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Moody's: Ερωτηματικά για το αν η κυβέρνηση θα καταφέρει να εφαρμόσει το πρόγραμμα
Ανάσα ρευστότητας παίρνει η Ελλάδα με την απόφαση του Eurogroup να εκταμιεύσει 10,3 δισ. ευρώ, τονίζει η
Moody's. Ωστόσο, μετά την αρχική τοπόθετηση για «πιστωτικά θετική» εξέλιξη, εκφράζει ερωτήματα για το αν
η κυβέρνηση θα μπορέσει να υλοποιήσει το σύνολο των μέτρων για να ληφθούν μετά οι αποφάσεις για το χρέος.
Τα κεφάλαια αυτά, όπως σημειώνει, θα καλύψουν τις ανάγκες ύψους 5 δισ. ευρώ για πληρωμές οφειλών προς
την ΕΚΤ (ομόλογα) και το ΔΝΤ (δόσεις δανείων) που πρέπει να εξοφληθούν το καλοκαίρι και παράλληλα θα
βοηθήσουν να εξοφληθούν ληξιπρόθεσμα προς την αγορά, γεγονός που θα ενισχύσει την πραγματική οικονομία.
Γι’ αυτό χαρακτηρίζει την όλη συμφωνία πιστωτικά θετική (credit positive). Όπως αναφέρει δε, τα
ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου έφτασαν τα 5,6 δισ. ευρώ στα τέλη Μαρτίου, αύξηση 888 εκατ. ευρώ από τα
τέλη του 2015.
Ο Οίκος αν και τονίζει ότι βραχυπρόθεσμα η εξέλιξη βοηθά στη σταθεροποίηση της οικονομίας, θέτει
ερωτηματικά για το εάν η κυβέρνηση είναι ικανή να φέρει εις πέρας το σύνολο του προγράμματος προσαρμογής,
που με βάση τη συμφωνία του Eurogroup είναι η βασική προϋπόθεση για να ληφθούν μετά οι αποφάσεις για την
ελάφρυνση του χρέους.
«Η ανακοίνωση επίσης συμπεριλαμβάνει και έναν οδικό χάρτη για την ελάφρυνση του χρέους στα δάνεια του
επίσημου τομέα, που δείχνει ότι σε κάποιο βαθμό υπάρχει σύμπνοια μεταξύ των Ευρωπαίων πιστωτών και του
ΔΝΤ παρά τις διαφωνίες που καταγράφονται», παρατηρούν οι αναλυτές.
Ωστόσο, σπεύδουν να τονίσουν, ότι ελάχιστα μέτρα ανακοινώθηκαν γι αυτό το ζήτημα και παραμένει ασαφές
πόσο μακρυά είναι έτοιμοι να πάνε οι πιστωτές της Ελλάδας ώστε να καταστήσουν το χρέος διατηρήσιμο.
«Αν και το ερώτημα για την μακροπρόθεσμη ελάφρυνση του χρέους παραμένει, και επομένως δεν
αντιμετωπίζεται το ζήτημα της διατηρησιμότητας του δανειακού βάρους, εκταμίευση χρηματοδότησης 10,3 δισ
ευρώ απ' τον ESM θα περιορίσει τη χρηματοδοτική δυστοκία και θα βοηθήσει στη σταθεροποίηση της
ελληνικής οικονομίας στο β' εξάμηνο της χρονιάς, έπειτα από ύφεση 1,3% που κατεγράφη στο α' τρίμηνο σε
ετήσια βάση».
Σύμφωνα με τους αναλυτές του οίκου, οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την εκταμίευση
της δόσης έχουν φέρει καθυστέρηση και στην ανάκαμψη της επενδυτικής εμπιστοσύνης, επαναφέροντας
παράλληλα τον κίνδυνο μίας νέας κρίσης ρευστότητας, καθώς μεταξύ Μαϊου και Δεκεμβρίου πρέπει να
επιστραφούν στους δανειστές ποσό συνολικού ύψους 7,5 δισ ευρώ.
Επιπρόσθετα η εκταμίευση της δόσης θα βοηθήσει στη μείωση των οφειλών της Γενικής Κυβέρνησης
(προμηθευτές, επιστροφές φόρων) που είχαν φθάσει στο ποσό των 5,6 δισ ευρώ ως το τέλος Μαρτίου,
καταγράφοντας αύξηση 888 εκατ. ευρώ απ' το τέλος Δεκεμβρίου.
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Σόιμπλε: Είμαι πιο αισιόδοξος για τις εξελίξεις στην Αθήνα
Σύμφωνα με το Reuters, σε δηλώσεις του πιο αισιόδοξος για τις οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα επισημαίνει
ο γερμανός υπουργός οικονομικών Βολφγκανγκ Σόμπλε. Σύμφωνα πάντα με το Reuters, ο Σόιμπλε σχολιάζει
και το βρετανικό δημοψήφισμα, σημειώνοντας: "Πιστεύω ότι οι βρετανοί θα λάβουν στο τέλος μια λογική
απόφαση στο δημοψήφισμα". Παράλληλα, αναφορικά με την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ Βερολίνου και
ΕΚΤ για τη νομισματική πολιτική, υπογραμμίζει ότι "κάθε θεσμός μεταξύ των οποίων και η ΕΚΤ, θα πρέπει να
είναι ανοιχτός στη δημόσια συζήτηση", προσθέτοντας ότι η ευθύνη της ΕΚΤ είναι έναντι ολόκληρης της
ευρωζώνης, αναγκάζοντας την κεντρική τράπεζα να υιοθετεί στρατηγική που δεν είναι η καλύτερη δυνατή για
τη Γερμανία.
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WSJ: Η ΕΚΤ θα μπορούσε να κάνει αποδεκτά την Πέμπτη τα ελληνικά ομόλογα
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), το οποίο συνεδριάζει την Πέμπτη στη
Βιέννη, θα μπορούσε να κάνει αποδεκτά τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρα για τη χρηματοδότηση των
ελληνικών τραπεζών, δήλωσε πηγή με γνώση του θέματος στην εφημερίδα Wall Street Journal. Αυτό,
προσθέτει το δημοσίευμα, θα έδινε στις ελληνικές τράπεζες πρόσβαση σε φθηνότερη χρηματοδότηση. Νέα
μέτρα νομισματικής πολιτικής δεν θεωρούνται πιθανά, καθώς η ΕΚΤ ενίσχυσε το πρόγραμμά της για τη
στήριξη της οικονομίας της Ευρωζώνης με δυναμικό τρόπο τον περασμένο Μάρτιο και Δεκέμβριο. Οι
αξιωματούχοι της ΕΚΤ θα περιμένουν πιθανότατα να δουν τα αποτελέσματα των μέτρων αυτών, πριν
αποφασίσουν αν θα αναλάβουν πάλι δράση, αναφέρουν αναλυτές. Ορισμένα από τα μέτρα που έχει ανακοινώσει
η ΕΚΤ δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη, όπως κυρίως η χορήγηση πολύ φθηνών δανείων στις τράπεζες και οι
αγορές εταιρικών ομολόγων. Επιπλέον, τα τελευταία οικονομικά στοιχεία ήταν γενικά ενθαρρυντικά. Αν και ο
πληθωρισμός παραμένει πολύ χαμηλότερος από τον στόχο της ΕΚΤ (λίγο κάτω από το 2%), η οικονομία της
Ευρωζώνης αναπτύχθηκε με έναν εύρωστο ρυθμό 0,5% στο πρώτο τρίμηνο του 2016. Σύμφωνα με δημοσίευμα
του πρακτορείου Bloomberg, ο Πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να
ανακοινώσει καλά νέα, καθώς οι περισσότεροι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Bloomberg εκτιμούν ότι
οι προβλέψεις της κεντρικής τράπεζας για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη θα μείνουν αμετάβλητες ή θα
αυξηθούν. Παρά ταύτα, οι οικονομολόγοι αυτοί θεωρούν ότι η ανακούφιση θα είναι βραχύβια, με δύο στους
τρεις να προβλέπουν ότι τελικά θα χρειασθεί περισσότερη νομισματική χαλάρωση. Μετά την αναθεώρηση προς
τα κάτω των προβλέψεων της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό στις τρεις τελευταίες τριμηνιαίες εκθέσεις, μόνο το 9%
των οικονομολόγων προβλέπουν νέα πτωτική αναθεώρηση την Πέμπτη για το 2016 και το 2018 και μόλις 11%
θεωρούν το ίδιο για το 2017. Οι τελευταίες προβλέψεις της ΕΚΤ, σύμφωνα με τις οποίες ο μέσος πληθωρισμός
στην Ευρωζώνη θα διαμορφωνόταν στο 0,1% για το 2016, στο 1,3% για το 2017 και το 1,6% για το 2018,
έγιναν τον Μάρτιο. Ο μέσος μισθός στην Ευρωζώνη (με βάση διαπραγματεύσεις) αυξήθηκε 1,4% στο πρώτο
τρίμηνο του 2016, το χαμηλότερο ποσοστό από την καθιέρωση του ευρώ.
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Μεγαλύτη των αρχικών εκτιμήσεων η μείωση του ΑΕΠ στο Α΄τρίμηνο (στο -1,4% έναντι 1,3%)
Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ, η ύφεση το πρώτο τρίμηνο διαμορφώθηκε σε 1,4% (αρχική πρόβλεψη
1,3%) σε ετήσια βάση και σε 0,5% (αρχική πρόβλεψη 0,4%) σε τριμηνιαία μέτρηση.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, oι διαφορές αυτές είναι αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης στοιχείων που
δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση, σημειώνει η στατιστική υπηρεσία. Τα στοιχεία αυτά είναι είτε
μηνιαία (όπως στοιχεία μηνός Μαρτίου Ισοζυγίου Πληρωμών) είτε τριμηνιαία (όπως δείκτες κύκλου εργασιών
των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού).
Οι τριμηνιαίες μεταβολές με βάση εποχικά διορθωμένα στοιχεία σε όρους όγκου έχουν ως εξής:
• Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 0,5% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2015.
• Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 6,8% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2015.
• Μείωση κατά 3,3% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2015 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι
εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,1% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 5,2%.
• Μείωση κατά 0,3% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2015 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.
Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,1% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,3%.
Οι ετήσιες μεταβολές με βάση εποχικά διορθωμένα στοιχεία σε όρους όγκου έχουν ως εξής:
• Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση 1,3% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2015.
• Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 2,7% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2015.
• Μείωση κατά 11,7% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2015 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.
Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,7% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 23,4%.
• Μείωση κατά 12,8% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2015 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.
Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 9,2% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 26,6%.
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Έτοιμες οι ελληνικές τράπεζες να συμβάλλουν στην επανεκκίνηση της οικονομίας
Η πρώτη αξιολόγηση ολοκληρώθηκε, με συμφωνία της κυβέρνησης με τους εταίρους της. Ποιες προοπτικές
όμως ανοίγονται για την ελληνική οικονομία, το τραπεζικό σύστημα και κατ’ επέκταση για τα νοικοκυριά και
τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους;
Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τραπεζών, οι οποίες καλούνται να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο, τόσο
στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας όσο και στο κορυφαίο ζήτημα που απασχολεί μεγάλο αριθμό
πολιτών και επιχειρήσεων, στα «κόκκινα» δάνεια, καταθέτουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ την άποψή τους.
Δηλώνουν κατηγορηματικά ότι οι τράπεζες, που επιστρέφουν στην κερδοφορία, είναι πλέον έτοιμες να
συμβάλουν στην αλλαγή σελίδας της ελληνικής οικονομίας, στηρίζοντας την πελατειακή τους βάση, δίνοντας
έμφαση, μεταξύ άλλων, στη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και ειδικότερα των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων.

Συνέχεια…..
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Ο διευθύνων-σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Σταύρος Λεκκάκος υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, ότι «η συμφωνία της κυβέρνησης με
τους θεσμούς ήρθε σε μία κρίσιμη για τη χώρα μας στιγμή. Πεποίθησή μας είναι ότι η σταθεροποίηση του διεθνούς οικονομικού
κλίματος, παράλληλα με τις χαμηλές τιμές ενέργειας και τα χαμηλά επιτόκια, αλλά και τα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας (ποσοτική
χαλάρωση της ΕΚΤ) συνιστούν ευκαιρία και ανάσα για την ελληνική οικονομία, ώστε να αξιοποιήσει τη συγκυρία και να μπορέσει να
ανακάμψει σταδιακά μετά την πολυετή ύφεση». «Ειδικά μετά και τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup, με το κλείσιμο της
αξιολόγησης, το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα αναμένεται να βελτιωθεί αισθητά επιτρέποντας στη χώρα να γυρίσει σελίδα»,
προσθέτει.
Αναφερόμενος στο τραπεζικό σύστημα, ο κ. Λεκκάκος, επισημαίνει, ότι «πατώντας πλέον σε ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον το
οποίο ωστόσο διαμορφώνει συγχρόνως και ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον, οι τράπεζες διαθέτουν πια τις προϋποθέσεις για να
συμβάλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας».
Για την πορεία του τραπεζικού κλάδου, επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι οδεύει προς κερδοφορία μέσα στο τρέχον έτος, όπως
αποτυπώνεται ήδη στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου και μετά τις εξελίξεις αυτές θα ισχυροποιηθεί» και υπογραμμίζει ότι οι
τράπεζες -και ιδιαίτερα και η Τράπεζα Πειραιώς- δηλώνουν δυναμικό «παρών» στην προσπάθεια επανεκκίνησης και επιστροφής της
οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά.
Αναφερόμενος στο φλέγον ζήτημα των «κόκκινων» δανείων, τονίζει μεταξύ άλλων, ότι στην Τράπεζα Πειραιώς το πρώτο τρίμηνο του
2016 αποτελεί το πρώτο από την αρχή της κρίσης με μείωση επισφαλειών για τον Όμιλο.
«Το 2015 από τα 10 δισ. ευρώ των επιχειρηματικών δανείων μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα αναδιαρθρώσεων της
τράπεζας -μιλάμε δηλαδή για προβληματικά χαρτοφυλάκια-, πάνω από τα 8 δισ. ευρώ αφορούν επιχειρήσεις σε λειτουργία και από αυτά
περίπου 5 δισ. ευρώ εταιρείες με λειτουργική κερδοφορία το 2015 (προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων). Είναι εμφανές λοιπόν ότι δεν
διαχειριζόμαστε χαμένες υποθέσεις, αλλά την ελληνική επιχειρηματικότητα, που κρύβει σημαντικές αξίες και προσπαθεί να βρει εκ νέου
το βηματισμό και τις ισορροπίες της, μετά τη δριμεία οικονομική κρίση», προσθέτει.
Επισημαίνει επίσης ότι η Τράπεζα Πειραιώς είναι έτοιμη να συνδράμει στο νέο ενάρετο κύκλο της οικονομίας ενεργά με δράσεις, με
προϊόντα, με κεφάλαια για να στηρίξει τους πελάτες της, να υποστηρίξει την υγιή επιχειρηματικότητα και να υπηρετήσει τη μετάβαση
της οικονομίας σε ένα νέο μοντέλο διατηρήσιμης ανάπτυξης.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι «μετά από 7 έτη ύφεσης, η
οικονομία μας βρίσκεται
στο κρίσιμο σημείο όπου πρέπει να στρατευτούν όλες οι δυνάμεις, παραγωγικές, χρηματοδοτικές και θεσμικές,

ώστε η καθεμία από την πλευρά της να υποστηρίξει και να υλοποιήσει αναπτυξιακές δράσεις», υπογραμμίζοντας, ότι «η ανάπτυξη δεν
θα έρθει από μόνη της, σαν αυτόματο αντανακλαστικό στη βούληση όλων για τον τερματισμό της ύφεσης».
Ο κ. Φραγκιαδάκης επισημαίνει επίσης ότι «η ανάπτυξη θα έρθει όταν, τόσο οι καταναλωτές όσο και οι επενδυτές και οι επιχειρήσεις,
αισθανθούν πως το συνολικό κλίμα έχει διαμορφωθεί θετικά και σταθερά. Η παρατεταμένη περίοδος αναμονής για την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης είχε δημιουργήσει κλίμα προσμονής και δρούσε αντίθετα από τον στόχο άρσης της αβεβαιότητας. Η επιτυχής ολοκλήρωση
της αξιολόγησης είναι ένα ορόσημο, καθώς αποτελεί το πρώτο βήμα και απαραίτητη προϋπόθεση για την αλλαγή του κλίματος»,
προσθέτει μεταξύ άλλων.
Μιλώντας για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα ο κ. Φραγκιαδάκης αναφέρει ότι «ο τραπεζικός κλάδος στοχεύει στην επιστροφή στην
κερδοφορία, στη δραστικότερη αντιμετώπιση των δανείων σε καθυστέρηση και παράλληλα στη συνεπή υλοποίηση των δεσμεύσεων
των Σχεδίων Αναδιάρθρωσης».
«Αυτό το τρίπτυχο δείχνει, και μπορεί να παραλληλιστεί και με την εθνική οικονομία, πως για να γυρίσουμε σελίδα επιτυχώς πρέπει:
Πρώτον, να γίνουμε καλύτεροι εσωτερικά: να βελτιωθούμε λειτουργικά για να αυξήσουμε την κερδοφορία. Δεύτερον, να
αντιμετωπίσουμε τα αποτελέσματα της ύφεσης, βρίσκοντας καλύτερες και μακροχρόνιες λύσεις για τους πελάτες μας που θέλουν να
πληρώσουν, αλλά αδυνατούν να το κάνουν, με σεβασμό στους συνεπείς πελάτες και το ενεργητικό και παθητικό της τράπεζας. Τρίτον,
να εμπεδώσουμε την αξιοπιστία μας υιοθετώντας μια φιλοσοφία συνέπειας απέναντι σε δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει», αναφέρει ο κ.
Φραγκιαδάκης.
Για την Εθνική Τράπεζα και το ρόλο της, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, αναφέρει ότι «θωρακισμένη κεφαλαιακά και
με ισχυρή ρευστότητα, όπως έδειξαν και τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του έτους, έχει μπει σε τροχιά κερδοφορίας και
υλοποίησης των στόχων της, το οποίο σημαίνει πως είμαστε έτοιμοι και θα το κάνουμε ακόμα παραπάνω, να στηρίξουμε επενδύσεις και
επιχειρήσεις, τόσο νεοφυείς όσο και υπάρχουσες. Πιστεύουμε πως περισσότερο από ποτέ, είναι ώρα για σκληρή δουλειά και πράξεις».
Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας αναφέρει ότι «η συμφωνία στο Eurogroup αίρει ένα σοβαρό παράγοντα
αβεβαιότητας για τις προοπτικές της χώρας και ανοίγει το δρόμο για μια σειρά θετικών εξελίξεων το αμέσως επόμενο διάστημα στην
ελληνική οικονομία», επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι «η ανάκτηση της βαθιά κλονισμένης εμπιστοσύνης απαιτεί πειθαρχία και
προσήλωση στους στόχους».
«Με πιστή εφαρμογή των συμφωνηθέντων, με προώθηση των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα με την επιτάχυνση
των ιδιωτικοποιήσεων, με γρήγορες κινήσεις στην κατεύθυνση της σταδιακής άρσης των capital controls, προπάντων για την
επιχειρηματική δραστηριότητα, με τη θέσπιση νέων κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις, εγχώριες και ξένες, που έχει απόλυτη ανάγκη η
χώρα, διαμορφώνεται η προοπτική μεσοπρόθεσμης σταθεροποίησης της οικονομίας. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, η Ελλάδα έχει τις
δυνατότητες και παρέχει τις ευκαιρίες για να προσελκύσει σημαντικά ξένα κεφάλαια, να ενεργοποιήσει την εγχώρια
επιχειρηματικότητα και να πετύχει σύντομα σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης», αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Καραβίας.
Ο διευθύνων\ σύμβουλος της Eurobank αναφέρει επίσης, μεταξύ άλλων, ότι «η υγιής ιδιωτική επιχειρηματικότητα θα αποτελέσει την
κινητήρια δύναμη για την επιστροφή στον ανοδικό αναπτυξιακό κύκλο και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας». Για την Eurobank
αναφέρει ότι «έχει όλες τις δυνατότητες να στηρίξει τους πελάτες της, ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις με βάση τις μακροχρόνιες
σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει μαζί τους», επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι «δίνει στους πελάτες της την
απαραίτητη στήριξη, ιδιαίτερα τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τις υγιείς μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς και τις
επιχειρήσεις που παρά τα προβλήματα μπορούν να παραμείνουν βιώσιμες, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που θα φέρει η
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας».
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