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Η ΕΒRD "προπονεί" ΜΜΕ για την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑΑ) και την άντληση κεφαλαίων φιλοδοξεί να "προπονήσει" μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις το νέο πρόγραμμα, με τίτλο ¨SME Pre-Listing Support
Program¨, που ενεργοποιεί στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), σε συνεργασία με το ΧΑΑ και με τη στήριξη του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Το πρόγραμμα, που εστιάζει στην παροχή εξειδικευμένων κι ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ΜΜΕ, που επιθυμούν να εισαχθούν στο χρηματιστήριο, με έκδοση είτε μετοχών είτε εταιρικού
ομολόγου, έχει προϋπολογισμό 450.000 ευρώ και διάρκεια 30 μηνών, ενώ αρχικά θα αφορά έξι επιχειρήσεις πανελλαδικά.
Κριτήρια ένταξης και χρονοδιάγραμμα
Όπως εξήγησε απόψε, στη Θεσσαλονίκη, η επικεφαλής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ΜΜΕ της EBRD στην Ελλάδα, Δήμητρα Παπανδρέου, η κατάθεση αιτήσεων ξεκίνησε ήδη και θα διαρκέσει ώς τις
15 Ιουλίου, ενώ γίνεται μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος Roots του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Επιλέξιμες για ένταξη στο πρόγραμμα είναι ελληνικές (έδρα ή ιδιοκτησία) επιχειρήσεις σχεδόν όλων των κλάδων (πλην παιγνίων, αλκοόλ, καπνού και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών), με τζίρο έως 50 εκατ.
ευρώ και ως 250 εργαζόμενους (κατ΄ εξαίρεση έως 500), οικονομικά βιώσιμες και με αναπτυξιακή προοπτική. Η EBRD θα καλύψει το 85% του κόστους των συμβουλευτικών υπηρεσιών και οι ίδιες οι
επιχειρήσεις το υπόλοιπο.
"Προς το παρόν σκεφτόμαστε μόνο έναν κύκλο του προγράμματος και οι επιχειρήσεις που θα υποστηριχθούν θα είναι έως έξι, γιατί οι υπηρεσίες που θα τους παρασχεθούν, διάρκειας 18 μηνών -30 η συνολική
διάρκεια του προγράμματος- είναι εξαιρετικά στοχευμένες και εκτενείς. Στις επιχειρήσεις που θα υποστηριχθούν -η αξιολόγησή τους αναμένεται να ολοκληρωθεί ώς το τέλος του 2019- θα παρασχεθεί
πληθώρα συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επιχειρησιακά, διοικητικά κτλ.
Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα που δρα συμπληρωματικά στο Roots του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την υιοθέτηση πρακτικών εταιρικής
διακυβέρνησης, τον σχεδιασμό και εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου (business plan), τη βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση, την επικοινωνία επενδυτικών προτάσεων, τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής
διαχείρισης και της σύνταξης οικονομικών καταστάσεων καθώς και την ανάπτυξη στοχευμένων ενεργειών μάρκετινγκ για την ενίσχυση και προσέλκυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος.
"Αν δούμε ότι υπάρχει περιθώριο, με βάση τον διατειθέμενο προϋπολογισμό του προγράμματος να υποστηρίξουμε περισσότερες από έξι, θα το κάνουμε" σημείωσε η κα Παπανδρέου και γνωστοποίησε ότι
όλες οι επιχειρήσεις που θα καταθέσουν αιτήσεις, ασχέτως του αν τελικώς θα επιλεγούν, θα συμμετάσχουν σε ανοιχτό workshop που θα πραγματοποιηθεί.
Το πρόγραμμα απευθύνεται ακόμη και σε νέες επιχειρήσεις, με πολύ μικρό διάστημα λειτουργίας, ενώ -μεταξύ άλλων- θα πρέπει να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικά στοιχεία για την
τελευταία διετία ή από την ίδρυση της επιχείρησης και πιστοποιητικό εγγραφής σε εμπορικό μητρώο και ιδιοκτησίας.
Ηλ. Ξανθάκος: Πολύτιμη εμπειρία για τις επιχειρήσεις και "τεστ" για το Χρηματιστήριο
Στη διαδικασία αναζήτησης εναλλακτικών χρηματοδοτικών πόρων για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκ μέρους του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, αναφέρθηκε από την πλευρά του ο
γενικός γραμματέας του, Ηλίας Ξανθάκος. "Μέσα από αυτή την αναζήτηση συναντηθήκαμε με το ΧΑ και την ΕΒRD" εξήγησε και πρόσθεσε ότι στο ίδιο πλαίσιο το υπουργείο "είδε ξανά" τις δυνατότητες
που μπορεί να προσφέρει προς αυτή την κατεύθυνση ένα ειδικό ταμείο που είχε εγκριθεί το 1995 (σ.σ. πρόκειται για το Ταμείο Τεχνικής Συνεργασίας Ελλάδας-EBRD) και αδράνησε για πολλά χρόνια.
"Το 2015, όταν η Ελλάδα μέσα στην κρίση απέκτησε τη δυνατότητα να παίρνει κεφάλαια από ΕΒRD, σκεφτήκαμε να ξαναδούμε εκείνο το ταμείο, μήπως μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε κάπου. Δέχτηκε η
ΕΒRD να αλλάξει ο χαρακτήρας του ταμείου και τα χρήματα αυτά να πέσουν στην ελληνική αγορά και σε συμβουλευτικές και άλλες υποστηρικτικές δράσεις προς τις ελληνικές επιχειρήσεις" σημείωσε και
πρόσθεσε: "Κατά τη δική μας εκτίμηση, αυτό που ξεκινά είναι μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια, γιατί και οι μικρές επιχειρήσεις θα μάθουν πολλά περνώντας από τη διαδικασία αυτού του
προγράμματος, αλλά και το ίδιο το Χρηματιστήριο θα διαπιστώσει αν υπάρχουν αδυναμίες στο σύστημα να υποδεχτεί τέτοιου μεγέθους επιχειρήσεις στους κόλπους του. Ελπίζουμε ότι η προσπάθεια αυτή θα
έχει ουσιαστικά αποτελέσματα και θα είναι η αρχή μιας νέας πορείας για αρκετές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις¨.

Σ.Λαζαρίδης: Οι τρεις παράμετροι στο DNA του επιχειρηματία που αναζητά πρόσβαση σε κεφάλαια
Την "τεράστια ευκαιρία και εμπειρία" που μπορεί να αποκομίσει η Ελλάδα από αυτό το πρόγραμμα, σε μια περίοδο που η εξεύρεση εναλλακτικής χρηματοδότησης με μικρό κόστος για τις ΜΜΕ είναι
βασικό ζητούμενο σε όλη την Ευρώπη, υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ και πρόεδρος του ΧΑ, Σωκράτης Λαζαρίδης.
"Σε όλη την Ευρώπη ακούμε και συζητάμε τη μεγάλη πρόκληση να δημιουργηθούν οργανισμοί από τους οποίους οι επιχειρήσεις με μικρό κόστος θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια και είναι
σημαντική
τάση
σε
όλα
τα
χρηματιστήρια
να
διαμορφώνουν
εκπαιδευτικά
προγράμματα"
σημείωσε.
Όπως είπε, όταν οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναζητούν πρόσβαση σε κεφάλαια, επί τάπητος τίθενται τρεις παράμετροι: η πρώτη είναι το πώς αντιλαμβάνεται η κάθε επιχείρηση την αποτίμησή
της. "Στις περισσότερες περιπτώσεις είτε ανεβάζει τις εκτιμήσεις (για την αποτίμησή της) ή φοβάται μήπως τις κατεβάσει κι η σωστή αποτίμηση δεν είναι προϊόν ούτε μαγείας ούτε αλχημείας αλλά
ουσιαστικής
ανάλυσης
και
προσγείωσης
στην
πραγματική
κατάσταση"
σημείωσε.
Η δεύτερη παράμετρος είναι "το πώς επικοινωνεί η κάθε επιχείρηση την αξία και προοπτικές της" και η τρίτη η υγιής κεφαλαιακή διάρθρωση, δηλαδή ο υγιής λόγος μεταξύ κεφαλαίων και δανείων. "Αυτά
είναι βασικά κομμάτια του DNA, όταν θέλει να γίνει κάποιος επιχειρηματίας. Το σημαντικότερο κομμάτι για όλη την Ευρώπη είναι να μπουν κανόνες απλής κατανόησης αυτών των τριών πραγμάτων. Υπό
αυτή την έννοια το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να δώσει τεράστιες ευκαιρίες και ώθηση στην ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα" κατέληξε ο κ. Λαζαρίδης.
Αλ.Γ
Σύντομα αναμένεται να λειτουργήσει το γραφείο της EBRD στη Θεσσαλονίκη
Σύντομα αναμένεται να λειτουργήσει το γραφείο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) στη Θεσσαλονίκη, όπως γνωστοποίησε σήμερα η επικεφαλής της για την Ελλάδα και
την Κύπρο, Sabina Dziurman (Σαμπίνα Τζιούρμαν). Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του ΑΠΕ-ΜΠΕ, με την ευκαιρία της παρουσίας της στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση του προγράμματος στήριξης
ελληνικών ΜΜΕ, ¨SME Pre-listing Support Program¨ (βλ. σχετικό τηλεγράφημα), η κα Τζιούρμαν επισήμανε ότι ο ακριβής χρόνος λειτουργίας του Γραφείου δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί προς το
παρόν.
Γνωστοποίησε ωστόσο ότι θα είναι "ένα πολύ μικρό γραφείο, πιθανώς με δύο άτομα προσωπικό, που θα λειτουργεί σαν δορυφόρος", ώστε να γίνονται εκεί οι συνεργασίες με τους πελάτες της EBRD, η
περαιτέρω ανάπτυξη σχέσεων με την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η καταγραφή των αναγκών, "χωρίς να χρειάζεται κάποιος να πετάει μέχρι την Αθήνα¨.
Νωρίτερα, κατά την ομιλία της στην εκδήλωση, η κα Τζιούρμαν υπενθύμισε ότι από τον Σεπτέμβριο του 2015, που άρχισε να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και μέχρι σήμερα, η Τράπεζα έχει επενδύσει σε
45 projects. Υπενθύμισε ότι η EBRD δεν χρηματοδοτεί απευθείας τις ΜΜΕ, αλλά συνεργάζεται με οργανισμούς που παρέχουν κεφάλαια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ πρόσθεσε ότι οι συγκριτικά
μεγαλύτερες ΜΜΕ μπορούν να είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση από την Τράπεζα. Η ίδια υπενθύμισε ότι η Τράπεζα θα παραμείνει στην Ελλάδα ώς το τέλος του 2025 (οπότε και λήγει η περίοδος
παραμονής της στη χώρα).
Πηγή: ΑΜΠΕ

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

I

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

Ημερήσια Νέα

/

Στο 3,12% υποχώρησε η απόδοση των ελληνικών 10ετών ομολόγων
Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων αναφοράς (δεκαετών) μειώθηκαν κατά τέσσερις μονάδες βάσης στο 3,12%, με την προοπτική
των εκλογών να χαροποιεί την αγορά, μεταδίδει το Reuters. «Αυτή η ισχυρή μείωση του spread σημειώνεται λόγω της είδησης για τις
πρόωρες εκλογές στο τέλος Ιουνίου το νωρίτερο, αλλά σε κάθε περίπτωση στις αρχές του καλοκαιριού», δήλωσε αναλυτής της DZ Bank,
προσθέτοντας ότι «αυτές το πιθανότερο θα σημάνουν το τέλος της (αριστερής κυβέρνησης) ΣΥΡΙΖΑ και την ανάληψη της εξουσίας από
μία κεντροδεξιά κυβέρνηση». Οι αποδόσεις των ιταλικών ομολόγων αυξήθηκαν απότομα σήμερα, για δεύτερη ημέρα, καθώς ο
αναπληρωτής πρωθυπουργός της αντέδρασε στα σχέδια, όπως είπε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλουν πρόστιμο στη χώρα για τις
υπερβολικές δαπάνες που κάνει. Ο Σαλβίνι δήλωσε ότι η ΕΕ μπορεί να επιβάλει πρόστιμο 3 δισ. ευρώ στην Ιταλία λόγω του
αυξανόμενου χρέους και διαρθρωτικού ελλείμματός της, προσθέτοντας ότι θα χρησιμοποιήσει «όλη την ενέργειά του» για να πολεμήσει
αυτή την απειλή. Η πολιτική θέση του στην Ιταλία ενισχύθηκε στις ευρωεκλογές, καθώς το κόμμα του, η Λέγκα, κέρδισε το 34,3% των
ψήφων. Οι αποδόσεις των ιταλικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν κατά 7-10 μονάδες βάσης σε όλες τις διάρκειες, με την απόδοση του
10ετούς τίτλου να φθάνει στο υψηλό επίπεδο μίας εβδομάδας (2,726%), έχοντας ήδη αυξηθεί περίπου 11 μονάδες βάσης τη Δευτέρα και
σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση διημέρου από την αρχή του έτους. Οι εντάσεις αυτές επηρεάζουν την αίσθηση κινδύνου όλης της
αγοράς, με την ισοτιμία του ευρώ να υποχωρεί ελαφρά στα 1,1181 δολάρια, ενώ οι αποδόσεις των γερμανικών 10ετών ομολόγων
υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο 2,5 ετών (-0,155%). Υποχώρηση σημείωσαν οι αποδόσεις και των άλλων ομολόγων της
Ευρωζώνης με υψηλό αξιόχρεο σε ένα περιβάλλον αποστροφής του κινδύνου, με την «πτώση» του Αυστριακού καγκελαρίου,
Σεμπάστιαν Κουρτς, να αυξάνει τη νευρικότητα.

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

Μετά τις εθνικές εκλογές η πώληση των λιγνιτικών μονάδων ΔΕΗ
Τη μετάθεση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τις λιγνιτικές μονάδες Μεγαλόπολης και Φλώρινας για τις 15 Ιουλίου,
ανακοίνωσε χθες η ΔΕΗ.
Η αναβολή, όπως επισημαίνεται, δόθηκε λόγω των πολιτικών εξελίξεων και κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο υπουργείο.
Οι προσφορές στον δεύτερο κατά σειρά διαγωνισμό που διεξάγεται για τις μονάδες επρόκειτο να υποβληθούν σήμερα, Τρίτη 28 Μαΐου.
Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος και διεθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Εμμ. Παναγιωτάκης δήλωσε πρόσφατα αισιόδοξος για το διαγωνισμό
πώλησης των λιγνιτικών μονάδων Μεγαλόπολης και Φλώρινας , τονίζοντας ότι "θα είναι σαφώς καλύτερα τα πράγματα αυτή τη φορά"
και ότι "ελπίζουμε αυτή τη φορά να έχουμε σοβαρές προσφορές".
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ΤτΕ: Αύξηση 1,54 δισ. ευρώ στις καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα τον Απρίλιο
Αύξηση κατά 1,542 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Απρίλιο του 2019, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι αύξησης κατά 1.217
εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 6% από 5,5% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα
με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος.
Επίσης, αύξηση κατά 709 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τον Απρίλιο οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 699 εκατ. ευρώ
τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 5,3% από 6,2% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, όπως
αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 535 εκατ. ευρώ, έναντι
αύξησης κατά 894 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 175 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 196 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Απρίλιο, παρουσίασαν αύξηση κατά 833
εκατ. ευρώ έναντι αύξησης κατά 518 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 6,2% από
5,4% τον προηγούμενο μήνα. Όπως διευκρινίζει η ΤτΕ, συμπεριλαμβάνονται η κεντρική κυβέρνηση, οι Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και τα ρέπος, ενώ δεν περιλαμβάνεται η Τράπεζα της Ελλάδος.
Περαιτέρω στην ίδια ενημέρωση η ΤτΕ ανακοινώνει πως ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας
οικονομίας ήταν μηδενικός από -0,6% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά 92 εκατ. ευρώ, έναντι
θετικής καθαρής ροής 522 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Ειδικότερα σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση:
-Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης
Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Απρίλιο του 2019, ήταν θετική κατά 222 εκατ. ευρώ, έναντι
θετικής καθαρής ροής 324 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής
κυβέρνησης διαμορφώθηκε σε 0,6% από -0,1% τον προηγούμενο μήνα.
-Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα
Τον Απρίλιο του 2019, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε σε -0,1% από 0,6% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 314
εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 198 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
-Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων
Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Απρίλιο του 2019, ήταν αρνητική κατά 80 εκατ. ευρώ, έναντι
θετικής καθαρής ροής 351 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 2,1% από 1,0% τον
προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων
διαμορφώθηκε σε 2,6% από 1,6% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 63
εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 187 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε -3,9% από -5,7% τον προηγούμενο
μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 143 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 164
εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
-Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων
Τον Απρίλιο του 2019, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές
επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 27 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 28 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός
μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -1,6% από -1,4% τον προηγούμενο μήνα.
-Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων
Αρνητική κατά 207 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά
ιδρύματα τον Απρίλιο του 2019, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 180 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής
της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -2,3%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Όπως αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδας, το επόμενο Δελτίο Τύπου με θέμα: «Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις» με στοιχεία
Μαΐου 2019 θα δημοσιευθεί την 1η Ιουλίου 2019, σύμφωνα με το Ημερολόγιο δημοσίευσης των στοιχείων, που έχει αναρτηθεί στο
δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος.
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Στο Μοντρέ της Ελβετίας συνεδριάζει την Πέμπτη η λέσχη Μπίλντερμπεργκ – Ποιοι
εκροσωπούν την Ελλάδα
Η Λέσχη Μπίλντερμπεργκ, που κάθε χρόνο οργανώνει με κάθε διακριτικότητα μια διάσκεψη πολιτικών και
οικονομικών παραγόντων από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, θα συνεδριάσει από αυτήν την Πέμπτη και
μέχρι τις 2 Ιουνίου στο Μοντρέ της Ελβετίας, με κεντρικά θέματα συζήτησης την Ευρώπη και την κλιματική
αλλαγή.
Φέτος, στον κατάλογο
των προσκεκλημένων περιλαμβάνονται ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο γαμπρός και σύμβουλος

του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε, η υπουργός Άμυνας
της Γερμανίας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Μπρουνό Λε Μερ, η γενική
διευθύντρια της Unesco Οντρέ Αζουλέ, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ και ο πρώην
ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Χένρι Κίσινγκερ. Ο βασιλιάς της Ολλανδίας Γουλιέλμος-Αλέξανδρος θα δώσει επίσης το
παρών.
“Η 67η Συνάντηση Μπίλντερμπεργκ θα διεξαχθεί από τις 30 Μαΐου μέχρι τις 2 Ιουνίου 2019 στο Μοντρέ της
Ελβετίας. Περίπου 130 πρόσωπα από 23 χώρες επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους”, ανακοίνωσαν σήμερα οι
οργανωτές.
Όσον αφορά τους επιχειρηματίες, στο Μοντρέ θα βρεθούν ο πρόεδρος-διευθύνων σύμβουλος της γαλλικής
Total Πατρίκ Ρουγιανέ και ο ιδιοκτήτης της Credit Suisse Τιντζάν Τιάμ.
Από ελληνικής πλευράς, σύμφωνα με τον κατάλογο των συμμετεχόντων, θα παραστούν η βουλευτής της ΝΔ
Νίκη Κεραμέως, ο Γιώργος Παγουλάτος, αντιπρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ και καθηγητής στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της ΤΙΤΑΝ.
Το πρόγραμμα της διάσκεψης περιλαμβάνει 11 θέματα, όπως την παγκόσμια σταθερότητα, το μέλλον της
Ευρώπης και το Brexit, την κλιματική αλλαγή, τις κυβερνοαπειλές, την Κίνα, τη Ρωσία, το μέλλον του
καπιταλισμού ή ακόμη και την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης.
Περίπου τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων προέρχονται από την Ευρώπη και οι υπόλοιποι από τη Βόρεια
Αμερική.
Στη διάσκεψη τηρείται ο λεγόμενος “κανόνας του Τσάταμ Χάους”: οι παρόντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν
ελεύθερα τις πληροφορίες που θα συγκεντρώσουν με την ευκαιρία αυτή, όχι όμως και να αποκαλύψουν την
πηγή αυτών των πληροφοριών.
Η πρώτη συνάντηση έγινε το 1954 στην Ολλανδία, στο ξενοδοχείο Bilderberg, εξ ου και το όνομα της Λέσχης.
Πολλές πηγές υποστηρίζουν ότι η λέσχη έχει τις ρίζες της στον Πολωνό Γιόζεφ Ρέτινγκερ (φίλο του συγγραφέα
Τζόζεφ Κόνραντ), τον πρώην πρωθυπουργό του Βελγίου Πολ Γκιγιόμ βαν Ζέελαντ και τον πρώην πρόεδρο του
ομίλου Unilever,
Πολ Ράικενς. Ανήσυχοι για τις εντάσεις μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, σχεδίασαν τη διάσκεψη
\
ώστε να φέρουν πιο κοντά την ελίτ από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP
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Ο οίκος Fitch αναβάθμισε το αξιόχρεο της Eurobank
Την αναβάθμιση του αξιόχρεου της Eurobank από τη βαθμίδα "CCC" σε "CCC+" με θετική προοπτική
ανακοίνωσε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch, ενώ διατήρησε το αξιόχρεο της Εθνικής Τράπεζας και
της Alpha Bank στη βαθμίδα "CCC+" και το αξιόχρεο της Τράπεζας Πειραιώς στη βαθμίδα "CCC".
Όσον αφορά την Eurobank, ο οίκος αναφέρει ότι η αναβάθμιση έρχεται σε συνέχεια της επιταχυνόμενης
μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της (NPE), που σημαίνει ότι έχει τον χαμηλότερο λόγο NPE
προς το σύνολο των δανείων από τις άλλες ελληνικές τράπεζες. «Ο λόγος είναι, ωστόσο, ακόμη πολύ υψηλός»,
σημειώνει, ενώ προσθέτει ότι έχει μειωθεί το βάρος για τα κεφάλαια της τράπεζας από τα μη εξυπηρετούμενα
ανοίγματα, για τα οποία δεν έχουν σχηματιστεί προβλέψεις.
«Η αναβάθμιση αντανακλά, επίσης, το βελτιωμένο προφίλ χρηματοδότησης και ρευστότητας της τράπεζας, αν
και από μία αδύναμη θέση. Από τον Φεβρουάριο του 2019, η τράπεζα δεν στηρίζεται στην Έκτακτη Βοήθεια
Ρευστότητας (ELA) και οι εισροές καταθέσεων βελτιώνονται», αναφέρει ο Fitch.
«Η θετική προοπτική αντανακλά τις προσδοκίες μας ότι η ποιότητα του ενεργητικού της Eurobank θα
βελτιωθεί σημαντικά τους επόμενους 12 έως 24 μήνες, μειώνοντας την πίεση στα κεφάλαια και ενισχύοντας
τελικά τη λειτουργική κερδοφορία. Η Eurobank επικαιροποίησε τον στόχο της για τον λόγο των NPE και
αναμένει να επιτύχει έναν λόγο 16% στο τέλος του 2019 και μονοψήφιο στο τέλος του 2021, που είναι με
διαφορά ο πιο φιλόδοξος μεταξύ των ελληνικών τραπεζών», προσθέτει ο οίκος.
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