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Axia Research: Άνετη αυτοδυναμία της ΝΔ
Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση προχωράει η Axia Research, η οποία λαμβάνοντας υπόψη όλες τις δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουνε γίνει από τις 24
Ιουνίου, κάνει τη δική της "δημοσκόπηση των δημοσκοπήσεων". Με βάση λοιπόν τα συμπεράσματα της ανάλυσης της Axia Research, όλα δείχνουνε πως
η κάλπη θα βγάλει μία επτακομματική Βουλή, με τη Νέα Δημοκρατία να εξασφαλίζει άνετη αυτοδυναμία 155 εδρών.
Όπως εξηγεί, συγκέντρωσε όλες τις δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν μετά τις ευρωεκλογές έως και χθες, και τα βασικά της ευρήματα είναι τα εξής:
- Η ΝΔ ηγείται στην πρόθεση ψήφου με ποσοστό 9,4% (παρόμοιο με τις ευρωεκλογές) με ποσοστό 33,9%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ποσοστό 24,6%
- Το ποσοστό των αναποφάσιστων είναι υψηλό, στο 12,1%
- Το ΜεΡΑ 25 και η Ελληνική Λύση είναι οριακά πάνω από το όριο 3,0%
- Η Χρυσή Αυγή βρίσκεται κάτω από το 4%
- Τα μικρότερα κόμματα (<3,0%) έχουν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά από αυτά των ευρωεκλογών, συγκεντρώνοντας ποσοστά περίπου στο 8,2%
Σημειώνεται πως η Axia "μεταφράζει" τα αποτελέσματα της πρόθεσης ψήφου σε εκτιμήσεις τελικής ψήφου, χρησιμοποιώντας είτε την pro-rata κατανομή
της αναποφάσιστης ψήφου (μια προσεκτική προσέγγιση) είτε τις εκτιμήσεις τελικής ψήφου που καταρτίστηκαν από τους δημοσκόπους. Τέλος,
χρησιμοποιεί αυτό το σύνολο δεδομένων για να υπολογίσει την κατανομή των κοινοβουλευτικών εδρών. Τα βασικά ευρήματα είναι τα εξής:
- Η ΝΔ φαίνεται να συγκεντρώνει από 36,4% - 40,1%, με μέσο όρο 38,2%, κερδίζοντας 5,0% σε σχέση με τις ευρωεκλογές. Η τελική διαφορά με τον
ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στο 10,3%
- Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 26,5% -29,2%, με μέσο όρο το 27,9%, κερδίζοντας περίπου 4,0% από τις ευρωεκλογές
- Το ΜεΡΑ 25 και η Ελληνική Λύση συγκεντρώνουν 2,5% -4,1% και 2,8% -4,3% αντίστοιχα, αλλά σε μέσο όρο μπαίνουν στο κοινοβούλιο καθώς
ξεπερνούν το 3%, με 3,7% και 3,4% αντίστοιχα
- Τα μικρότερα κόμματα (όριο <3,0%) χάνουν σημαντικό έδαφος. Συγκεντρώνουν συνολικά 8,8% σε σύγκριση με 18% (μη συμπεριλαμβανομένου του
ΜεΡΑ 25) στις ευρωεκλογές.
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Εθνική Τράπεζα: Η σειρά της για ομόλογο εν μέσω αυξημένου ενδιαφέροντος
Έτοιμη να προχωρήσει στην έκδοση ομολόγου Core Tier II είναι η Εθνική Τράπεζα, της οποίας ο στόχος -αν και θα εξαρτηθεί από την τιμολόγηση που
θα πετύχει- είναι να κινηθεί πάνω από τα 400 εκατ. ευρώ.
Όπως γράφει η Ναυτεμπορική, ήδη ομάδα της τράπεζας βρίσκεται στο Λονδίνο μαζί με τους συμβούλους και διερευνά την αγορά, κάτι που σημαίνει πως
η έκδοση δεν θα αργήσει και θα είναι γεγονός πιθανότατα μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Πάντως στελέχη της Εθνικής σημειώνουν πως οι εθνικές
εκλογές δεν πρόκειται να επηρεάσουν τις αποφάσεις της τράπεζας.
Σύμβουλοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αναλαμβάνουν οι Goldman Sachs και Morgan Stanley.
Μια τέτοια έκδοση αναμένεται να ενισχύσει τα κεφάλαια της τράπεζας περίπου κατά 100 μονάδες βάσης και να οδηγήσει την κεφαλαιακή επάρκεια στο
16,8% από 15,8% που είναι σήμερα. Άλλωστε απολύτως θετικά υπήρξαν τα μηνύματα που έλαβε η τράπεζα κατά το πρόσφατο road show στις 13 Ιουνίου
στο Λονδίνο. Όμως εξαιρετικά βοηθητικό είναι και το γεγονός πως η Τράπεζα Πειραιώς άνοιξε τον δρόμο. Είναι εξαιρετικά πιθανό τις κινήσεις της
Εθνικής Τράπεζας σε έναν επόμενο χρόνο να ακολουθήσει και η Alpha Bank, η οποία αποτελεί την τρίτη τράπεζα που θέτει όπως όλα δείχνουν υπό
συζήτηση την έκδοση ομολόγου.
Πιστωτικά θετικό το ομόλογο της Τρ. Πειραιώς
Πιστωτικά θετικό κρίνει η Moody’s το ομόλογο Tier II ύψους 400 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς. Ο οίκος επισημαίνει πως η συγκεκριμένη
έκδοση χρέους στηρίζει την κεφαλαιακή βάση και τη διαφοροποίηση της χρηματοδότησης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τους αναλυτές του αμερικανικού οίκου, η έκδοση στηρίζει τη συνολική επάρκεια κεφαλαίων, ενισχύοντας κατά περίπου 90
μονάδες βάσης τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Παράλληλα, διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησης.
Η επιτυχής ιδιωτική τοποθέτηση, σημειώνει ο οίκος, είναι η πρώτη μετά το 2008. Δείχνει το ανανεωμένο ενδιαφέρον των επενδυτών για μη
εξασφαλισμένο ελληνικό τραπεζικό χρέος, πέντε χρόνια αφότου ο εγχώριος κλάδος βρέθηκε εκτός της συγκεκριμένης αγοράς, εξαιτίας της κρίσης.
«Πιστεύουμε πως ανοίγει ο δρόμος και για άλλες τράπεζες να προσεγγίσουν τη συγκεκριμένη αγορά. Ο τίτλος με κουπόνι 9,75% συγκέντρωσε ισχυρό
ενδιαφέρον με προσφορές 850 εκατ. ευρώ από 135 επενδυτές και έρχεται σε συνέχεια της συμφωνίας με την Intrum για τα κόκκινα δάνεια, η οποία θα
προσθέσει επιπλέον 85 μονάδες βάσης στον pro forma δείκτη κεφαλαίων CET1».
Η Πειραιώς ανακοίνωσε pro forma phased-in δείκτη CET 1 13,7% στα τέλη Μαρτίου, λαμβάνοντας υπόψη την πώληση των δραστηριοτήτων στη
Βουλγαρία. Η Moody’s υπολογίζει τώρα τον συγκεκριμένο δείκτη στο 15,5% έναντι 14%, όπως προέκυπτε από την αξιολόγηση των ρυθμιστικών αρχών
(SREP). Η αύξηση μεταφράζεται σε ένα κεφαλαιακό «μαξιλάρι» 690 εκατ. ευρώ και η τράπεζα πλέον άνετα υπερβαίνει τις απαιτήσεις του SREP, κάτι
που επίσης είναι πιστωτικά θετικό.
Η έκδοση δίνει επίσης στην Πειραιώς μια εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης πέραν των καταθέσεων, της ΕΚΤ και των repos. H υποδεέστερη
(subordinated) έκδοση ομολόγου επιτρέπει στην τράπεζα να μειώσει την εξάρτησή της από χρηματοδότηση με εξασφαλίσεις που απαιτεί δέσμευση
ενεχύρων, βελτιώνοντας τη χρηματοδοτική θέση και τη ρευστότητα. Οι καταθέσεις στην Πειραιώς αυξήθηκαν περίπου 5% το 2018.
Παρά το σχετικά υψηλό κόστος, η Moody’s θεωρεί την κίνηση πετυχημένη και θετικό σημάδι, καθώς σταδιακά βελτιώνεται η οικονομική κατάσταση
στην Ελλάδα και υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για ελληνικό τραπεζικό χρέος, κάτι που επιτρέπει στον κλάδο να βελτιώσει την κεφαλαιακή του θέση.
Το γεγονός ότι εξασφαλίζεται εκ νέου πρόσβαση στις αγορές θα βελτιώσει τη χρηματοδοτική θέση των ελληνικών τραπεζών, αν και αυτό θα γίνει με
υψηλότερο κόστος απ’ ό,τι η χρηματοδότηση με εξασφαλίσεις από την ΕΚΤ ή την αγορά repos.
Ασφαλώς ο οίκος καταλήγει στην αναγνώριση του γεγονότος πως τα μειωμένα έσοδα από τον περιορισμό των δανείων και οι αυξημένες προβλέψεις
εξαιτίας των NPEs θα συνεχίσουν να αποτελούν πρόκληση για τις τράπεζες της χώρας το 2019-20.
Κοντά στο 8%
Οι εκτιμήσεις της Εθνικής Τράπεζας είναι πως η τιμολόγηση θα διαμορφωθεί από ένα επιτόκιο που τελικώς θα κινηθεί κοντά στην περιοχή του 8%.
Εξαιρετικά έχει βοηθήσει την κατάσταση μιας καλής τιμολόγησης για την τράπεζα η αποκλιμάκωση στα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά και το
προεκλογικό κλίμα, το οποίο κατά τους ξένους επενδυτές αποτελεί απτή επιβεβαίωση για το εκλογικό αποτέλεσμα που δεν θα είναι άλλο από τη
δημιουργία μιας κυβέρνησης μακράς πνοής φιλικής προς τις επενδύσεις.
Η τράπεζα πάντως διαχωρίζει άμεσα τις ενέργειες που πραγματοποιεί από το πρόβλημα που της έχει δημιουργηθεί με το ΛΕΠΕΤΕ κυρίως λόγω της
αιφνιδιαστικής απόφασης της κυβέρνησης, την οποία το πιστωτικό ίδρυμα προσβάλλει δικαστικά εκτιμώντας πως θα δικαιωθεί.
Η Εθνική Τράπεζα τέλος φαίνεται πως θα ευνοηθεί ως προς το business plan της και από τη λειτουργία της πλατφόρμας για την προστασία της α’
κατοικίας, καθώς αποτελεί την τράπεζα που έχει έναν αξιοσέβαστο όγκο κόκκινων στεγαστικών δανείων και το νέο θεσμικό πλαίσιο θα της δώσει
σημαντικές δυνατότητες να αξιοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τα δάνεια αυτά.
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Αναμονή των θεσμών, μέχρι την κάλπη
Από την επομένη κιόλας των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου θα βρεθεί στο επίκεντρο ο κρατικός προϋπολογισμός της Ελλάδας, αλλά
και οι στόχοι των πρωτογενών πλεονασμάτων. Το Eurogroup είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουλίου. Βέβαια, το
πιθανότερο σενάριο είναι να μην υπάρξει επίσημη συζήτηση, καθώς η νέα κυβέρνηση δεν θα έχει καν ορκιστεί. Ωστόσο, στο
παρασκήνιο είναι δεδομένο ότι σε όποιον εκπροσωπήσει την Ελλάδα θα γίνει… υπενθύμιση των υποχρεώσεων, αλλά και του γεγονότος
ότι υπάρχουν διαφωνίες όσον αφορά το κατά πόσο επιτυγχάνεται φέτος ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος.
Όπως αναφέρει η Ναυτεμπορική, ο δεύτερος γύρος συναντήσεων -άτυπος- θα γίνει στην Αθήνα στις 16 Ιουλίου. Στο ετήσιο συνέδριο
του Economist έχουν ενημερώσει ότι θα παρευρεθούν τόσο ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Κλάους
Ρέγκλινγκ όσο και οι επικεφαλής των κλιμακίων των θεσμών για την Ελλάδα. Είναι προγραμματισμένο να μιλήσουν ο Peter Dolman,
επικεφαλής της αποστολής του ΔΝΤ στην Ελλάδα, ο Declan Costello ως επικεφαλής της αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Ελλάδα και ο Nicola Giammarioli ως επικεφαλής της αποστολής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας στην Ελλάδα.
Αναμένεται ότι στο πλαίσιο αυτών των επισκέψεων θα υπάρξουν -έστω παρασκηνιακά- επαφές με στόχο την καλύτερη προετοιμασία
των επίσημων διαπραγματεύσεων που θα πραγματοποιηθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής αξιολόγησης.
Έως τον Σεπτέμβριο
Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τώρα μέχρι τον Σεπτέμβριο θα είναι καθοριστικό για την πορεία εκτέλεσης του φετινού
προϋπολογισμού. Όσο πιο πιστά γίνει η εκτέλεση τόσο λιγότερες θα είναι οι αντιδράσεις των δανειστών μετά τις εκλογές για την
κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2020. Από τώρα και μέχρι τον Σεπτέμβριο:
1 Θα ξεκινήσει η είσπραξη όλων των βασικών φόρων της φετινής χρονιάς που είναι ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων (πρέπει να
αποδώσει πάνω από 4,4 δισ. ευρώ), ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων (με τα εκκαθαριστικά θα πρέπει να εισπραχθούν πάνω
από 3,5 δισ. ευρώ), αλλά και ο ΕΝΦΙΑ (είναι προγραμματισμένο να εισπραχθούν τουλάχιστον 2,76 δισ. ευρώ). Επίσης, θα έχουν υπάρξει
οι πρώτες ενδείξεις για τις επιπτώσεις που θα έχει στα δημόσια έσοδα η φετινή καινοτομία της ατομικής εκκαθάρισης των φορολογικών
δηλώσεων. Μέχρι τώρα, ενώ έχουν υποβληθεί 3,34 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, η ΑΑΔΕ έχει εκδώσει 4,64 εκατομμύρια
εκκαθαριστικά. Βρισκόμαστε περίπου στο μισό της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων (από πλευράς αριθμού φορολογουμένων) και
μέχρι τώρα έχουν βεβαιωθεί φόροι ενός δισ. ευρώ. Από την άλλη, τα πιστωτικά εκκαθαριστικά υποχρεώνουν το Δημόσιο να καταβάλει
153 εκατ. ευρώ σε 527 χιλιάδες φορολογούμενους.
Ο ΕΝΦΙΑ θα εκκαθαριστεί μέσα στον Αύγουστο και η πρώτη πληρωμή θα γίνει στο τέλος Σεπτεμβρίου. Μοναδική αλλαγή σε σχέση με
πέρυσι η μείωση του τελικού ποσού της εκκαθάρισης μεσοσταθμικά κατά 10%.
2 Θα έχουν φανεί οι επιπτώσεις από τις ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία. Προς το παρόν, το ελληνικό Δημόσιο
έχει εισπράξει περίπου 70-80 εκατ. ευρώ από τους 120.000-130.000 οφειλέτες που εντάχθηκαν στη ρύθμιση και πλήρωσαν και την
πρώτη δόση (εξ αυτών πολλοί αποπλήρωσαν εφάπαξ το χρέος τους για να επιτύχουν πλήρη διαγραφή προσαυξήσεων). Για το υπουργείο
Οικονομικών, το ζητούμενο είναι οι εισπράξεις από τα ληξιπρόθεσμα χρέη να μην υποχωρήσουν κάτω από το επίπεδο των 5,4 δισ. ευρώ
που είχαν συγκεντρωθεί και το 2018. Αυτό το ποσό δεν συγκεντρώνεται μόνο μέσω της ρύθμισης αλλά και με τις απευθείας καταβολές
που κάνουν οφειλέτες για να πληρώσουν χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα είτε μέχρι το τέλος του 2018 είτε και μέσα στο 2019. Οι
δημοσιονομικές επιπτώσεις από τις ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι ένα από τα βασικά σημεία διαφωνίας ανάμεσα στην
Ελλάδα και στους δανειστές, καθώς η ελληνική πλευρά πιστεύει ότι θα προκύψει δημοσιονομικό όφελος, με τους ξένους να επιμένουν
ότι θα ανοίξει τρύπα.
3 Θα έχει ξεκινήσει η διαδικασία ρύθμισης των κόκκινων στεγαστικών δανείων. Στον προϋπολογισμό έχει προβλεφθεί ένα ποσό της
τάξεως των 150-200 εκατ. ευρώ για την καταβολή των φετινών επιδοτήσεων σε όσους ενταχθούν στην πλατφόρμα. Εκτιμάται ότι
τελικώς το ποσό που θα χρειαστεί φέτος θα είναι μικρότερο, καθώς η πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει ακόμη (αυτό προγραμματίζεται να
γίνει την προσεχή Δευτέρα).
4 Θα υπάρχει καλύτερη εικόνα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται και το β' τρίμηνο, ενώ οι
ανακοινώσεις για την πορεία του ΑΕΠ στο α' εξάμηνο θα γίνουν από την ΕΛΣΤΑΤ στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η πορεία του ΑΕΠ είναι το
δεύτερο σημείο διαφωνίας ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους θεσμούς οι οποίοι βλέπουν μικρότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με το
2,3% που βλέπει η ελληνική κυβέρνηση.
Ορόσημο η 15η Σεπτεμβρίου
Η επίσημη άφιξη των κλιμακίων προγραμματίζεται για μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ώστε να έχουν πραγματοποιηθεί και οι
προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης αλλά και η ομιλία του νεοεκλεγέντος πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ουσιαστικό χρονικό
ορόσημο θα είναι η 15η Σεπτεμβρίου. Δεδομένου ότι μέχρι τότε θα πρέπει να έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το προσχέδιο
του κρατικού προϋπολογισμού για το 2020, κυβέρνηση και θεσμοί θα πρέπει να έχουν καταλήξει σε μια καταρχήν συμφωνία όσον αφορά
τις βασικές παραδοχές πάνω στις οποίες θα στηριχτεί ο προϋπολογισμός της επόμενης χρονιάς.
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Στο 0,4% του ΑΕΠ η προστιθέμενη αξία του ΟΛΠ κατά τη χρήση 2018
«Αισθάνομαι μία δικαίωση αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι πριν τρία χρόνια η ελληνική κυβέρνηση πήρε τη μεγάλη απόφαση μέσα από ένα σκληρό
διαγωνισμό και προχώρησε στην παραχώρηση του λιμανιού του Πειραιά προς την Cosco» τόνισε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και
Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας, κατά την παρουσίαση της έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας 2018 του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, στα κεντρικά
 στο λιμάνι του Πειραιά.
γραφεία της εταιρείας,
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η οικονομική προστιθέμενη αξία του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της χώρας
ανήλθε στο 0,4% για το 2018, από τον Οργανισμό δόθηκαν 18,3 εκατ. σε φόρους και 14,3 εκατ. σε ασφαλιστικές εισφορές, ενώ οι επενδύσεις
υποχρεωτικές και μη του ΟΛΠ ανήλθαν σε 22.888.827 ευρώ εκ των οποίων 20.301.000 ήταν σε νέες υποδομές.
Ο κ.Πιτσιόρλας τόνισε ότι τρία χρόνια μετά και παρά την αλματώδη ανάπτυξη του λιμανιού η τιμή της μετοχής του ΟΛΠ δεν έχει φθάσει ακόμα την
τιμή πώλησης.
«Ήταν μία παραχώρηση που έγινε με όρους πάρα πολύ αξιοπρεπείς και για τις δύο πλευρές. Η επιλογή δικαιώνεται από την πορεία του λιμανιού, που
παίρνει διαστάσεις που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τα προηγούμενα χρόνια» ανέφερε.
Προσέθεσε επίσης ότι η πορεία του ΟΛΠ θα επηρεάσει καθοριστικά τη ζωή τής πόλης του Πειραιά. Τόνισε ότι η σημερινή ανάπτυξη του λιμανιού
δημιουργεί εντελώς νέα προβλήματα για τα οποία «η διοίκηση της εταιρείας θα πρέπει να δείξει μία ιδιαίτερη ευαισθησία ούτως ώστε η κοινωνία να
αγκαλιάσει την ανάπτυξη του λιμανιού και να μην τη θεωρεί κίνδυνο»
Ο αναπληρωτής υπουργός είπε ότι το λιμάνι του Πειραιά θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στη μετάβαση
της καθαρής ενέργειας.
Αναφέρθηκε στο ψηφιακό μετασχηματισμό όλων των δραστηριοτήτων της εταιρείας, επισημαίνοντας ότι η κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού
θα πρέπει να είναι συνεχής και να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής.
Μιλώντας για τη ναυπηγοεπισκευή είπε ότι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο ΟΛΠ στη νέα περίοδο είναι να βρει τον τρόπο της
καλής συνεργασίας με αυτό το επιχειρηματικό περιβάλλον ώστε να αποφευχθούν συγκρούσεις.
Η κυβέρνηση τόνισε τα τελευταία χρόνια έκανε μεγάλες προσπάθειες για την αναγέννηση των ναυπηγείων της χώρας. «Είμαστε σε καλό δρόμο. Υπάρχει
κινητικότητα και σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα» τόνισε ο κ.Πιτσιόρλας.
Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ Captain Fu Chengqiu είπε ότι ο ΟΛΠ, από τη δημιουργία του το 1930, παρουσιάζει σήμερα τα
πιο σημαντικά αποτελέσματα στην ιστορία του, ενώ ζήτησε τη συνεργασία όλων των εργαζομένων στην προσπάθεια για επίτευξη των στόχων της
εταιρείας για αύξηση των εσόδων και μείωση των δαπανών. Είπε επίσης ότι η εταιρεία αναγνωρίζει την ευθύνη που της αναλογεί απέναντι σε κοινωνικά,
πολιτιστικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, και μέσα από τη λειτουργία της και τις επιχειρηματικές της αποφάσεις σέβεται, προστατεύει και προωθεί το
θεσμό της Εταιρικής Υπευθυνότητας. Προσέθεσε ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, ενώ ανέφερε ότι μέσω αυτής της
έκθεσης ο ΟΛΠ γίνεται πιο διαφανής απέναντι στην κοινωνία. Θέλουμε να κάνουμε το λιμάνι Πειραιά μία γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και Κίνας τόνισε ο
Captain Fu Chengqiu
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεση εταιρικής υπευθυνότητας, η λειτουργία του ΟΛΠ Α.Ε. έχει δημιουργήσει 1.016 άμεσες θέσεις εργασίας, 1.903
έμμεσες θέσεις εργασίας και 1.190 επαγόμενες θέσεις εργασίας. Αντίστοιχα πάνω από 4,2 εκατ. ευρώ επενδύθηκαν για τη διασφάλιση της υγείας και της
ασφάλειας των εργαζομένων. Τουλάχιστον 1.800.000 επενδύθηκαν σε υπηρεσίες με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και μείωση κατά 11% των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με την εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος, που αντιστοιχεί σε μείωση 600tn CO2.
O αναπληρωτής Δημοσίων Σχέσεων και εκπρόσωπος Επενδυτών του Οργανισμού, Νεκτάριος Δεμενόπουλος, ανέφερε ότι το 2018 ο αριθμός διακίνησης
των εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι άγγιξε τα 5 εκατ. TEU που είχε ως αποτέλεσμα των λιμάνι του Πειραιά να καταστεί δεύτερο στη Μεσόγειο.
Προσέθεσε ότι ο τζίρος της εταιρείας το 2018 από τα 110 εκατ. ευρώ ανήλθε στα 130 εκατ. ευρώ, ενώ η μετοχή του ΟΛΠ παρουσίασε αύξηση 50% στο
Χρηματιστήριο Αθηνών.
Τόνισε ότι στόχος
\ της διοίκησης της εταιρείας είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών του λιμανιού, ενώ προτεραιότητα παραμένει η συνεχής η εκπαίδευση
του προσωπικού και η φροντίδα για το περιβάλλον. Στόχος επίσης της διοίκησης, συμπλήρωσε, είναι η ανάπτυξη του λιμανιού να συνδεθεί παράλληλα με
την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης η αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Πειραιά Αθηνά Γλύκα-Χαρβαλάκου, ο Ιωάννης Δελατόλας, Key
Account Manager της Διεύθυνσης Εισηγμένων Τίτλων του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών και ο Νίκος Αυλώνας, πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας
(CSE) και αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης.
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