Jupiter, η ονομαστική αξία του οποίου είναι 800 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνονται 1.700 ακίνητα που
συνδέονται με δάνεια 500 μικρομεσαίων επιχειρήσεων και διεκδικητές είναι το fund Apollo και το Lonestar. Να σημειωθεί ότι σε εξέλιξη είναι και η
πώληση του χαρτοφυλακίου Pixel από τη Eurobank, που περιλαμβάνει περίπου 615 οικιστικά ακίνητα, τα οποία έχουν περιέλθει στην κατοχή της και δεν
συνδέονται με δάνεια.
Στελέχη από τον χώρο του real estate εξηγούν ότι οι τιμές για τα προς πώληση χαρτοφυλάκια συνδέονται με τη χρήση του ακινήτου, τη γεωγραφική του
θέση, την ποιότητά του και τις νομικές εκκρεμότητες που ενδεχομένως το βαραίνουν. Η επίπτωση που θα έχει στην αγορά ακινήτων η μεταβίβαση αυτών
των χαρτοφυλακίων θα κριθεί το επόμενο διάστημα, όταν θα ξεκινήσουν και οι πρώτες προσπάθειες ανάκτησης των οφειλών που συνδέονται με αυτά τα
δάνεια. Οπως και στην περίπτωση των funds που έχουν αγοράσει οφειλές ιδιωτών χωρίς εξασφαλίσεις, οι νέοι κάτοχοι αυτών των δανείων θα επιδιώξουν
να ανακτήσουν μέρος από τα οφειλόμενα και στην περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό, τα επίμαχα ακίνητα θα οδηγηθούν σε ρευστοποίηση, δηλαδή
στη μεταβίβασή τους σε τρίτους (developers, μεσίτες, ξένους επενδυτές κ.ά.) ή σε πλειστηριασμό.
Στελέχη της αγοράς δεν αποκλείουν μια νέα υποχώρηση των τιμών, καθώς, όπως σημειώνουν, η ισορροπία στον τομέα της ακίνητης περιουσίας, παρά τη
σταθεροποίηση που καταγράφεται τους τελευταίους μήνες, είναι εύθραυστη.
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Αντιπρόεδρος Moody’s: Η μακρά αναμονή εκτός αγορών δημιουργεί κινδύνους
Η δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται και
πάλι, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και και τώρα, που το πρόγραμμα προσαρμογής ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αναμένεται ξανά
αύξηση της εμπιστοσύνης επιχειρήσεων και καταναλωτών» τονίζει η Kατρίν Μιλμπρόνερ, η πρώτη αντιπρόεδρος της Υπηρεσίας
Επενδυτών του οίκου αξιολόγησης Moody's σε συνέντευξή της στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
«Η προοπτική της αξιολόγησης Β3 είναι θετική. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης της αξιολόγησης. Η θετική προοπτική
αντικατοπτρίζει κυρίως τη δυναμική της οικονομίας να αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν, καθώς οι μεταρρυθμίσεις που έχουν
πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα αποδίδουν καρπούς», υπογραμμίζει η Kατρίν Μιλμπρόνερ, η οποία βρέθηκε στην Αθήνα για να λάβει μέρος στο
πολυσυνέδριο Capital + Vision 2018 του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, με θέμα «Η Ελλάδα μετά το μνημόνιο
Σε ερώτηση του ΑΠΕ ΜΠΕ για την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, εκτιμά ότι «πραγματικά η ελληνική κυβέρνηση έχει την πολυτέλεια να περιμένει να
βγει στις αγορές κεφαλαίων, δεδομένου του μεγάλου αποθεματικού ρευστότητας που διαθέτει. Εντούτοις, η μακρά αναμονή δημιουργεί κινδύνους - ειδικά
επειδή πρέπει να υπολογίζουμε με αύξηση των επιτοκίων». Αποδίδει, όμως, το γεγονός που η Ελλάδα δεν έχει επιχειρήσει να βγει ακόμα στις αγορές στο
ότι «οι αυξανόμενες αποδόσεις των ιταλικών κρατικών ομολόγων συνετέλεσαν πιθανώς στο να επιδείξουν μεγάλη προσοχή οι ελληνικές Αρχές στο θέμα της
επιστροφής στις κεφαλαιαγορές». Συνέχεια…

I

2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Ημερήσια Νέα

Για το αν θα /μπορούσε να αποφευχθεί η μείωση των συντάξεων η πρώτη αντιπρόεδρος της Υπηρεσίας Επενδυτών της Moody's λέει στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ πως «οι συζητήσεις με τους πιστωτές της ευρωζώνης σχετικά με την ανάγκη αυτών των πρόσθετων μειώσεων κατά 1% του
ΑΕΠ το 2019 δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Σημειώσαμε όμως το γεγονός ότι τόσο ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης όσο και το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχουν την άποψη ότι αυτά τα προνομοθετικά μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν τουλάχιστον μερικώς».
Για τις ενδεχόμενες αναταράξεις στην ευρωζώνη και την Ελλάδα, λόγω της Ιταλίας, η κ. Μιλμπρόνερ επισημαίνει ότι επειδή είναι το
τρίτο μεγαλύτερο μέλος της ευρωζώνης «όσα συμβαίνουν εκεί είναι σημαντικά για τη ζώνη του ευρώ στο σύνολό της», αλλά εκτιμά πως
ότι «οι αναταράξεις θα περιοριστούν στην Ιταλία και δεν θα επεκταθούν σε άλλες χώρες» και τονίζει πως «η Moody's διατηρεί στο
παρόν στάδιο την θετική προοπτική για τέσσερις από τις 19 χώρες της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, (ενώ) και οι
άλλες χώρες διατηρούν την σταθερή προοπτική».
Η πλήρης συνέντευξη της Kατρίν Μιλμπρόνερ στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και στον Αντώνη Πολυχρονάκη έχει
ως εξής:
Ερ: Κυρία Μιλμπρόνερ, το θέμα του πολυσυνεδρίου Capital + Vision 2018 που διοργανώνει το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο είναι:
«Η Ελλάδα μετά το μνημόνιο. Πρώτα βήματα στο δρόμο προς τις διεθνείς αγορές». Πώς εκτιμάτε εσείς την οικονομική κατάσταση στην
Ελλάδα μετά το τέλος του προγράμματος προσαρμογής τον Αύγουστο;
Απ: Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται και πάλι και αναμένουμε ότι η ανάκαμψη θα διαρκέσει μέχρι το επόμενο έτος. Αυτά είναι τα
καλά νέα. Ωστόσο, οι προοπτικές για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη επιδεινώνονται αισθητά και δεν αναμένουμε ότι ο ρυθμός
ανάπτυξης στην Ελλάδα θα αυξηθεί σημαντικά πέραν του τρέχοντος ποσοστού περίπου 2%. Αυτό είναι σχετικά μέτριο λόγω των
απωλειών παραγωγικότητας των προηγούμενων ετών. Ιδίως, θα πρέπει να προσελκύσει σε μεγαλύτερο βαθμό επενδύσεις το 2019, και
τώρα που το πρόγραμμα προσαρμογής ολοκληρώθηκε με επιτυχία αναμένεται ξανά αύξηση της εμπιστοσύνη επιχειρήσεων και
καταναλωτών.
Ερ: Χάρη σε ένα αποθεματικό ρευστότητας ύψους 24 δισ. ευρώ, η Ελλάδα δεν χρειάζεται φρέσκο χρήμα / νέα κεφάλαια μέχρι το 2020.
Πιστεύετε ότι μπορεί να σταθεί στα πόδια της και να βρει τον δρόμο της στις αγορές έως το 2020;
Απ: Εξαρτάται κατά πολύ από το σε ποιον βαθμό η κυβέρνηση εφαρμόζει τις μεταρρυθμίσεις, για τις οποίες έχει δεσμευτεί στην
ευρωζώνη και από το αν συνεχίζει να ακολουθεί μια συνετή και αξιόπιστη δημοσιονομική πολιτική που να εγγυάται τα μεγάλα
πρωτογενή πλεονάσματα.
Πραγματικά η ελληνική κυβέρνηση έχει την πολυτέλεια να περιμένει να βγει στις αγορές κεφαλαίων, δεδομένου του μεγάλου
αποθεματικού ρευστότητας / μαξιλαριού ρευστότητας που διαθέτει. Εντούτοις, οι κεφαλαιακές ανάγκες της κυβέρνησης είναι μεν
διαχειρίσιμες αλλά όχι ασήμαντες. Η πρόσβαση στις αγορές δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί και κατά την άποψή μας η μακρά αναμονή
δημιουργεί κινδύνους - ειδικά επειδή πρέπει να υπολογίζουμε με αύξηση των επιτοκίων.
Ερ: Η πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας αξιολογείται με "Β3" από την Moody's, με θετική προοπτική. Μπορεί η Ελλάδα να
περιμένει μια μεταγενέστερη αναβάθμιση και πότε υπολογίζετε ότι μπορεί αν γίνει αυτό;
Απ: Οι προοπτική της αξιολόγησης Β3 είναι θετική. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης της αξιολόγησης. Κατά
κανόνα, στην περίπτωσης θετικής προοπτικής έχουμε στόχο να προβούμε σε μια (νέα) αξιολόγηση σε διάστημα 12 έως 18 μηνών. Η
θετική προοπτική αντικατοπτρίζει κυρίως την δυναμική της οικονομίας να αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια ταχύτερα από ό, τι
αναμενόταν, καθώς οι μεταρρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα αποδίδουν καρπούς.
Ερ: Τι θα πρέπει να κάνει ακόμα η Ελλάδα για να αναβαθμισθεί από τη Moody΄s;
Απ: Η πιστοληπτική αξιολόγηση θα μπορούσε να αναβαθμιστεί, εάν οι ελληνικές Αρχές εξακολουθήσουν να ακολουθούν συνετές
δημοσιονομικές πολιτικές και αν συνεχίσουν τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των τελευταίων ετών. Και οι σαφείς αποδείξεις για μια
επιτυχημένη επιστροφή στη χρηματοδότηση από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές θα μπορούσαν επίσης να προκαλέσουν μια θετική έκθεση
αξιολόγησης, όπως και οι σημαντικές βελτιώσεις στον τραπεζικό τομέα. Ιδίως η επιταχυνόμενη μείωση των κόκκινων δανείων, τα οποία
επιβαρύνουν τους ισολογισμούς.
Ερ: Η ελληνική κυβέρνηση αναμένει το 2019 πρωτογενές πλεόνασμα 3,96%. To συμφωνηθέν πλεόνασμα πάνω από το 3,5% μπορεί να
επιτευχθεί και χωρίς τη μείωση των συντάξεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση προϋπολογισμού για το 2019. Θα
μπορούσε να αποφευχθεί η μείωσή τους, τουλάχιστον για τώρα, χωρίς να δημιουργηθούν αμφιβολίες για τη μεταρρυθμιστική βούληση
της ελληνικής κυβέρνησης;
Απ: Οι συζητήσεις με τους πιστωτές της ευρωζώνης σχετικά με την ανάγκη αυτών των πρόσθετων μειώσεων κατά 1% του ΑΕΠ το
2019 δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Σημειώσαμε όμως το γεγονός ότι τόσο ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης όσο και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο έχουν την άποψη ότι αυτά τα προνομοθετικά μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν τουλάχιστον μερικώς.
Ερ: Ανοίγει η έγκριση του ελληνικού προϋπολογισμού από τις Βρυξέλλες τον δρόμο για πιο αισιόδοξες μέρες για τον ελληνικό λαό μετά
από οκτώ χρόνια μέτρων λιτότητας, όπως λέει ο Έλληνας πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας;
Απ: Η δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια και το επιδιωκώμενο πρωτογενές
πλεόνασμα για το τρέχον και το επόμενο έτος συνεπάγεται ουσιαστικά έναν σε μεγάλο βαθμό ουδέτερο προσανατολισμό της
δημοσιονομικής πολιτικής. Η οικονομία αναπτύσσεται και πάλι, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και η εμπιστοσύνη των
επιχειρήσεων και των νοικοκυριών αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται.
Ερ: Ο ιταλικός προϋπολογισμός απορρίφθηκε από την ΕΕ. Η Moody's υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ιταλίας. Τι
σημαίνουν όλα αυτά, βρισκόμαστε, βρίσκεται η ευρωζώνη, προ αναταράξεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την Ελλάδα;
Απ: Η Ιταλία είναι το τρίτο μεγαλύτερο μέλος της ευρωζώνης. Από την άποψη αυτή, όσα συμβαίνουν εκεί είναι σημαντικά για τη ζώνη
του ευρώ στο σύνολό της. Οι αυξανόμενες αποδόσεις των ιταλικών κρατικών ομολόγων συνετέλεσαν πιθανώς στο να επιδείξουν μεγάλη
προσοχή οι ελληνικές αρχές στο θέμα της επιστροφής στις κεφαλαιαγορές. Ωστόσο, σε αντίθεση με το 2011/12, δεν διαπιστώσαμε
φαινόμενα μετάδοσης σε άλλες χώρες και δεν αναμένουμε τέτοιου είδους φαινόμενα μετάδοσης και στην συνέχεια. Η ευρωζώνη διαθέτει
εν τω μεταξύ βελτιωμένα μέσα για τη διαχείριση κρίσεων. Εκτιμούμε ότι οι αναταράξεις θα περιοριστούν στην Ιταλία και δεν θα
επεκταθούν σε άλλες χώρες. Ας σημειωθεί σε αυτό το πλαίσιο, ότι η Moody's διατηρεί στο παρόν στάδιο την θετική προοπτική για
τέσσερις από τις 19 χώρες της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, και οι άλλες χώρες διατηρούν την σταθερή προοπτική.
Ερ: Τυχόν αναταράξεις στην Τουρκία θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ΕΕ ή στην Ελλάδα;
Απ: Στο παρόν στάδιο δεν αναμένουμε κάτι τέτοιο.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Οι αγορές για την Ελλάδα μπορεί να αποδειχθούν
δυσκολότερες από τους θεσμούς
Η Ελλάδα αξιολογείται καθημερινά από τις αγορές, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι εξήλθε των μνημονίων και
ίσως η αξιολόγηση αυτή αποδειχθεί αυστηρότερη των θεσμών, σύμφωνα με τον πρόεδρο του
Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Μιχάλη Μαΐλλη.
Μιλώντας στο δείπνο της πρώτης ημέρας των εργασιών του 8ου Capital + Vision, ο κ. Μαΐλλης σχολίασε ως
θετική εξέλιξη την ολοκλήρωση των «Προγραμμάτων Προσαρμογής», καθώς και τη λήξη των Μνημονίων που
χαρακτήρισαν, όπως είπε, μία μακρά και επώδυνη περίοδο 9 ετών, στη νεότερη Ελληνική Ιστορία.
Αναφέρθηκε, δε, στην εκτέλεση των πολλών και σημαντικών αποκρατικοποιήσεων που υλοποιήθηκαν, όπως
επεσήμανε, υπό πολύ δύσκολες συνθήκες και συγκυρίες, στο διάστημα κατά το οποίο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ
ήταν ο σημερινός Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Στέργιος Πιτσιόρλας.
Ωστόσο, συμπλήρωσε ότι “είναι αμφίβολο εάν και κατά πόσον η Ελλάδα έλυσε οριστικά τα βαθιά ριζωμένα
διαρθρωτικά προβλήματα της και εξουδετέρωσε όλες εκείνες τις παθογόνες αιτίες που δημιούργησαν και
συντήρησαν αυτή την πολυετή κρίση” και πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα θα εξακολουθήσει για μεγάλο διάστημα να
βρίσκεται στο μικροσκόπιο των «Αγορών», όπου θα αξιολογείται καθημερινά και σε όλα τα επίπεδα.
Αυτή η πραγματικότητα δεν επιδέχεται κανέναν εφησυχασμό.
Οι «Αγορές», μπορεί να αποδειχθούν στην πορεία δυσκολότερες και από τους Θεσμούς» συμπλήρωσε, ενώ
σχολιάζοντας το Διεθνές και Ευρωπαϊκό περιβάλλον τόνισε ότι έχει εισέλθει σε μία περίοδο αστάθειας, η οποία
δυσκολεύει περαιτέρω την έξοδο της ευάλωτης Ελληνικής Οικονομίας στις «Αγορές».
Η μεγάλη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, είναι η Ελλάδα να κερδίσει, να αποκαταστήσει και να διατηρήσει
την εμπιστοσύνη των «αγορών», ανέφερε ο κ. Μαΐλλης και πρόσθεσε ότι προς επίρρωση του σκοπού αυτού «ο
Πολιτικός Κόσμος, οι μελλοντικές Ελληνικές Κυβερνήσεις, θα πρέπει με αποφασιστικότητα να ακολουθήσουν
κατά γράμμα τα συμφωνηθέντα με τους Δανειστές μέτρα, σε βάθος χρόνου, και το κυριότερο, να μην
ξαναεπιστρέψουν στις γνωστές καταστροφικές πρακτικές που έφεραν τη χώρα σε αυτή τη δεινή θέση,
ιδιαίτερα σε μία προεκλογική περίοδο όπως αυτή που διανύουμε σήμερα».
Αναφερόμενος στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο τόνισε ότι, ως φορέας στήριξε
διαχρονικά τη λύση του Ελληνικού προβλήματος, συμμετέχοντας σε πρωτοβουλίες ενίσχυσης της ανάπτυξης,
της εξωστρέφειας, καθώς και των νέων επενδύσεων, «κυρίως στην παραγωγή Προϊόντων Προστιθέμενης
Αξίας, Καινοτομικών και Εξαγώγιμων Προϊόντων, ούτως ώστε να βοηθηθεί και το Εμπορικό Ισοζύγιο της
χώρας». Με συντονισμένες δράσεις, όπως και με τη διατήρηση και ισχυροποίηση των Οικονομικών Σχέσεων
μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, το Επιμελητήριο συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις κάθε αναπτυξιακή
προσπάθεια και ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις και τα μέλη του προς αυτή την κατεύθυνση, ανέφερε ο κ.
Μαΐλλης.
Τέλος, ο πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου υπογράμμισε ότι η επιχειρηματική κοινότητα είναι
σύμφωνη με την πρόσφατη εξαγγελία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την
επανίδρυση Υπουργείου Βιομηχανίας και πρόσθεσε πως «η αποκατάσταση του Παραγωγικού Ιστού της χώρας
σε συνδυασμό με τις αποκρατικοποιήσεις, θα διασφαλίσουν τους αναγκαίους ρυθμούς ανάπτυξης, όπως και ένα
ΑΕΠ που θα λύσει οριστικά όλα τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και θα αναστρέψει την πορεία του
brain drain, που κατ’ εκτίμηση αριθμεί περίπου 450.000 νέους, οι οποίοι αποτελούν το πιο δυναμικό και
παραγωγικό κομμάτι της Ελληνικής Κοινωνίας».
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Ημερήσια Νέα

Το Χρηματιστήριο Ενέργειας θα αρχίσει να λειτουργεί τον Ιούνιο του 2019
Οι επενδύσεις στους βασικούς τομείς του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού, εκτιμώνται σε 32 δισ. ευρώ για την
περίοδο 2020-2030. Αυτό ανέφερε στην ομιλία του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης από το βήμα του 8ου Capital+Vision, που διοργανώνει το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο σε
συνεργασία με την εφημερίδα Κεφάλαιο και τη διαδικτυακή πύλη Capital.gr
Όπως τόνισε ο κ. Σταθάκης, "οι προκλήσεις της ενιαίας ευρωπαϊκής ενέργειας είναι μπροστά μας. Η
συστράτευση προς τους στόχους που έχει θέσει η χώρα και έχει συνυπογράψει αποτελεί την μεγάλη πρόκληση.
Θα κινηθούμε προς αυτή τη κατεύθυνση. Αυτός ο μεγάλος μετασχηματισμός σε έργα υποδομής, στην
ενοποίηση αγορών, στον μετασχηματισμό του τρόπου λειτουργίας του ενεργειακού τομέα, αποτελούν ένα
τεράστιο επενδύσεων. Εκτιμάται ότι θα επενδυθούν γύρω στα 32 δισ. ευρώ την επόμενη τριετία".
 στην ομιλία του αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος της ενέργειας ενώ
Ο κ. Σταθάκης
μίλησε και για τις αλλαγές που συντελούνται στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς ενέργειας και για τη
θεσμοθέτηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.
Όπως είπε, το Χρηματιστήριο Ενέργειας θα ξεκινήσει τη λειτουργία του τον Ιούνιο του 2019, υλοποιώντας
ουσιαστικά το Μοντέλο-Στόχος (Target Model) που είχε υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενιαία
αγορά ενέργειας.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Λαγκάρντ: Σημαντικές οι ομοιότητες της εποχής μας με την περίοδο πριν τον Μεγάλο Πόλεμο
Για αιώνες, οι παγκόσμιες οικονομικές μας τύχες διαμορφώνονται από τις δίδυμες δυνάμεις της τεχνολογικής
προόδου και της παγκόσμιας ενοποίησης. Αυτές οι δυνάμεις μπορούν να φέρουν ευημερία σε όλα τα κράτη.
Ωστόσο, χωρίς τη σωστή διαχείριση, μπορούν επίσης να προκαλέσουν καταστροφή. Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος
είναι ένα τέτοιο παράδειγμα», αναφέρει σε άρθρο της στο blog του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου η
επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ.
Η κ. Λαγκάρντ τονίζει ακόμη πως τα χρόνια πριν τον Μεγάλο Πόλεμο ήταν μια περίοδος εξαιρετικής
τεχνολογικής
\ προόδου αλλά και πρωτόγνωρης παγκόσμιας ενοποίησης, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλου
πλούτου. Ωστόσο, προσθέτει, αυτός ο πλούτος δεν διανεμήθηκε ισότιμα ή δίκαια. Το 1910 στο Ηνωμένο
Βασίλειο, σημείωσε, μόλις το 1% ήλεγχε σχεδόν το 70% του πλούτου της χώρας… Σήμερα μπορούμε να
βρούμε σημαντικές ομοιότητες με την περίοδο πριν τον Μεγάλο Πόλεμο, τόνισε.
Αλλά και μετά τον πόλεμο, προσθέτει η επικεφαλής του ΔΝΤ, «οι ηγέτες δεν κατάφεραν να αντλήσουν τα
σωστά συμπεράσματα: έβαλαν και πάλι μπροστά το βραχυπρόθεσμο όφελος από τη μακροχρόνια ευημερία –
αποχωρώντας από το εμπόριο, προσπαθώντας να επαναφέρουν τον χρυσό κανόνα και αποφεύγοντας τους
κανονισμούς της ειρηνικής συνεργασίας».
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Χ.Α.: Ζητούμενο πάντα να ανεβάσει στροφές το Χ.Α. και να
διασπάσει τις πρώτες ισχυρές αντιστάσεις στις 640 – 650 μονάδες …
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