Προτεραιότητα στην υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Πέμπτη, 02 Νοέμβριος 2017 10:28 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 02 Νοέμβριος 2017 10:40

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ TΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Την πολιτική και τις πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς για την έμπρακτη υποστήριξη
της υγιούς επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων ως κινητήριας δύναμης για την
επανεκκίνηση της οικονομίας, παρουσίασαν στα Γιάννενα χθες, σε περίπου 300
εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα, πελατών και φορέων της πόλης και της ευρύτερης
περιοχής της Ηπείρου, ο Πρόεδρος της Τράπεζας Γιώργος Χαντζηνικολάου και ο Διευθύνων
Σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου.

Τόσο ο κ. Χαντζηνικολάου, όσο και ο κ. Μεγάλου εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την
πορεία της οικονομίας, επισημαίνοντας ότι με βάση την πορεία των μεγεθών, διαφαίνεται
έξοδος από την μακρά περίοδο της κρίσης.

Παράλληλα, τόνισαν ότι η εδραίωση της εμπιστοσύνης, σε συνδυασμό με ένα συνεκτικό
σχέδιο για την συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τη βελτίωση του
επενδυτικού κλίματος, είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για την επιστροφή της οικονομίας σε
τροχιά διατηρήσιμης ανάπτυξης.
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Η διοίκηση της Τράπεζας, από τα Γιάννενα, επανέλαβε την δέσμευση της Πειραιώς, για την
πολύπλευρη στήριξη της παραγωγικής, επιχειρηματικής και επενδυτικής δραστηριότητας
των πελατών της μέσα από εξειδικευμένες και εξατομικευμένες λύσεις και υπηρεσίες
υψηλού επιπέδου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πολιτική της Τράπεζας έναντι των μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων που αποτελούν για την Πειραιώς προτεραιότητα καθώς, όπως τονίστηκε, σε
αυτές στηρίζεται ο οικονομικός και επιχειρηματικός χάρτης της χώρας. Όπως επισήμανε ο
κ. Μεγάλου ήδη το 2017 οι νέες χρηματοδοτήσεις στον τομέα αυτό θα ανέλθουν σε €1 δισ.
και το 2018 θα φθάσουν τα €1,5 δισ. Παράλληλα, η Τράπεζα αξιοποιεί για το σκοπό αυτό,
εκτός από τους δικούς της πόρους, όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, τους
κοινοτικούς πόρους, ακόμα και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια που αναγνωρίζουν στο χώρο
αυτό σημαντικές προοπτικές. Συνολικά οι χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας προς τις μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις υπερβαίνουν τα €20 δισεκ., σε σύνολο αντίστοιχων δανείων του
τραπεζικού συστήματος περίπου €60 δισεκ.

Σημειώνεται ότι οι νέες επιχειρηματικές χορηγήσεις της Τράπεζας το 2015 και 2016
έφθασαν τα €2 δισ. το χρόνο και συνολικά υπερβαίνουν τα €40 δισ. Στόχος είναι η ετήσια
αύξηση των χρηματοδοτήσεων να φθάσει στο τέλος του 2020, τα €5 δισ. ετησίως από τα €2
δισ. που ήταν το 2016.

Σε ό,τι αφορά στην πορεία της Τράπεζας, ο κ. Μεγάλου υπογράμμισε τη βελτίωση όλων των
βασικών μεγεθών με ιδιαίτερη αναφορά στην αύξηση των καταθέσεων και την μείωση των
δανείων σε καθυστέρηση, όπως προβλέπεται στο νέο στρατηγικό σχέδιο Agenda 2020.

Ειδικότερα, τόνισε ότι το τρίτο τρίμηνο του έτους η επιστροφή καταθέσεων στο τραπεζικό
σύστημα έφθασε τα €2,4 δισ., εκ των οποίων περίπου €1 δισ. - το 40% - τοποθετήθηκε στην
Τράπεζα Πειραιώς. Παράλληλα, επετεύχθη σημαντική μείωση χρήσης του έκτακτου
μηχανισμού ELA, με στόχο τον μηδενισμό του το επόμενο έτος. Αντίστοιχα, η Τράπεζα
καταγράφει σημαντικά θετικές επιδόσεις στο θέμα της διαχείρισης των καθυστερούμενων
δανείων. Ήδη τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχει επιτευχθεί μείωση κατά €5 δισ. των NPLs
του Ομίλου, ενισχύοντας την κεφαλαιακή του επάρκεια, η οποία ανέρχεται στο 17% έναντι
πανευρωπαϊκού μέσου όρου 12-13%.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Γιώργος Χαντζηνικολάου, μεταξύ
άλλων, τόνισε ότι «η βελτίωση των δεικτών της οικονομίας δεν πρέπει να οδηγήσει σε
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εφησυχασμό. Πρέπει να κεφαλαιοποιήσουμε και να επενδύσουμε στη θετική τάση και στα
όσα έχουν επιτευχθεί στο μέτωπο της σταθεροποίησης και των μεταρρυθμίσεων. Η έξοδος
από τα Μνημόνια θα πρέπει να είναι η απαρχή μιας νέας αναπτυξιακής στρατηγικής για την
οικονομία μας. Το επιτυχές και σύντομο κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης είναι κρίσιμο και
θα πρέπει να συνοδευτεί από ένα συντονισμένο σχέδιο προσέλκυσης επενδύσεων αλλά και
ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο διεύρυνσης και εμβάθυνσης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
στο επίπεδο του κράτους, το φορολογικό σύστημα, τους θεσμούς, και πάνω από όλα στο
επίπεδο της διαμόρφωσης ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα και τις
επενδύσεις.

Χωρίς επενδύσεις, χωρίς έναν δυναμικό ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει ανάπτυξη και δεν
υπάρχει οικονομία. Και όλοι ξέρουμε ότι ο βασικός παράγοντας που καθορίζει το επίπεδο
των επενδύσεων είναι η σταθερότητα. Η σταθερότητα, οικονομική, φορολογική, νομοθετική
και πολιτική, είναι η προϋπόθεση για τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, το οποίο θα
διευκολύνει την επιστροφή καταθέσεων και θα ενισχύσει την διάθεση των επιχειρηματιών
να επενδύσουν και να αναλάβουν επιχειρηματικό ρίσκο. Η χώρα λοιπόν πρέπει να
υιοθετήσει νέο πρότυπο με βάση μια υγιή επιχειρηματικότητα που να λειτουργεί με καθαρά
ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και να μπορεί να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της
χώρας, συμβάλλοντας στην δημιουργία απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής και ευημερίας».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς, «η Ελλάδα έχει όλα τα χαρακτηριστικά
που της επιτρέπουν να αναδειχθεί σε επενδυτικό προορισμό. Η γεωγραφική της θέση, η
συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ισχυρό νόμισμά της, το υψηλού μορφωτικού
επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, το ανταγωνιστικό κόστος εργασίας, η χαμηλή αξία των
περιουσιακών στοιχείων, το ευρύ πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, η βελτίωση των υποδομών,
οι σημαντικοί ευρωπαϊκοί πόροι που είναι διαθέσιμοι για επενδύσεις, είναι μερικά από
αυτά».

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Χρήστος Μεγάλου τόνισε ότι «η
μετάβαση σε μια περίοδο σταθερής ανάπτυξης δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία και δεν
είναι δεδομένη. Προϋποθέτει μια ξεκάθαρη αναπτυξιακή στρατηγική σε νέα πρότυπα, με
επίκεντρο την ιδιωτική επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις σε ένα περιβάλλον ανοιχτών
ευκαιριών που θα τις ενθαρρύνει».

Όπως είπε ο κ. Μεγάλου, «ο παραγωγικός τομέας στην Ελλάδα έχει βιώσει στο μέγιστο
βαθμό της συνέπειες της μακρόχρονης κρίσης. Σε όλη αυτή την περίοδο και παρά τις
προκλήσεις που αντιμετώπισε το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, παραμείναμε δίπλα στους
πελάτες μας, στους επιχειρηματίες, στους επαγγελματίες, στους παραγωγούς, στους
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ιδιώτες. Γνωρίζουμε καλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αλλά και τις δυνατότητές
τους που είναι ουσιαστικά οι δυνατότητες της οικονομίας μας. Η παρατεταμένη ύφεση και η
βίαιη αποδιάρθρωση μεγάλων τμημάτων της οικονομίας, η έλλειψη ρευστότητας, η
μειωμένη ζήτηση και τα μειωμένα εισοδήματα, οι συνέπειες των δημοσιονομικών
περιορισμών αλλά και οι χρόνιες παθογένειες, όπως η γραφειοκρατία, έχουν τραυματίσει
τον παραγωγικό ιστό της χώρας και αποθαρρύνουν την αποκατάσταση του επενδυτικού
κλίματος. Ταυτόχρονα, όμως, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές καλές επιχειρήσεις,
επιχειρηματίες και επαγγελματίες που βλέπουν τις ευκαιρίες και έχουν διάθεση να
επενδύσουν και να αναλάβουν επιχειρηματικό ρίσκο. Υπάρχουν ακόμα περισσότερες
επιχειρήσεις και επαγγελματίες που με την κατάλληλη υποστήριξη θα ξεπεράσουν τις
δυσκολίες, θα επιστρέψουν δυναμικά, θα ανασυγκροτήσουν τις δραστηριότητές τους και θα
αποτελέσουν μέρος της αναπτυξιακής διαδικασίας. Υπάρχουν επενδυτές, ιδιαίτερα από το
εξωτερικό που ανακτούν την εμπιστοσύνη τους, γνωρίζουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
της χώρας και ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν όταν πειστούν πως το περιβάλλον έχει
σταθεροποιηθεί.

«Εμείς ως Τράπεζα», είπε ο κ. Μεγάλου, «είμαστε έμπρακτα δίπλα στους επιχειρηματίες,
τους επενδυτές, τους εξαγωγείς, τους αγρότες, όσους έχουν νέες ιδέες, καινοτομούν και
δημιουργούν εμπορεύσιμες αξίες. Αυτό το επιτυγχάνουμε λειτουργώντας πελατοκεντρικά,
κατανοώντας επακριβώς τις ανάγκες τους και προσφέροντας τις πιο αποτελεσματικές και
εξατομικευμένες λύσεις. Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με ελληνικούς και ευρωπαϊκούς
αναπτυξιακούς φορείς, προσφέρουμε στους πελάτες μας όλες τις σύγχρονες
χρηματοδοτικές λύσεις, αξιοποιώντας το σύνολο των εργαλείων που είναι διαθέσιμα για
την Ελληνική αγορά.

Μέσα από της συνεργασίες αυτές η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει λύσεις που διευκολύνουν το
εξωτερικό εμπόριο και τις συναλλαγές των επιχειρήσεων με τους διεθνείς συνεργάτες και
πελάτες τους, ενώ συγχρόνως προσφέρει ελκυστικές χρηματοδοτικές λύσεις σε μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις, τόσο μέσω των εγγυοδοτικών προγραμμάτων COSME και InnovFin,
όσο και με τους πόρους που έχει εξασφαλίσει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Πρόσφατα, μάλιστα η Πειραιώς, πρώτη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, ολοκλήρωσε την
έκδοση 5ετούς καλυμμένου ομολόγου ύψους €500 εκατ.

Η έκδοση εντάσσεται στο πρόγραμμα καλυμμένων ομολογιών της Τράπεζας ύψους €10 δισ.
και το μεγαλύτερο μέρος της διατέθηκε σε διεθνείς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Τα έσοδα της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν για τη
χρηματοδότηση επενδύσεων μικρών και μεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων ».
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