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Στη Νέα Υόρκη ετοιμάζονται να ου
ναντηθούν τις ερχόμενες ημέρες πολλοί

γνωστοί και ισχυροί Ελληνες εφοπλιστές

τραπεζίτες και επιχειρηματίες όπως ο
Νίκος Τσάκος ο Γιάννης Κούοτας ο Χρήστος

Μεγάλου ο Ευτυχής Βασιλάκης ο
Γιάννης Κεντ ο Γιώργος Λογοθέτης και όχι
για διακοπές αφού το Μανχάταν έτσι κι αλλιώς

είναι το δεύτερο σπίτι τους Εκεί μαζί

με τέσσερις υπουργούς της κυβέρνησης
θα δώσουν το παρών στο 1 7ο Capital

Link που οργανώνουν ο Νίκος Μπορνόζης
και η αδελφή του Ολγα σε συνεργασία με
το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
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Η εήήηνική
αποστοήή

εκίνησε η αμερικάνικη
επενδυτική απόβαση
Το ενεργειακό προγεφύρωμα στην Αλεξανδρούπολη και η συνάντηση της Νέας Υόρκης
Επαφές της κυβέρνησης με τη Wall Street στο πλαίσιο του φόρουμ της 14ης Δεκεμβρίου
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Β
ήμα βήμα ξεδιπλώνονται
οι αμερικανικοί ενεργειακοί

και επενδυτικοί σχεδιασμοί

για την Ελλάδα
Μετά την ώθηση στην

κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου
TAP σειρά πήρε και ο ελληνοβουλγα
ρικός διασυνδετήριος αγωγός IGB ο
οποίος αλώνει το ρωσικό de facto
μονοπώλιο στην ευρύτερη περιοχή Το
αμερικανικό ενεργειακό προγεφύρωμα
φαίνεται ότι θα είναι στην Αλεξανδρούπολη

από όπου η Ουάσινγκτον εμφανίζεται

να φιλοδοξεί να εφοδιάζει με
υγροποιημένο φυσικό αέριο τόσο την
τοπική αγορά όσο και διά του TAP την
ευρωπαϊκή Παράλληλα οι πρώτες συντεταγμένες

επαφές της ελληνικής
κυβέρνησης με τη Wall Street θα γίνουν
την επόμενη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου
στο Μανχάταν στο πλαίσιο επενδυτικού

forum όπου θα παρευρεθούν οι
υπουργοί Σταθάκης Χουλιαράκης
Μάρδας αλλά και υψηλόβαθμα τραπεζικά

στελέχη

Αλλάζουν οι ισορροπίες
Η νέα τροπή που πήρε ο πόλεμος στη
Συρία με την κατάρριψη του ρωσικού
μαχητικού στη Τουρκία άλλαξε τις ισορροπίες

και καταδίκασε το ρωσοτουρκικό
σχέδιο για τον αγωγό φυουώύ αερίου
με τους Αμερικανούς επιχειρηματίες να
έχουν ήδη κλείσει εισιτήρια για Αλεξανδρούπολη

Αναβάθμισε παράλληλα
τη θέση της Ελλάδας στην ευρύτερη
περιοχή Ηδη από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου

ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Πάνος Σκουρλέτης ενημέρωσε

τους ομολόγους του υπουργούς Ενέργειας

της Ε.Ε κατά τη διάρκεια των
εργασιών του Συμβουλίου Μεταφορών
Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας για τις
τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα του Δι
αδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου
TAP όπως και τον επίτροπο Ενέργειας

Miguel Arias Canet Ο χρόνος που έγινε
αυτό δεν ήταν τυχαίος Μόλις είχε ολοκληρωθεί

στην Ελλάδα ένας δύσκολος
κύκλος συζητήσεων με την κοινοπρακτική

εταιρεία TAP Παράλληλα στις 10

του μήνα αναμένεται να υπογράψει με
τη Βουλγαρία για την κατασκευή του
ελληνοβουλγαρικού αγωγού IGB ενώ
από ελληνυαίς πλευράς πρέπει να τρέξουν

γρήγορα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες

για την υλοποίηση
Ειδικά για τον τελευταίο θα υπάρξει νέα
συνάντηση και σε υπουργικό επίπεδο
την ερχόμενη εβδομάδα στη Σόφια
Εκεί αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία

μεταξύ των εταιρειών ΒΕΗ Βουλ¬

γαρία ΔΕΠΑ Ελλάδα και Edison Ιταλία

σχετικά με την τελική επενδυτυαί
απόφαση για την κατασκευή του αγωγού

Αν και η συμφωνία θα κλείσει υπάρχουν

αρκετές εκκρεμότητες οι οποίες

ανησυχούν τους εμπλεκόμενους όπως

το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα αποφασιστεί

αν το έργο θα ολοκληρωθεί
σύμφωνα με οδηγίες του Τρίτου Ενεργειακού

Πακέτου της Ε.Ε ή αν τελικά
θα εξαιρεθεί Οι συζητήσεις εκεί θα ο

ιεθνής κοινοπραξία

α I ΛI
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ και διαχείριση του τερματικού σταθμού LNG προβλέπεται να
γίνει μέσω ενός κοινοπρακτικού οχήματος στο οποίο θα συμμετέχουν η
Gastrade του Ομίλου Κοπελούζου φωτό η ΔΕΠΑ και η αμερικανική

εταιρεία Cheniere Energy Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία
Gastrade έχει ήδη εντάξει σχετικό project στα έργα προτεραιότητας

για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκά Ενωση ενώ
έχει σχετική αδειοδότηση για τη δημιουργία του τερματικού
σταθμού LNG στην Αλεξανδρούπολη Η επένδυση αναμένεται
να αγγίξει τα 300 εκατομμύρια ευρώ ενώ αγοραστές
του φυσικού αερίου αρχικά φαίνεται ότι θα είναι
η Βουλγαρία και η Ελλάδα με σχέδια για επέκταση

σε όλα τα Βαλκάνια

Ο ιερμαπκό
σιαθμό υγροποιημένου

αέριου στην
ΑΑεξανδρούποΓίη

δηγήσουν και στην απαραίτητη ωρίμανση

της κατασκευής τερματικού σταθμού
LNG στη βόρειο Ελλάδα που θα υποδέχεται

υγροποιημένο αέριο ενδεχομένως
και οχιστολιθικό από τις ΗΠΑ και θα το
διοχετεύει στη Βουλγαρία μέσω του δι
ασυνδετήριου αγωγού των δύο χωρών
αλλά και στην Ευρώπη μέσω του TAP
Το σχέδιο που προωθείται από την Ουάσινγκτον

έχει κοινοποιηθεί στον πρωθυπουργό

Αλέξη Τσίπρα κατά την πρόσφατη

επίσκεψή του εκεί Προβλέπει τη
μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου
οχιστολιθικού φυσικού αερίου LNG
στα Βαλκάνια μέσω τερματικού σταθμού
στην Αλεξανδρούπολη
Με την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών

Τζον Κέρι αλλά και τις συναντήσεις

του προηγούμενου διαστήματος
όπως με τον Τόνι Μπλερ πρώην πρωθυπουργό

της Μεγάλης Βρετανίας και
εκπρόσωπο πλέον της BP βασικής εταιρείας

της κοινοπραξίας η ελληνική
κυβέρνηση έχει επικεντρώσει στην ολοκλήρωση

της συμφωνίας ώστε να μπορέσει

να δείξει το απαραίτητο έργο για
να πάρει το πράσινο φως για περισσότερες

επενδύσεις μελλοντικά

Στο Big Apple ταξιδεύουν υπουργοί και τραπεζίτες
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ της κυβέρνησης για προσέλκυση

επενδύσεων θα παρουσιαστεί σε δύο εβδομάδες

στη Νέα Υόρκη μπροστά σε σημαντικούς

επιχειρηματίες αλλά και εκπροσώπους

των θεσμών Στο Metropolitan
Club έχουν δώσει ραντεβού Ελληνες τραπεζίτες

και επιχειρηματίες με ξένους επενδυτές
με τις ουοιασπκότερες συναντήσειςνα γίνονται

στο prive club της 5ης Λεωφόρου στο
πλαίσιο του 1 7ου ετήσιου Capital Link Invest
in Greece Forum Στο Metropolitan Club
παρόντες από την ελληνική κυβέρνηση θα
είναι οι κ,κ Σταθάκης Χουλιαράκης Μάρδας

και Κουντουρά ενώ τον τραπεζικό κλά¬

δο θα εκπροσωπήσουν η Λούκα Κατσέλη και
ο Νίκος Καραμούζης Στο forum θα βρίσκονται

και οι θεσμοί και ειδικότερα ο Ντε
κλάν Κοστέλο Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο
Νίκολα Τζιαμαρόλι ESM ο Ράσμους Ρέφερ
ΕΚΤ και η Ντέλια Βελκουλέσκου ΔΝΤ

Μεταξύ των ξένων επενδυτώνθα βρίσκονται
και πολλοί που συμμετείχαν στις αυξήσεις
κεφαλαίου των τραπεζών όπως ο John
Paulson ο Wilbur Ross και ο William Vrattos
York Capital αλλά και ξένοι τραπεζίτες από

τις Deutsche Bank Goldman Sachs BNP
Paribas Citibank και Bank ofAmerica Merrill
Lynch
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Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ για το
Ασφαλιστικό τα 13 προαπαιτούμενα
και το δημόσιο xpèos Εεκινάει από
αύριο για την κυβέρνηση η οποία
μέχρι και την επόμενη Δευτέρα θα
πρέπει να επιδοθεί σε απανωτά δια
ηραγματεύσεκ εντ05 και εκτός συνόρων

τόσο με tous δανειστές όσο και
με Tis αγορές ενώ στη συνέχεια μέσα
ans γιορτές θα πρέπει να νομοθετήσει
και να εφαρμόσει όσα συμφώνησε
ώστε να έρθει ο μποναμας του 1 δισ
ευρώ και ο lavouàpios να κάνει ποδαρικό

με την τελική αξιολόγηση των
θεσμών

του Κωστή Χ
Πλόντζου
kostisplanrzos@gmail.com

Γύρω από την πράσινη τσόχα που έχει στηθεί

θα βρεθούν τέσσερις παίκτες Η κυβέρνηση

η EE το ΔΝΤ και οι Σένοι επενδυτές
που είναι έτοιμοι να παίΣουν σκληρό πόκερ
με γερά χτυπήματα μπλόφες και πόλεμο
νεύρων του αντιπάλου

Η κυβέρνηση προσέρχεται στο τραπέζι
στην παρούσα φάση με αδύνατο φύλλο
καθώςηπλειοψηφίατων 153 που στηρίζει
ως τώρα τα μέτρα που φέρνει προς ψήφιση
είναι εύθραυστη

Η πλευρά τικ Κομισιόν δίνει δικαίωμα
και λίγο περισσότερο χρόνο στηνκυβέρνηση
μέχρι να Σεκαθαρίσει η κατάσταση στη Νέα
Δημοκρατία και η στάση που θα τηρήσει
απένανπ στα νομοσχέδια

Το ΔΝΤ θέλει να μην αφήσει άλλο Tis

ΒρυΣέλλες να κάνουνπαιχνίδι αλλάνα διεκ

δανείων κάτι που σημαίνει ότι η περίοδος
uis αθωότητας για its σχέσεις τραπεζών
δανειοληπτών τελείωσε πλέον

Μείζονζήτημα ansδιοτιραγματεύοεις αυτές

θεωρείται και το Ενιαίο Μισθολόγιο στο
Δημόσιο με tous θεσμούς να ζητούν μεγαλύτερες

μειώσεις στους χαμηλόμισθους μη
προσοντούχους δημοσίους υπαλλήλους
ώστε να ανοίΣει η ψαλίδα υπέρ των υψηλόμισθων

για να ενισχυθούνη παραγωγικότητα
η πρωτοβουλία και η ανάληψη ευθύνης

στον δημόσιο τομέα

θυσία οι συντάΕεις

Στις συζητήσεις αυτές θα μπουνκαι οι βάσεις
για το νέο Ασφαλιστικό που αναμένεται να
κλείσει τον Ιανουάριο Οι οιωνοί δεν είναι
καλοί καθώς ο επικεφαλής του κλιμακίου
της Κομισιόν Ντέκλαν Καστέλο ήδη έβαλε
πάγο την περασμένη Δευτέρα στα σχέδια
Κατρουγκαλου να αυΣηθούν οι εργοδοτικές
εισφορές αντί να μειωθούν οι συνιάΣεις Το
Ασφαλιστικό όμως είναι και το αγαπημένο
θέμα διαπραγμάτευσης για το ΔΝΤ που
ετοιμάζεται να τρΙΣει τα δόντια του αφού
δεν ικανοποιείται με το σχέδιο της κυβέρνησης

για μειώσεις τριών ταχυτήτων στις συ
ντάΕεις και θα αΣιώσει μεγαλύτερες και
δραστικότερες περικοπές στα ποσοστά
αναπλήρωσης ακόμη και από τα 800 ή 1.000

ευρώ τον μήνα
Καθώς η κυβέρνηση έχει αναγάγει σε

ύψιστη προτεραιότητα το χρέος τίποτα δεν
εγγυάται ότι δεν θα κάνει πίσω και σε αυτό
το θέμα για να κλείσει τη συμφωνία που
θέλει Και αναποδειχτεί δύσκολο να βρεθεί
κοινή συνισταμένη μεταΣύ κυβέρνησης EE

Τάιμ άουτ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο
όταν κουαρτέτο τραπεζίτες και υπουργοί
θα μεταβούν στη Νέα Υόρκη για
το Capital Link Invest in Greece Forum

δικήσει περισσότερα καθώςτο 2016 τελειώνει
το δικό του πρόγραμμα για την Ελλάδα

και τον Μάρτιο θα πρέπει να κλείσει συμφωνία

για το αν και με ποιους όρους θα συνεχίσει

ωβ το 2018 παράλληλα με τους Ευρωπαίους

στο τρίτο μνημόνιο
Κλειδί των διαπραγματεύσεων αυτών

θεωρείται η στάση των Σένων επενδυτών
που θα κρίνει αν θα εμπιστευτούν Σανά τη
χώρα μας και τι κεφάλαια θα φέρουν για
επενδύσεις ή την αγορά ελληνικού χρέους
παράγοντες που θα καθορίσουν σε μεγάλο
βαθμό την επιστροφή της Ελλάδας στον
πυρήνα της Ευρώπης το αν θα μπει στο
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και τη
ουζήτηοη για ελάφρυνση του χρέους

Εχουν βάλει στο μάτι
δάνεια και μισθούς
Για την κατάσταση αυτή θα ενημερώσει Tis
Σένες κυβερνήσεις ο υπουργός Οικονομικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος που μεταβαίνει
αύριο στο Eurogroup θα δεσμευτεί πως θα
εκπληρωθούνάμεσα τα 13προαπαπούμενα
που θα φέρουν το 1 δισ ευρώ πριν από την
31η Δεκεμβρίου αλλιώς θα κάνει πολλούς
μήνες για να τα δει η χώρα μας

Ο υπουργός Οικονομικών επιστρέφει
στην Αθήνα την Τρίτη για τον νέο γύρο συνομιλιών

με το κουαρτέτο που σχεδιάζεται
να διαρκέσει έως τηνΠαρασκευή 1 1 Δεκεμβρίου

γιατί η συγκεκριμένη δόση έχει
ημερομηνία λήΕης Πρώτη προτεραιότητα

αναδεικνύεται η τύχη των κόκκινων δανείων

και ποιοι φορείς functe θα τα πάρουν
στα χέρια tous Στόχος της κυβέρνησης είναι
αρχικά τουλάχιστον να μεταβιβαστούν μόνο
επιχειρηματικά δάνεια και όχι τα στεγαστικά
των νοικοκυριών Ούτως ή άλλως όμως
εγκαινιάζεται επισήμως και στη χώρα μας ο
θεσμός της αγοράς μη εΣυπηρετούμενων

καιΔΝΤ δεν αποκλείεται να συνεχιστούνοι
διαβουλεύσεις στην Αθήνα και μετά τις 11

Δεκεμβρίου πιθανότατα έως τις 18 του μηνός

Ο,τι πουν οι αγορές

Σε κάθε περίπτωση οι συνομιλίες θα διακοπούν

προσωρινά το ερχόμενο Σαββατοκύριακο
επειδή το κουαρτέτο μεταβαίνει

ομαδικώς στη Νέα Υόρκη μαζί με κορυφαίους
Ελληνες τραπεζίτες υπουργούς και άλλους
αΣιωματούχουβ για να έχουν ένα κρίσιμο
τετ-α-τετ με Σένους επενδυτές στο συνέδριο

CapitalLink Invest in Greece Forum και
να τους παρουσιάσουν τη συνολική εικόνα
για τη χώρα μας

Η κυβέρνηση ποντάρει πολλά σης επαφές
αυτές γιατί η εμπιστοσύνη των επενδυτών
θα κρίνει εν πολλοίς και το παζάρι για την
αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους Η
ανάκτηση της αΣιοπκττίας και η προοπτική
επιστροφής της χώρας στην ομαλότητα θα
δώσουν ουσία και περιεχόμενο στις συζητήσεις

για το xpèos οι οποίεςθα είναι αλληλένδετες

με την περίφημη πρώτη αΣιολόγηση
του ελληνικού προγράμματος από tous θεσμούς

Ενα θετικό νεύμα από τις αγορές σε
συνδυασμό με την ελάφρυνση που έχουν
υποσχεθεί οι Ευρωπαίοι εταίροι δηλαδή
επιμήκυνση πληρωμών και ενδεχομένως
μείωση επποκίωναντίγια κούρεμα που το
έχουναπορρίψει μπορεί να διευκολύνει και
τον Ευρωπαίο κεντρικό τραπεζίτη Μάριο
Ντράγκι να περιλάβει την Ελλάδα στην
ποσοτική χαλάρωση από την οποία έμεινε
έΣωόλοτο2015 Στην κυβέρνηση γνωρίζουν
ότι χωρίς ανάπτυΣη δεν βγαίνει καμία παρέμβαση

στο χρέος και μέχρι την άνοιΣη του
20 16 θα κάνουντα πάντα για να εΣαοφαλίοουν
το πακέτο μείωσης του χρέους και αύΣηοης
Tns ρευστότητας που θα προσφέρουν οι
δανειστές

Θυσία
μισθοί και
συντάΣειβ
για τον
μποναμά
του 1 δισ €
Ασφαλιστικό προαπαιτούμενα
και xpèos στο παζάρι των εορτών
με θεσμούς και αγορές για την τελική
αΣιολόγηση του Ιανουαρίου
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ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑ

Μεγαλύτεροι
φόροι για
τα φετινά
εισοδήματα
Αλλαγές

στις κλίμακες και τους
συντελεστές φορολογίας των
εισοδημάτων του 201 5 προανήγγειλε

ο αναπληρωτής υπ Οικονομικών

Τρύφων Αλεξιάδπς μιλώντας στην
ημερίδα για τον Κρατικό Προϋπολογισμό
του 201 6 που οργάνωσε το Σάββατο 5
Δεκεμβρίου το Οικονομικό Επιμελητήριο
Ελλάδος Σύμφωνα με πληροφορίες οι
ανατροπές της τελευταίας στιγμής που
εξετάζονται ήδη με τα τεχνικά κλιμάκια
των δανειστών προβλέπουν• Παρεμβάσεις στις φορολογικές ελί
μακες με μικρή αύξηση των ανώτατων
φορολογικών συντελεστών που θα επιβαρύνουν

τους έχοντες υψηλά εισοδήματα

Επίσης εξετάζεται να θεσπιστεί
ένα μικρό αφορολόγητο όριο εισοδήματος

για ορισμένους αυτοαπασχολούμενους
π.χ μισθωτοί που συμπληρώνουν

το εισόδημά τους με εισοδήματα από
μπλοκάκι προκειμένου να περιοριστεί

η επιβάρυνση που προκύπτει με

Εξετάζεται να θεσπιστεί
ένα μικρό αφορολόγητο
όριο εισοδήματα
για ορισμένους
αυτοαπασχολούμενου

την αύξηση της προκαταβολής φόρου
από 55 σε 75 για τα εισοδήματα
του 201 5• Αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων

στα εισοδήματα από ενοίκια
Για τα εισοδήματα αυτά αναμένεται να
καθιερωθεί νέα φορολογική ελίμακα
στην οποία οι συντελεστές 1 1 για
ετήσια ποσά μέχρι 1 2.000 ευρώ και
33 για τα πέραν των 1 2.000 ευρώ
ετήσια ποσά θα είναι αυξημένοι• Αύξηση των φόρων και για τους
αγρότες Μετά την αύξηση της προκαταβολής

φόρου εισοδήματος στο 75
για τα αγροτικά εισοδήματα του 201 5
δεν αποελείεται να υπάρξουν κι άλλες
παρεμβάσεις στο φορολογικό καθεστώς
των αγροτών

Ο κ Αλεξιάδης στην ομιλία του στην
εκδήλωση του ΟΕΕ αφού χαρακτήρισε
δύσκολο τον Προϋπολογισμό του 201 6
ανέφερε ότι εντός των προσεχών μηνών
το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης

D ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΖ
gpalaitsakis@e-typos.conn

θα προωθήσει τις ακόλουθες δέκα παρεμβάσεις

στο φορολογικό σύστημα

1 Μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα
έχει κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο

με τα κίνητρα για την εθελοντική
αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων
και εσόδων που έχουν φυγαδευτεί σε
τράπεζες του εσωτερικού και του εξωτερικού

2 Μέσα στον Δεκέμβριο οι πολίτες
θα εληθούν να δηλώσουν τα περιουσιακά

τους στοιχεία στο ηλεκτρονικό
περιουσιολόγιο

3 Μετά το περιουσιολόγιο θα υπάρξουν

μικρές αλλαγές στη φορολογική
κλίμακα για τα εισοδήματα του

2015

4 Τον Φεβρουάριο θα γίνουν οι
παρεμβάσεις για τις ευρύτερες

αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος
φυσικών και νομικών προσώπων

5Μέτρα για το λαθρεμπόριο καπνού
και καυσίμων

6 Νομοσχέδιο για το φόρο που θα
αντικαταστήσει τον ΕΝΦΙΑ Ο νέος

φόρος θα επιδιωχθεί να είναι πιο δίκαιος

και πιο λογικός αλλά πάντα με
τον ίδιο στόχο στα έσοδα

7 Η νέα μορφή της Γενικής Γραμματείας

Δημοσίων Εσόδων

8 Η ψηφιακή εφορία με επέκταση
ηλεκτρονικών συναλλαγών ώστε

οι εφορίες να είναι πλέον κλειστές για
το κοινό και ο πολίτης να εξυπηρετείται
μέσω τηλεφωνικού κέντρου του Δια
δικτύου ή του λογιστή του

9 Καθιέρωση των αγοραίων τιμών
αντί των αντικειμενικών για τον

υπολογισμό των φόρων στα ακίνητα

f Συμβούλιο φορολογικής πολι
AXJ τικής για αποτελεσματικό διάλογο

Ο κ Αλεξιάδης έχει προτείνει
την προεδρία να έχει το Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδος

► ► ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η ΤΡΟΙΚΑ

Τα ανοιχτά
μέτωπα
με τους
δανειστές

ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ μέτωπα του πακέτου
των 1 3 προαπαιτουμένων θα επιχειρήσουν

να ελείσουν οικονομικό
επιτελείο και δανειστές από αύριο
με άγνωστο ακόμη το χρόνο ολοκλήρωσης

της επίσκεψης των δανειστών

Το αρχικό πρόγραμμα για τους
εκπροσώπους των δανειστών προέβλεπε

ότι θα ολοκληρώνονταν οι
συναντήσεις μέχρι την Πέμπτη και
το υπουργείο Οικονομικών θα κατέθετε

τον εφαρμοστικό νόμο την
Παρασκευή Την ίδια ημέρα θα
αποχωρούσαν οι εκπρόσωποι των
θεσμών οι οποίοι θα συναντούσαν
τα στελέχη της ελληνικής κυβέρνη¬

σης στο Συνέδριο της Capital Link
στη Νέα Υόρκη το οποίο ξεκινά τη
Δευτέρα

Τώρα το πρόγραμμα φαίνεται ότι
αλλάζει χωρίς κανείς όμως να ξέρει
ακόμη πώς ακριβώς τροποποιείται
Μετά από σύσκεψη που έγινε το
μεσημέρι η ελληνική κυβέρνηση
δεσμεύεται να έχουν συμφωνηθεί
όλα τα μέτρα μέχρι την Παρασκευή
να κατατεθεί ο εφαρμοστικός νόμος
στα μέσα της επόμενης εβδομάδας
και να ψηφιστεί μέχρι και την Παρασκευή

1 8 Δεκεμβρίου Σε αυτό το
σενάριο δεν απαντά κανείς για το
αν οι εκπρόσωποι των δανειστών
θα μείνουν στην Αθήνα και μετά
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Four Greek Ministers at the 17th Capital Link Forum
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
December 7th, 2015 Community 0 comments 1
New York. For the 17th year, a major international Forum on Investing in Greece is taking
place in New York City on Monday, December 14th, 2015. This Forum is organized in
cooperation with the New York Stock Exchange and major global banks at the Metropolitan
Club
Featuring:
Four Greek Government Ministers: George Stathakis, Minister of Economy, Development &
Tourism, Luncheon Keynote Speaker, Elena Kountoura, Alternate Minister of Tourism,
Speaker on Tourism &   Hospitality, George Chouliarakis, Alternate Minister of Finance,
Speaker on Restructuring and Dimitris Mardas, Deputy Minister of Foreign Affairs, Speaker on
Investing.
They will discuss the developments and outlook of the Greek Economy and business and
investment opportunities in the country. This Forum will provide the audience with a unique
blend of informational and networking opportunities.
Greece has been going through a time of unprecedented difficulty and change, as the country
restructures its economy and strives to embark on a period of renewed growth and stability. A
lot of progress has been achieved, but there are still significant challenges ahead.
Developments in Greece have far reaching implications for the European Union and the global
economy.
Other key speakers include:
Mr. John Calamos Sr., Chairman, CEO and Global Co-Chief Investment Officer
– Calamos Investments
Mr. Declan Costello, Director – European Commission, Directorate-General for
Economic & Financial Affairs, Economies of the member States
Mr. Nicolas Giammarioli, Head of Strategy & Institutional Relations – European
Stability Mechanism
Mr. Nicholas Karamouzis, Chairman – Eurobank, Ergassias SA & Emeritus
Professor – University of Piraeus, Greece
Mrs. Louka Katseli, Chairman – National Bank of Greece
Mr. John Alfred Paulson, President – Paulson & Co.
Mr. Wilbur Ross, President – WL Ross & Co.
Mr. Rasmus Rüffer, Head of Mission, Directorate General Economics, Monetary Policy
Strategy Division – European Central Bank
Mrs. Delia Velculescu, European Department, IMF Mission Chief for Greece
– International Monetary Fund

http://www.greeknewsonline.com/four-greek-ministers-at-the-17th-capital-link-forum/
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Επαφές µε επενδυτές θα έχει στις ΗΠΑ ο Μάρδας
Θα µεταβεί επίσης σε Βουκουρέστι και Θεσσαλονίκη

Στιςς ΗΠΑ, προκειµένου να συµµετάσχει ως κεντρικός οµιλητής στο 17ο Capital Link Forum, που θα
πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 14-15 Δεκεµβρίου, µε θέµα την προώθηση των επενδύσεων στην
Ελλάδα, θα βρεθεί την Κυριακή ο Δηµήτρης Μάρδας, όπου θα συναντηθεί και µε τον αρχιεπίσκοπο
Αµερικής κ.κ. Δηµήτριο.

Στη συνέχεια ο κ. Μάρδας θα µεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί µε την υφυπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την οικονοµική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Κάθριν
Νοβέλι. Ο κ. Μάρδας θα συµµετάσχει, επίσης, ως οµιλητής σε εκδηλώσεις στο Αµερικανικό Εµπορικό
Επιµελητήριο (US Chamber of Commerce) και στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ θα έχει επαφές µε οµογενειακές οργανώσεις.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για τις Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις, θα βρίσκεται την
Παρασκευή στο Βουκουρέστι, προκειµένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εργασίες της 33ης
Υπουργικής Συνόδου του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), που θα
πραγµατοποιηθεί αύριο στη ρουµανική πρωτεύουσα.

Το Σάββατο ο κ. Μάρδας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση µε αντιπροσωπεία των
εργαζοµένων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΑΓΝΟ και στη συνέχεια θα συµµετάσχει σε σύσκεψη των
Διοικητικών Συµβουλίων της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Εµπόρων Νοµού Θεσσαλονίκης και του
Συνδέσµου Επιχειρηµατιών Ελλάδος, µε θέµα «Πολιτική προώθησης εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών και
νέοι τρόποι συνεργασίας µε τα Βαλκάνια». Στις 4 το απόγευµα της ίδιας ηµέρας ο υφυπουργός θα µιλήσει
στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας για τις προοπτικές απασχόλησης των νέων στα θεσµικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

http://www.parapolitika.gr/article/334441/epafes-me-ependytes-tha-ehei-stis-ipa-o-mardas
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Στο Βουκουρέστι ο Μάρδας
Πηγή

Στο Βουκουρέστι µεταβαίνει ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για  τις Διεθνείς
Οικονοµικές Σχέσεις, Δηµήτρης Μάρδας, προκειµένου να  εκπροσωπήσει την Ελλάδα  στις
εργασίες της 33ης Υπουργικής Συνόδου του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου
Πόντου (ΟΣΕΠ), που θα  πραγµατοποιηθεί αύριο στη ρουµανική πρωτεύουσα .

Το Σάββατο ο κ. Μάρδας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση µε αντιπροσωπεία των
εργαζοµένων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΑΓΝΟ και στη συνέχεια θα συµµετάσχει σε σύσκεψη των
Διοικητικών Συµβουλίων της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Εµπόρων Νοµού Θεσσαλονίκης και του
Συνδέσµου Επιχειρηµατιών Ελλάδος, µε θέµα «Πολιτική προώθησης εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών και
νέοι τρόποι συνεργασίας µε τα Βαλκάνια». Στις 4 το απόγευµα της ίδιας ηµέρας ο υφυπουργός θα µιλήσει
στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας για τις προοπτικές απασχόλησης των νέων στα θεσµικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την Κυριακή ο υφυπουργός θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, προκειµένου να συµµετάσχει ως κεντρικός
οµιλητής στο 17ο Capital Link Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 14-15 Δεκεµβρίου, µε
θέµα την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Αργότερα, θα συναντηθεί και µε τον αρχιεπίσκοπο
Αµερικής κ.κ. Δηµήτριο.

Στη συνέχεια ο κ. Μάρδας θα µεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί µε την υφυπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την οικονοµική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Κάθριν
Νοβέλι. Ο κ. Μάρδας θα συµµετάσχει, επίσης, ως οµιλητής σε εκδηλώσεις στο Αµερικανικό Εµπορικό
Επιµελητήριο (US Chamber of Commerce) και στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς.

Τέλος, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ θα έχει επαφές µε οµογενειακές οργανώσεις.

http://www.ipaideia.gr/sto-voukouresti-o-mardas.htm
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Στο Βουκουρέστι ο Μάρδας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skip to content
Στο Βουκουρέστι ο Μάρδας
Στο Βουκουρέστι μεταβαίνει ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Διεθνείς Οικονομικές
Σχέσεις, Δημήτρης Μάρδας, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εργασίες της
33ης Υπουργικής Συνόδου του Οργανισμού Οικονομικής…
 
Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), που θα πραγματοποιηθεί αύριο στη ρουμανική
πρωτεύουσα.
Το Σάββατο ο κ. Μάρδας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση με
αντιπροσωπεία των εργαζομένων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΑΓΝΟ και στη συνέχεια θα
συμμετάσχει σε σύσκεψη των Διοικητικών Συμβουλίων της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και
Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης και του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ελλάδος, με θέμα
«Πολιτική προώθησης εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών και νέοι τρόποι συνεργασίας με τα
Βαλκάνια». Στις 4 το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο υφυπουργός θα μιλήσει στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας για τις προοπτικές απασχόλησης των νέων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Την Κυριακή ο υφυπουργός θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, προκειμένου να συμμετάσχει ως
κεντρικός ομιλητής στο 17ο Capital Link Forum, που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις
14-15 Δεκεμβρίου, με θέμα την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Αργότερα, θα
συναντηθεί και με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ.κ. Δημήτριο.
Στη συνέχεια ο κ. Μάρδας θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί με την
υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδια για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το
περιβάλλον, Κάθριν Νοβέλι. Ο κ. Μάρδας θα συμμετάσχει, επίσης, ως ομιλητής σε εκδηλώσεις
στο Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (US Chamber of Commerce) και στο Ινστιτούτο
Μπρούκινγκς.
Τέλος, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ θα έχει επαφές με ομογενειακές οργανώσεις.

http://greece-24.info/2015/12/10/%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%ad%cf%83%cf%84%ce%b9-%ce%bf-%ce%bc%ce%ac%cf%81%ce%b4%ce%b1%cf%82/
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Deputy FM Mardas to participate in the 33rd Meeting of the BSEC Council of Ministers of
Foreign Affairs

The meeting will take place in Bucharest on 11 December 2015

Deputy Foreign Minister Dimitris Mardas departs today for Romania, where he will represent Greece at the 33rd
Meeting of the BSEC Council of Ministers of Foreign Affairs, which is taking place in Bucharest on 11 December
2015.

Returning to Thessaloniki on Saturday, 12 December, Mr. Mardas will meet with a delegation of employees from the
company AGNO, which is under liquidation, and will then participate in a meeting of the Boards of the Federation of
Professionals and Merchants of the Prefecture of Thessaloniki and the Greek Association of Entrepreneurs, on the
subject of “Policy for promoting exports, goods and services, and new modes of cooperation in the Balkans.” At 16:00
the same day, Mr. Mardas will speak at the University of Macedonia, on the job prospects for young people in the
European Union’s institutional organs.

On Sunday, 13 December, Mr. Mardas will travel to the U.S. to participate, as a keynote speaker, in the 17th Capital
Link Forum (New York City, 14-15 December), on the promotion of investments in Greece, and he will also meet with
Archbishop Demetrios of America.

Mr. Mardas will then travel to Washington, DC, where he will meet with Catherine Novelli, the U.S. Under Secretary of
State for Economic Growth, Energy and Environment. He will also participate as a speaker in events at the U.S.
Chamber of Commerce and the Brookings Institution, while also meeting with Greek American organizations.

http://en.protothema.gr/deputy-fm-mardas-to-participate-in-the-33rd-meeting-of-the-bsec-council-of-ministers-of-foreign-affairs/
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Στο Βουκουρέστι ο Μάρδας

Στο Βουκουρέστι µεταβαίνει ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για τις Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις,
Δηµήτρης Μάρδας, προκειµένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εργασίες της 33ης Υπουργικής Συνόδου
του Οργανισµού Οικονοµικής…

 

Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), που θα πραγµατοποιηθεί αύριο στη ρουµανική πρωτεύουσα.

Το Σάββατο ο κ. Μάρδας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση µε αντιπροσωπεία των
εργαζοµένων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΑΓΝΟ και στη συνέχεια θα συµµετάσχει σε σύσκεψη των
Διοικητικών Συµβουλίων της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Εµπόρων Νοµού Θεσσαλονίκης και του
Συνδέσµου Επιχειρηµατιών Ελλάδος, µε θέµα «Πολιτική προώθησης εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών και
νέοι τρόποι συνεργασίας µε τα Βαλκάνια». Στις 4 το απόγευµα της ίδιας ηµέρας ο υφυπουργός θα µιλήσει
στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας για τις προοπτικές απασχόλησης των νέων στα θεσµικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την Κυριακή ο υφυπουργός θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, προκειµένου να συµµετάσχει ως κεντρικός
οµιλητής στο 17ο Capital Link Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 14-15 Δεκεµβρίου, µε
θέµα την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Αργότερα, θα συναντηθεί και µε τον αρχιεπίσκοπο
Αµερικής κ.κ. Δηµήτριο.

Στη συνέχεια ο κ. Μάρδας θα µεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί µε την υφυπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την οικονοµική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Κάθριν
Νοβέλι. Ο κ. Μάρδας θα συµµετάσχει, επίσης, ως οµιλητής σε εκδηλώσεις στο Αµερικανικό Εµπορικό
Επιµελητήριο (US Chamber of Commerce) και στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς.

Τέλος, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ θα έχει επαφές µε οµογενειακές οργανώσεις.
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Στο Βουκουρέστι ο Μάρδας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Στο Βουκουρέστι μεταβαίνει ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Διεθνείς Οικονομικές
Σχέσεις, Δημήτρης Μάρδας, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εργασίες της
33ης Υπουργικής Συνόδου του Οργανισμού Οικονομικής…
 
Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), που θα πραγματοποιηθεί αύριο στη ρουμανική
πρωτεύουσα.
Το Σάββατο ο κ. Μάρδας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση με
αντιπροσωπεία των εργαζομένων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΑΓΝΟ και στη συνέχεια θα
συμμετάσχει σε σύσκεψη των Διοικητικών Συμβουλίων της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και
Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης και του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ελλάδος, με θέμα
«Πολιτική προώθησης εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών και νέοι τρόποι συνεργασίας με τα
Βαλκάνια». Στις 4 το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο υφυπουργός θα μιλήσει στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας για τις προοπτικές απασχόλησης των νέων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Την Κυριακή ο υφυπουργός θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, προκειμένου να συμμετάσχει ως
κεντρικός ομιλητής στο 17ο Capital Link Forum, που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις
14-15 Δεκεμβρίου, με θέμα την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Αργότερα, θα
συναντηθεί και με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ.κ. Δημήτριο.
Στη συνέχεια ο κ. Μάρδας θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί με την
υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδια για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το
περιβάλλον, Κάθριν Νοβέλι. Ο κ. Μάρδας θα συμμετάσχει, επίσης, ως ομιλητής σε εκδηλώσεις
στο Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (US Chamber of Commerce) και στο Ινστιτούτο
Μπρούκινγκς.
Τέλος, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ θα έχει επαφές με ομογενειακές οργανώσεις.
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Στο Βουκουρέστι ο Μάρδας

Στο Βουκουρέστι µεταβαίνει ο υφυπουργός
Εξωτερικών, αρµόδιος για τις Διεθνείς Οικονοµικές
Σχέσεις, Δηµήτρης Μάρδας, προκειµένου να
εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εργασίες της 33ης
Υπουργικής Συνόδου του Οργανισµού Οικονοµικής…

 

Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), που θα
πραγµατοποιηθεί αύριο στη ρουµανική πρωτεύουσα.

Το Σάββατο ο κ. Μάρδας θα επιστρέψει στη
Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση µε
αντιπροσωπεία των εργαζοµένων της υπό
εκκαθάριση επιχείρησης ΑΓΝΟ και στη συνέχεια θα
συµµετάσχει σε σύσκεψη των Διοικητικών
Συµβουλίων της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών και
Εµπόρων Νοµού Θεσσαλονίκης και του Συνδέσµου
Επιχειρηµατιών Ελλάδος, µε θέµα «Πολιτική

προώθησης εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών και νέοι τρόποι συνεργασίας µε τα Βαλκάνια». Στις 4 το
απόγευµα της ίδιας ηµέρας ο υφυπουργός θα µιλήσει στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας για τις προοπτικές
απασχόλησης των νέων στα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την Κυριακή ο υφυπουργός θα αναχωρήσει για τις

http://www.trelokouneli.gr/sto-boukouresti-o-mardas/
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Την Κυριακή ο υφυπουργός θα αναχωρήσει για τις
ΗΠΑ, προκειµένου να συµµετάσχει ως κεντρικός
οµιλητής στο 17ο Capital Link Forum, που θα
πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 14-15
Δεκεµβρίου, µε θέµα την προώθηση των επενδύσεων
στην Ελλάδα. Αργότερα, θα συναντηθεί και µε τον
αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Δηµήτριο.

Στη συνέχεια ο κ. Μάρδας θα µεταβεί στην
Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί µε την υφυπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την οικονοµική
ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Κάθριν
Νοβέλι. Ο κ. Μάρδας θα συµµετάσχει, επίσης, ως
οµιλητής σε εκδηλώσεις στο Αµερικανικό Εµπορικό
Επιµελητήριο (US Chamber of Commerce) και στο
Ινστιτούτο Μπρούκινγκς.

Τέλος, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ θα
έχει επαφές µε οµογενειακές οργανώσεις.
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Στις ΗΠΑ ο Μάρδας για προσέλκυση επενδύσεων
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
Στις ΗΠΑ ο Μάρδας για προσέλκυση επενδύσεων
Στο Βουκουρέστι μεταβαίνει ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Διεθνείς Οικονομικές
Σχέσεις, Δημήτρης Μάρδας, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εργασίες της
33ης Υπουργικής Συνόδου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου
(ΟΣΕΠ), που θα πραγματοποιηθεί αύριο στη ρουμανική πρωτεύουσα.
Το Σάββατο ο κ. Μάρδας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση με
αντιπροσωπεία των εργαζομένων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΑΓΝΟ και στη συνέχεια θα
συμμετάσχει σε σύσκεψη των Διοικητικών Συμβουλίων της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και
Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης και του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ελλάδος, με θέμα
«Πολιτική προώθησης εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών και νέοι τρόποι συνεργασίας με τα
Βαλκάνια».
Στις 16.00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο υφυπουργός θα μιλήσει στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας για τις προοπτικές απασχόλησης των νέων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Την Κυριακή θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, προκειμένου να συμμετάσχει ως κεντρικός ομιλητής
στο 17ο Capital Link Forum, που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 14-15 Δεκεμβρίου,
με θέμα την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Αργότερα, θα συναντηθεί και με τον
αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ.κ. Δημήτριο.
Στη συνέχεια ο κ. Μάρδας θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί με την
υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδια για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το
περιβάλλον, Κάθριν Νοβέλι.
Ο κ. Μάρδας θα συμμετάσχει, επίσης, ως ομιλητής σε εκδηλώσεις στο Αμερικανικό Εμπορικό
Επιμελητήριο (US Chamber of Commerce) και στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ θα έχει επαφές με ομογενειακές οργανώσεις.
Σχετικά TAGS:
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Βουδαπέστη, Θεσσαλονίκη, Ν. Υόρκη, Ουάσιγκτον ο Δ. Μάρδας
Στις εργασίες της 33ης Υπουργικής Συνόδου του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου
(ΟΣΕΠ), που θα πραγµατοποιηθεί αύριο στη ρουµανική πρωτεύουσα  συµµετέχει ο υφυπουργός
Εξωτερικών, αρµόδιος για τις Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις, Δηµήτρης Μάρδας, προκειµένου να
εκπροσωπήσει την Ελλάδα. 

Το Σάββατο ο κ. Μάρδας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση µε αντιπροσωπεία
των εργαζοµένων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΑΓΝΟ και στη συνέχεια θα συµµετάσχει σε σύσκεψη
των Διοικητικών Συµβουλίων της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Εµπόρων Νοµού Θεσσαλονίκης και του
Συνδέσµου Επιχειρηµατιών Ελλάδος, µε θέµα «Πολιτική προώθησης εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών και
νέοι τρόποι συνεργασίας µε τα Βαλκάνια». Στις 4 το απόγευµα της ίδιας ηµέρας ο υφυπουργός θα µιλήσει
στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας για τις προοπτικές απασχόλησης των νέων στα θεσµικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την Κυριακή ο υφυπουργός θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, προκειµένου να συµµετάσχει ως κεντρικός
οµιλητής στο 17ο Capital Link Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα  Υόρκη στις 14-15 Δεκεµβρίου, µε
θέµα την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Αργότερα, θα συναντηθεί και µε τον αρχιεπίσκοπο
Αµερικής κ.κ. Δηµήτριο.

Στη συνέχεια ο κ. Μάρδας θα µεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί µε την υφυπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την οικονοµική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Κάθριν
Νοβέλι. Ο κ. Μάρδας θα συµµετάσχει, επίσης, ως οµιλητής σε εκδηλώσεις στο Αµερικανικό Εµπορικό
Επιµελητήριο (US Chamber of Commerce) και στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς.

Τέλος, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ θα έχει επαφές µε οµογενειακές οργανώσεις.

http://www.sofokleousin.gr/archives/271523.html


Site: http://www.fpress.gr/
Publication date: 10/12/2015 17:34

Alexa ranking (Greece): 675
Alexa ranking (Cyprus): 0
Alexa ranking (UK): 0

http://www.fpress.gr/oikonomia/ependyseis/item/40268-gia-tis-ipa-anahorei-o-mardas-gia-proselkysi-ependyseon

Για τις ΗΠΑ αναχωρεί ο Μάρδας για προσέλκυση επενδύσεων
Ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για τις Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις, Δηµήτρης Μάρδας, µεταβαίνει
στο Βουκουρέστι προκειµένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εργασίες της 33ης Υπουργικής Συνόδου
του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), που θα πραγµατοποιηθεί αύριο στη
ρουµανική πρωτεύουσα.

Το Σάββατο ο κ. Μάρδας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση µε αντιπροσωπεία των
εργαζοµένων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΑΓΝΟ και στη συνέχεια θα συµµετάσχει σε σύσκεψη των
Διοικητικών Συµβουλίων της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Εµπόρων Νοµού Θεσσαλονίκης και του
Συνδέσµου Επιχειρηµατιών Ελλάδος, µε θέµα «Πολιτική προώθησης εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών και
νέοι τρόποι συνεργασίας µε τα Βαλκάνια».

Στις 4 το απόγευµα της ίδιας ηµέρας ο υφυπουργός θα µιλήσει στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας για τις
προοπτικές απασχόλησης των νέων στα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την Κυριακή ο υφυπουργός θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, προκειµένου να συµµετάσχει ως κεντρικός
οµιλητής στο 17ο Capital Link Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 14-15 Δεκεµβρίου, µε
θέµα  την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα . Αργότερα , θα  συναντηθεί και µε τον
αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Δηµήτριο.

Στη συνέχεια ο κ. Μάρδας θα µεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί µε την υφυπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την οικονοµική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Κάθριν
Νοβέλι. Ο κ. Μάρδας θα συµµετάσχει, επίσης, ως οµιλητής σε εκδηλώσεις στο Αµερικανικό Εµπορικό
Επιµελητήριο (US Chamber of Commerce) και στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ θα  έχει επαφές µε οµογενειακές οργανώσεις.
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Στη Νέα Υόρκη το Διεθνές Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο για την Ελλάδα

Στη Νέα Υόρκη το Διεθνές Ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο για την Ελλάδα
Agronews|  10/12/2015 - 05:20 µµ

Τις εξελίξεις στο χώρο της οικονοµίας καθώς και το κυβερνητικό πρόγραµµα  για  την
οικονοµία  και τις επενδύσεις, θα  παρουσιάσει το 17ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο της Capital
Link, που ανοίγει τις πόρτες του, τη Δευτέρα  14 Δεκεµβρίου 2015, στο Metropolitan Expo της
Νέας Υόρκης.

Tweet

Αποστολή
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΦΙΛΟ
Εκτύπωση
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Σχολιασµός
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Όπως επισηµαίνεται σε σχετική ανακοίνωση «η σωστή πληροφόρηση των επενδυτικών και επιχειρηµατικών
κύκλων συντελεί στην αναβάθµιση της εικόνας της Ελλάδος διεθνώς και στην προσέλκυση επενδύσεων
που είναι απαραίτητες για την επανεκκίνηση της οικονοµίας».

Στα πλαίσια αυτά, το εξαιρετικά σηµαντικό για την Ελληνική Οικονοµία, συνέδριο, µε θέµα «Επενδύσεις
στην Ελλάδα», θα πραγµατοποιηθεί στη βέλτιστη χρονικά στιγµή µετά την επίτευξη της συµφωνίας µε τους
θεσµούς και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Τα συνέδρια που διοργανώνονται στην Ελλάδα, απευθύνονται κατ εξοχήν και εκ των πραγµάτων σ ένα
κοινό Ελλήνων που ήδη έχει µεγάλη και πλήρη ενηµέρωση από τα ΜΜΕ. Δεδοµένου ότι οι διεθνείς
επενδυτές δεν µένουν στην Ελλάδα, όταν θέλει κανείς να παρουσιάσει την Ελλάδα ως πόλο έλξεως
επενδύσεων, αυτό πρέπει να γίνει στη χώρα και στη γλώσσα των επενδυτών, εκεί που υπάρχουν τα
χρήµατα και τα κέντρα λήψεως αποφάσεων. Ενώ υπάρχει πληθώρα Επενδυτικών Συνεδρίων που
διοργανώνονται στην Ελλάδα, αντίθετα είναι πολύ λίγα τα Συνέδρια που διοργανώνονται στο εξωτερικό
και προβάλλουν την Ελλάδα από την επενδυτική σκοπιά.

Το Annual International Capital Link Invest in Greece Forum είναι το µοναδικό υψηλού επιπέδου Διεθνές Ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο για την Ελλάδα που γίνεται εκτός Ελλάδος – στη Νέα Υόρκη – µε µια επιτυχηµένη
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προϊστορία 17 ετών, µε αδιαµφισβήτητη αναγνώριση, συγκεντρώνοντας την αφρόκρεµα του
επιχειρηµατικού και επενδυτικού κόσµου και φέρνοντας σ επαφή πλήθος διεθνών επιχειρηµατιών,
επενδυτών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων.

Είναι ένα Συνέδριο θεσµός, που διοργανώνεται κάθε χρόνο ανεξαρτήτως των πολιτικών αλλαγών και
οικονοµικών συνθηκών της Ελλάδος και έχει καθιερωθεί σαν την κύρια πλατφόρµα µέσω της οποίας οι
Αµερικανοί επενδυτές ενηµερώνονται για το εκάστοτε κυβερνητικό πρόγραµµα για την οικονοµία καθώς
και για οικονοµικές, επενδυτικές και επιχειρηµατικές προοπτικές. 

Το Συνέδριο διοργανώνεται όπως κάθε χρόνο από την Capital Link, σε συνεργασία µε το New York Stock
Exchange και την υποστήριξη διεθνών τραπεζών και οργανισµών και µε τη συµµετοχή φέτος:
-Του Πρωθυπουργού της Ελλάδος κ. Αλέξη Τσίπρα ο οποίος µέσω ηχογραφηµένου µηνύµατος θα απευθύνει
το µήνυµα της Κυβέρνησης προς τους διεθνείς επενδυτές
- Ελλήνων Υπουργών :
•Ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού κ. Γιώργος Σταθάκης - µέσω ηχογραφηµένου
µηνύµατος 
•Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για τις Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις και Επενδύσεις, κ. Δηµήτρης
Μάρδας - Κεντρικός Οµιλητής κατά το µεσηµεριανό γεύµα
•Η Αναπληρώτρια Υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά - Οµιλήτρια στο πάνελ Investing in Tourism &
Hospitality 

Επτά Μεγάλων Διεθνών Τραπεζών 
Citi, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS Investment
Bank, καθώς και της Ελληνικής Επενδυτικής Τράπεζας Axia Ventures Group

Τεσσάρων Ελληνικών Συστηµικών Τραπεζών
•Alpha Bank - κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Διευθυντής Διεύθυνσης Καθυστερήσεων Wholesale Banking 
•Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος - κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύµβουλος 
•Eurobank Ergasias SA - κ. Νικόλαος Καραµούζης, Πρόεδρος - Eurobank Ergasias SA & Επίτιµος Καθηγητής –
Πανεπιστήµιο Πειραιώς
•Τράπεζα Πειραιώς - κ. Άνθιµος Θωµόπουλος, Διευθύνων Σύµβουλος  
•Τράπεζα Πειραιώς - κ. Θεόφιλος Κωνσταντινίδης, Senior Advisor to the CEO, Special Situations Group
•Ελληνικό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας – κ. Άρης Ξενόφως – Διευθύνων Σύµβουλος

Όλων των Ευρωπαϊκών Θεσµών 
•κ. Declan Costello, Director - European Commission, Directorate-General for Economic & Financial Affairs,  
Economies of the member States
•κ. Nicola Giammarioli, Head of Strategy & Institutional Relations - European Stability Mechanism
•κ. Rasmus Rüffer, Head of Mission, Directorate General Economics, Monetary Policy Strategy Division - European
Central Bank
•κα. Delia Velculescu, European Department, IMF Mission Chief for Greece - International Monetary Fund
•Επίσης και του κ. Charles Dallara, Executive Vice Chairman - Partners Group & former Chairman - International
Institute of Finance 

Κορυφαίων Αµερικανών Επενδυτών µε σηµαντική επενδυτική παρουσία στην Ελλάδα 
•κ. John Calamos Sr., Chairman, CEO and Global Co-Chief Investment Officer - Calamos Investments
•κ. George Logothetis, Chairman & CEO - The Libra Group
•κ. John Alfred Paulson, President - Paulson & Co.
•κ. Wilbur Ross, President - WL Ross & Co.
•κ. William Vrattos, Partner & Portfolio Manager - York Capital Management

-Επικεφαλείς Ελληνικών και Αµερικανικών Εταιρειών

-Εκπροσώπους Εταιρειών και Διεθνών Οργανισµών:
Aegean Airlines & Olympic Air, Aquis Hotels & Resorts, Α.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία,
Atlantic Bank, Axia Ventures Group, CarVal Investors, Grivalia Properties, ΔΕΗ Α.Ε. , Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ,
Energean S.A., EY, HP Inc., First Athens Corporate Finance SA, ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ,  International Finance Corporation,
Libra Group, Investor Bank, Marathon Asset Management, McKinsey & Company Greece, Mizuho Securities USA
Inc., New York Stock Exchange,  ONEX, Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), Reed Smith, Shearman &
Sterling (London) LLP, Τhe Libra Group, Watson Farley & Williams και άλλοι.

-Διεθνείς Ναυτιλιακές Εταιρείες :
Danaos Corporations (NYSE:DAC), Dorian Gas Ltd. (NYSE:LPG), Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA), and Tsakos
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Energy Navigation (NYSE:TNP)

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο θα παρέχει στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη
δυνατότητα επαφών µέσω 150 one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και µε τα
µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας. 

Η συµµετοχή έχει ήδη ξεπεράσει τους 1.000 Συνέδρους.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις στο χώρο της οικονοµίας καθώς και το κυβερνητικό πρόγραµµα
για την οικονοµία και τις επενδύσεις. Επίσης θα παρουσιαστούν οι εξελίξεις και προοπτικές σε
συγκεκριµένους τοµείς, όπως τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, οι υποδοµές, τα ακίνητα, ο
τουρισµός, οι τράπεζες, η διαχείριση των κόκκινων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία. Ένα από τα πλέον
ενδιαφέροντα θέµατα θα είναι και το πως οι ξένοι επενδυτές βλέπουν σήµερα την Ελλάδα ως επενδυτικό
προορισµό, πάνελ στο οποίο συµµετέχουν κορυφαίοι επενδυτές µε σηµαντική ήδη παρουσία στην Ελλάδα.

ΚΥΡΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
Κύριος Χορηγός του Συνεδρίου, για έβδοµη συνεχή χρονιά είναι η Citigroup και η Tsakos Energy Navigation.  
Μεγάλοι χορηγοί είναι οι τράπεζες Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank,
ΕY, Goldman Sachs, και UBS AG.
Χορηγοί είναι οι Alpha Bank, A.S. Papadimtiriou, Axia Ventures, Calamos Investments, Danaos Corporation,
Eurobank, Euroseas, Hellenic Entrepreneurship Award, Libra Group, Mizuho, National Bank of Greece, OTE, PPC
SA. Reed Smith, Shearman & Sterling, Watson Farley
Υποστηρικτες :  AEGEAN, ATLANTIC BANK, ENERGEAN , FIRST ATHENS, GRIVALIA, INVESTORS BANK, NBG
PANGAEA, ONEX

2015 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD
Το Συνέδριο κλείνει τις εργασίες του µε επίσηµο δείπνο στα πλαίσια του οποίου το “2015 Hellenic Capital Link
Leadership Award” θα απονεµηθεί φέτος στον Δρ. Αντώνη Παπαδηµητρίου, Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύµατος
Ωνάση & Διευθύνοντα Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας Α.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες,  για τη
συµβολή του στην προβολή της Ελλάδος και του Ελληνισµού και για τις πολυάριθµες εκπαιδευτικές και
φιλανθρωπικές του πρωτοβουλίες σε παγκόσµιο επίπεδο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Η απονοµή θα
πραγµατοποιηθεί έπειτα από επίσηµο γεύµα στο New York Yacht Club. 
Έπειτα από τα εισαγωγικά σχόλια του κ. Πάνου Παπάζογλου, Country Managing Partner Greece - CSE South
Cluster Leader της EY, ο Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠA κ. Χρίστος Παναγόπουλος θα απονείµει το
βραβείο. Ο κ. Αθανάσιος Έλλις, Διπλωµατικός Ανταποκριτής & Αρθρογράφος της εφηµερίδας «Η
Καθηµερινή», θα συντονίσει την εκδήλωση.
Τιµώµενοι Καλεσµένοι & Σύντοµες Οµιλίες από τους: 
•κ.  Δηµήτρη Μάρδα, Υφυπουργό Εξωτερικών
•κα. ‘Ελενα Κουντουρά, Αναπληρώτρια Υπουργό Τουρισµού
•Δρ. Αντώνη Παπαδηµητρίου, Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύµατος Ωνάση & Διευθύνοντα Εταίρο της
Δικηγορικής Εταιρείας Α.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες,  

Χορηγός του δείπνου είναι η EY
«ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
Στα πλαίσια του 17th Annual International Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης σε συνεργασία µε την Capital Link  διοργανώνουν ειδική εκδήλωση µε τίτλο «Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την Τρίτη 15 Δεκεµβρίου, 2015.
Συγκεκριµένα έπειτα από επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των εταιριών ελληνικών
συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext και των εταιρειών που θα συµµετάσχουν στο
Συνέδριο, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Δηµήτρης Μάρδα, πλαισιωµένος από την
Αναπληρώτρια Υπουργό Τουρισµού κα. ‘Ελενα Κουντουρά, θα χτυπήσει το  καµπανάκι της λήξης των
εργασιών της Τρίτης 15 Δεκεµβρίου 2015, του Χρηµατιστήριου της Νέας Υόρκης.
Η τελετή αναµεταδίδεται ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων
Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο
επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε απευθυνθείτε:
ΑΘΗΝΑ
κα. Μαρία Χερχελετζή 
Τηλ: +30  210 610 9800  -  Email : ContactGR@capitallink.com  
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
κα. Όλγα Μπορνόζη  / κα. Ελένη Μπέη 
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Τηλ: +1 212 661 75 66 - Email : ContactNY@capitallink.com  

Για περισσότερες λεπτοµέρειες και  εκτενείς πληροφορίες, παρακαλούµε επισκεφθείτε :
Την ιστοσελίδα της CAPITAL LINK: www.capitallink.com   
Την ιστοσελίδα συνεδρίων της CAPITAL LINK: www.capitallinkforum.com 

Tweet

Αποστολή
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΦΙΛΟ
Εκτύπωση
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Σχολιασµός
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
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Στο Βουκουρέστι ο Δηµ. Μάρδας
Στο Βουκουρέστι μεταβαίνει ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις,
Δημήτρης Μάρδας, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εργασίες της 33ης Υπουργικής Συνόδου
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), που θα πραγματοποιηθεί αύριο στη
ρουµανική πρωτεύουσα.

Το Σάββατο ο κ. Μάρδας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση με αντιπροσωπεία των
εργαζομένων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΑΓΝΟ και στη συνέχεια θα συμμετάσχει σε σύσκεψη των
Διοικητικών Συμβουλίων της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης και του
Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ελλάδος, με θέμα "Πολιτική προώθησης εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών και
νέοι τρόποι συνεργασίας με τα Βαλκάνια". Στις 4 το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο υφυπουργός θα μιλήσει
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για τις προοπτικές απασχόλησης των νέων στα θεσμικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την Κυριακή ο υφυπουργός θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, προκειμένου να συμμετάσχει ως κεντρικός
ομιλητής στο 17ο Capital Link Forum, που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 14-15 Δεκεμβρίου, με
θέμα την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Αργότερα, θα συναντηθεί και με τον αρχιεπίσκοπο
Αµερικής κ.κ. Δηµήτριο.

Στη συνέχεια ο κ. Μάρδας θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί με την υφυπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδια για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Κάθριν
Νοβέλι. Ο κ. Μάρδας θα συμμετάσχει, επίσης, ως ομιλητής σε εκδηλώσεις στο Αμερικανικό Εμπορικό
Επιµελητήριο (US Chamber of Commerce) και στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς.

Τέλος, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ θα έχει επαφές µε οµογενειακές οργανώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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Στις ΗΠΑ µεταβαίνει ο Δ. Μάρδας για προσέλκυση επενδύσεων
Στο Βουκουρέστι µεταβαίνει ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για τις Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις,
Δηµήτρης Μάρδας, προκειµένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εργασίες της 33ης Υπουργικής Συνόδου
του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), που θα πραγµατοποιηθεί αύριο στη
ρουµανική πρωτεύουσα.

Το Σάββατο ο κ. Μάρδας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση µε αντιπροσωπεία των
εργαζοµένων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΑΓΝΟ και στη συνέχεια θα συµµετάσχει σε σύσκεψη των
Διοικητικών Συµβουλίων της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Εµπόρων Νοµού Θεσσαλονίκης και του
Συνδέσµου Επιχειρηµατιών Ελλάδος, µε θέµα «Πολιτική προώθησης εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών και
νέοι τρόποι συνεργασίας µε τα Βαλκάνια». 

Στις 16.00 το απόγευµα της ίδιας ηµέρας ο υφυπουργός θα µιλήσει στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας για τις
προοπτικές απασχόλησης των νέων στα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την Κυριακή θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, προκειµένου να συµµετάσχει ως κεντρικός οµιλητής στο 17ο
Capital Link Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 14-15 Δεκεµβρίου, µε θέµα την προώθηση
των επενδύσεων στην Ελλάδα. Αργότερα, θα συναντηθεί και µε τον αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Δηµήτριο.

Στη συνέχεια ο κ. Μάρδας θα µεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί µε την υφυπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την οικονοµική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Κάθριν
Νοβέλι. 

Ο κ. Μάρδας θα συµµετάσχει, επίσης, ως οµιλητής σε εκδηλώσεις στο Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο
(US Chamber of Commerce) και στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ θα έχει επαφές µε οµογενειακές οργανώσεις.
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Με την αρµόδια για την ανάπτυξη υφυπουργό των ΗΠΑ θα συναντηθεί ο Δ.
Μάρδας

17:15 | 10.12.2015

Οικονοµία

Με την αρµόδια για την ανάπτυξη υφυπουργό των ΗΠΑ θα
συναντηθεί ο Δ. Μάρδας
Ενώ θα είναι κεντρικός οµιλητής στο 17ο Capital Link Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις
14-15 Δεκεµβρίου, µε θέµα την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα

anaplirotis-upourgos-oikonomikon-dimitris-mardas.jpg

Στο Βουκουρέστι µεταβαίνει ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για τις Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις,
Δηµήτρης Μάρδας, προκειµένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εργασίες της 33ης Υπουργικής Συνόδου
του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), που θα πραγµατοποιηθεί αύριο στη
ρουµανική πρωτεύουσα.

Το Σάββατο ο κ. Μάρδας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση µε αντιπροσωπεία των
εργαζοµένων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΑΓΝΟ και στη συνέχεια θα συµµετάσχει σε σύσκεψη των
Διοικητικών Συµβουλίων της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Εµπόρων Νοµού Θεσσαλονίκης και του
Συνδέσµου Επιχειρηµατιών Ελλάδος, µε θέµα «Πολιτική προώθησης εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών και
νέοι τρόποι συνεργασίας µε τα Βαλκάνια». Στις 4 το απόγευµα της ίδιας ηµέρας ο υφυπουργός θα µιλήσει
στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας για τις προοπτικές απασχόλησης των νέων στα θεσµικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την Κυριακή ο υφυπουργός θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, προκειµένου να συµµετάσχει ως κεντρικός
οµιλητής στο 17ο Capital Link Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 14-15 Δεκεµβρίου, µε
θέµα την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Αργότερα, θα συναντηθεί και µε τον αρχιεπίσκοπο
Αµερικής κ.κ. Δηµήτριο.

Στη συνέχεια ο κ. Μάρδας θα µεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί µε την υφυπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την οικονοµική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Κάθριν
Νοβέλι. Ο κ. Μάρδας θα συµµετάσχει, επίσης, ως οµιλητής σε εκδηλώσεις στο Αµερικανικό Εµπορικό
Επιµελητήριο (US Chamber of Commerce) και στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του
στις ΗΠΑ θα έχει επαφές µε οµογενειακές οργανώσεις.
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Στο Βουκουρέστι ο Μάρδας
Στο Βουκουρέστι µεταβαίνει ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για τις Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις,
Δηµήτρης Μάρδας, προκειµένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εργασίες της 33ης Υπουργικής Συνόδου
του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), που θα πραγµατοποιηθεί αύριο στη
ρουµανική πρωτεύουσα. Το Σάββατο ο κ. Μάρδας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει
συνάντηση µε αντιπροσωπεία των εργαζοµένων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΑΓΝΟ και στη συνέχεια
θα συµµετάσχει σε σύσκεψη των Διοικητικών Συµβουλίων της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Εµπόρων
Νοµού Θεσσαλονίκης και του Συνδέσµου Επιχειρηµατιών Ελλάδος, µε θέµα «Πολιτική προώθησης
εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών και νέοι τρόποι συνεργασίας µε τα Βαλκάνια». Στις 4 το απόγευµα της
ίδιας ηµέρας ο υφυπουργός θα µιλήσει στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας για τις προοπτικές απασχόλησης των
νέων στα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Κυριακή ο υφυπουργός θα αναχωρήσει για τις
ΗΠΑ, προκειµένου να συµµετάσχει ως κεντρικός οµιλητής στο 17ο Capital Link Forum, που θα
πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 14-15 Δεκεµβρίου, µε θέµα την προώθηση των επενδύσεων στην
Ελλάδα. Αργότερα, θα συναντηθεί και µε τον αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Δηµήτριο. Στη συνέχεια ο κ.
Μάρδας θα µεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί µε την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ,
αρµόδια για την οικονοµική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Κάθριν Νοβέλι. Ο κ. Μάρδας θα
συµµετάσχει, επίσης, ως οµιλητής σε εκδηλώσεις στο Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο (US Chamber of
Commerce) και στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς. Τέλος, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ θα έχει επαφές
µε οµογενειακές οργανώσεις. Πηγή: newsbeast.gr
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Στις ΗΠΑ µεταβαίνει ο Δ. Μάρδας για προσέλκυση επενδύσεων
Στο Βουκουρέστι µεταβαίνει ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για τις Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις,
Δηµήτρης Μάρδας, προκειµένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εργασίες της 33ης Υπουργικής Συνόδου
του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), που θα πραγµατοποιηθεί αύριο στη
ρουµανική πρωτεύουσα.

Το Σάββατο ο κ. Μάρδας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση µε αντιπροσωπεία των
εργαζοµένων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΑΓΝΟ και στη συνέχεια θα συµµετάσχει σε σύσκεψη των
Διοικητικών Συµβουλίων της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Εµπόρων Νοµού Θεσσαλονίκης και του
Συνδέσµου Επιχειρηµατιών Ελλάδος, µε θέµα «Πολιτική προώθησης εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών και
νέοι τρόποι συνεργασίας µε τα Βαλκάνια». Στις 4 το απόγευµα της ίδιας ηµέρας ο υφυπουργός θα µιλήσει
στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας για τις προοπτικές απασχόλησης των νέων στα θεσµικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την Κυριακή ο υφυπουργός θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, προκειµένου να συµµετάσχει ως κεντρικός
οµιλητής στο 17ο Capital Link Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 14-15 Δεκεµβρίου, µε
θέµα την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Αργότερα, θα συναντηθεί και µε τον αρχιεπίσκοπο
Αµερικής κ.κ. Δηµήτριο.

Στη συνέχεια ο κ. Μάρδας θα µεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί µε την υφυπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την οικονοµική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Κάθριν
Νοβέλι. Ο κ. Μάρδας θα συµµετάσχει, επίσης, ως οµιλητής σε εκδηλώσεις στο Αµερικανικό Εµπορικό
Επιµελητήριο (US Chamber of Commerce) και στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ θα έχει επαφές µε οµογενειακές οργανώσεις.

TAGS
#υφυπουργός εξωτερικών
#ηπα
#δηµήτρης µάρδας
#βουκουρέστι
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Στο Βουκουρέστι ο Μάρδας
17:03 - 10 Δεκεµβρίου 2015 - Πολιτική

Στο Βουκουρέστι µεταβαίνει ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για τις Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις,
Δηµήτρης Μάρδας, προκειµένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εργασίες της 33ης Υπουργικής Συνόδου
του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), που θα πραγµατοποιηθεί αύριο στη
ρουµανική πρωτεύουσα.

Το Σάββατο ο κ. Μάρδας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση µε αντιπροσωπεία των
εργαζοµένων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΑΓΝΟ και στη συνέχεια θα συµµετάσχει σε σύσκεψη των
Διοικητικών Συµβουλίων της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Εµπόρων Νοµού Θεσσαλονίκης και του
Συνδέσµου Επιχειρηµατιών Ελλάδος, µε θέµα «Πολιτική προώθησης εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών και
νέοι τρόποι συνεργασίας µε τα Βαλκάνια». Στις 4 το απόγευµα της ίδιας ηµέρας ο υφυπουργός θα µιλήσει
στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας για τις προοπτικές απασχόλησης των νέων στα θεσµικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την Κυριακή ο υφυπουργός θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, προκειµένου να συµµετάσχει ως κεντρικός
οµιλητής στο 17ο Capital Link Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 14-15 Δεκεµβρίου, µε
θέµα την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Αργότερα, θα συναντηθεί και µε τον αρχιεπίσκοπο
Αµερικής κ.κ. Δηµήτριο.

Στη συνέχεια ο κ. Μάρδας θα µεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί µε την υφυπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την οικονοµική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Κάθριν
Νοβέλι. Ο κ. Μάρδας θα συµµετάσχει, επίσης, ως οµιλητής σε εκδηλώσεις στο Αµερικανικό Εµπορικό
Επιµελητήριο (US Chamber of Commerce) και στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς.

Τέλος, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ θα έχει επαφές µε οµογενειακές οργανώσεις.
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Στο Βουκουρέστι ο Μάρδας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17:05 - 10 Δεκ 2015 - ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θα παραβρεθεί στην 33η Υπουργική Σύνοδο του ΟΣΕΠ
Στο Βουκουρέστι μεταβαίνει ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Διεθνείς Οικονομικές
Σχέσεις, Δημήτρης Μάρδας, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εργασίες της
33ης Υπουργικής Συνόδου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου
(ΟΣΕΠ), που θα πραγματοποιηθεί αύριο στη ρουμανική πρωτεύουσα.
Το Σάββατο ο κ. Μάρδας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση με
αντιπροσωπεία των εργαζομένων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΑΓΝΟ και στη συνέχεια θα
συμμετάσχει σε σύσκεψη των Διοικητικών Συμβουλίων της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και
Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης και του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ελλάδος, με θέμα
«Πολιτική προώθησης εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών και νέοι τρόποι συνεργασίας με τα
Βαλκάνια». Στις 4 το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο υφυπουργός θα μιλήσει στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας για τις προοπτικές απασχόλησης των νέων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Την Κυριακή ο υφυπουργός θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, προκειμένου να συμμετάσχει ως
κεντρικός ομιλητής στο 17ο Capital Link Forum, που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις
14-15 Δεκεμβρίου, με θέμα την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Αργότερα, θα
συναντηθεί και με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ.κ. Δημήτριο.
Στη συνέχεια ο κ. Μάρδας θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί με την
υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδια για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το
περιβάλλον, Κάθριν Νοβέλι. Ο κ. Μάρδας θα συμμετάσχει, επίσης, ως ομιλητής σε εκδηλώσεις
στο Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (US Chamber of Commerce) και στο Ινστιτούτο
Μπρούκινγκς.
Τέλος, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ θα έχει επαφές με ομογενειακές οργανώσεις.
Διαβάστε επίσης
Τσίπρας: Μεγάλη η επιτυχία της ανακεφαλαιοποίησης παρά τους εκβιασμούς ορισμένων
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων
τους. Το tsantiri.gr δεν υιοθετεί καθ' οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει
δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά
ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

http://www.tsantiri.gr/politiki/sto-voukouresti-o-mardas/


Site: http://www.toxwni.gr/
Publication date: 10/12/2015 17:03

Alexa ranking (Greece): 259
Alexa ranking (Cyprus): 691
Alexa ranking (UK): 0

http://www.toxwni.gr/ellada/item/84580-stis-ipa-o-d-mardas-gia-proselkysi-ependyseon

Στις ΗΠΑ ο Δ. Μάρδας για προσέλκυση επενδύσεων

Σχετικά Άρθρα

Δ. Μάρδας: Η Ευρώπη πρέπει να ρυθµίζει τα προβλήµατά της µε τους δικούς της θεσµούς

Τουριστική προβολή της Ελλάδας προτείνει ο Δ. Μάρδας

 

Στο Βουκουρέστι θα µεταβεί ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για τις Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις,
Δηµήτρης Μάρδας, για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εργασίες της 33ης Υπουργικής Συνόδου του
Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ),

που θα πραγµατοποιηθεί αύριο στη ρουµανική πρωτεύουσα.

Το Σάββατο ο κ. Μάρδας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση µε αντιπροσωπεία των
εργαζοµένων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΑΓΝΟ και στη συνέχεια θα συµµετάσχει σε σύσκεψη των
Διοικητικών Συµβουλίων της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Εµπόρων Νοµού Θεσσαλονίκης και του
Συνδέσµου Επιχειρηµατιών Ελλάδος, µε θέµα «Πολιτική προώθησης εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών και
νέοι τρόποι συνεργασίας µε τα Βαλκάνια». Στις 4 το απόγευµα της ίδιας ηµέρας ο υφυπουργός θα µιλήσει
στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας για τις προοπτικές απασχόλησης των νέων στα θεσµικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την Κυριακή ο υφυπουργός θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, προκειµένου να συµµετάσχει ως κεντρικός
οµιλητής στο 17ο Capital Link Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 14-15 Δεκεµβρίου, µε
θέµα την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Αργότερα, θα συναντηθεί και µε τον αρχιεπίσκοπο
Αµερικής κ.κ. Δηµήτριο.

Στη συνέχεια ο κ. Μάρδας θα µεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί µε την υφυπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την οικονοµική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Κάθριν
Νοβέλι. Ο κ. Μάρδας θα συµµετάσχει, επίσης, ως οµιλητής σε εκδηλώσεις στο Αµερικανικό Εµπορικό
Επιµελητήριο (US Chamber of Commerce) και στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ θα έχει επαφές µε οµογενειακές οργανώσεις.
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Στο Βουκουρέστι ο Μάρδας
Στο Βουκουρέστι µεταβαίνει ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για τις Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις,
Δηµήτρης Μάρδας, προκειµένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εργασίες της 33ης Υπουργικής Συνόδου
του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), που θα πραγµατοποιηθεί αύριο στη
ρουµανική πρωτεύουσα.

Το Σάββατο ο κ. Μάρδας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση µε αντιπροσωπεία των
εργαζοµένων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΑΓΝΟ και στη συνέχεια θα συµµετάσχει σε σύσκεψη των
Διοικητικών Συµβουλίων της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Εµπόρων Νοµού Θεσσαλονίκης και του
Συνδέσµου Επιχειρηµατιών Ελλάδος, µε θέµα «Πολιτική προώθησης εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών και
νέοι τρόποι συνεργασίας µε τα Βαλκάνια». Στις 4 το απόγευµα της ίδιας ηµέρας ο υφυπουργός θα µιλήσει
στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας για τις προοπτικές απασχόλησης των νέων στα θεσµικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την Κυριακή ο υφυπουργός θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, προκειµένου να συµµετάσχει ως κεντρικός
οµιλητής στο 17ο Capital Link Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 14-15 Δεκεµβρίου, µε
θέµα την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Αργότερα, θα συναντηθεί και µε τον αρχιεπίσκοπο
Αµερικής κ.κ. Δηµήτριο.

Στη συνέχεια ο κ. Μάρδας θα µεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί µε την υφυπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την οικονοµική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Κάθριν
Νοβέλι. Ο κ. Μάρδας θα συµµετάσχει, επίσης, ως οµιλητής σε εκδηλώσεις στο Αµερικανικό Εµπορικό
Επιµελητήριο (US Chamber of Commerce) και στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς.

Τέλος, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ θα έχει επαφές µε οµογενειακές οργανώσεις.
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Στο Βουκουρέστι ο Δ. Μάρδας
Στο Βουκουρέστι µεταβαίνει ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για τις Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις,
Δηµήτρης Μάρδας, προκειµένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εργασίες της 33ης Υπουργικής Συνόδου
του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), που θα πραγµατοποιηθεί αύριο στη
ρουµανική πρωτεύουσα.

Το Σάββατο ο κ. Μάρδας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση µε αντιπροσωπεία των
εργαζοµένων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΑΓΝΟ και στη συνέχεια θα συµµετάσχει σε σύσκεψη των
Διοικητικών Συµβουλίων της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Εµπόρων Νοµού Θεσσαλονίκης και του
Συνδέσµου Επιχειρηµατιών Ελλάδος, µε θέµα «Πολιτική προώθησης εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών και
νέοι τρόποι συνεργασίας µε τα Βαλκάνια». Στις 4 το απόγευµα της ίδιας ηµέρας ο υφυπουργός θα µιλήσει
στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας για τις προοπτικές απασχόλησης των νέων στα θεσµικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την Κυριακή ο υφυπουργός θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, προκειµένου να συµµετάσχει ως κεντρικός
οµιλητής στο 17ο Capital Link Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 14-15 Δεκεµβρίου, µε
θέµα την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Αργότερα, θα συναντηθεί και µε τον αρχιεπίσκοπο
Αµερικής κ.κ. Δηµήτριο.

Στη συνέχεια ο κ. Μάρδας θα µεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί µε την υφυπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την οικονοµική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Κάθριν
Νοβέλι. Ο κ. Μάρδας θα συµµετάσχει, επίσης, ως οµιλητής σε εκδηλώσεις στο Αµερικανικό Εµπορικό
Επιµελητήριο (US Chamber of Commerce) και στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς.

Τέλος, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ θα έχει επαφές µε οµογενειακές οργανώσεις.
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Στις ΗΠΑ µεταβαίνει ο Δ. Μάρδας για προσέλκυση επενδύσεων
Ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για τις Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις, Δηµήτρης Μάρδας (φωτ.
αρχείου).

Στο Βουκουρέστι µεταβαίνει ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για τις Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις,
Δηµήτρης Μάρδας, προκειµένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εργασίες της 33ης Υπουργικής Συνόδου
του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), που θα πραγµατοποιηθεί αύριο στη
ρουµανική πρωτεύουσα.

Το Σάββατο ο κ. Μάρδας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση µε αντιπροσωπεία των
εργαζοµένων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΑΓΝΟ και στη συνέχεια θα συµµετάσχει σε σύσκεψη των
Διοικητικών Συµβουλίων της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Εµπόρων Νοµού Θεσσαλονίκης και του
Συνδέσµου Επιχειρηµατιών Ελλάδος, µε θέµα «Πολιτική προώθησης εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών και
νέοι τρόποι συνεργασίας µε τα Βαλκάνια». Στις 4 το απόγευµα της ίδιας ηµέρας ο υφυπουργός θα µιλήσει
στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας για τις προοπτικές απασχόλησης των νέων στα θεσµικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την Κυριακή ο υφυπουργός θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, προκειµένου να συµµετάσχει ως κεντρικός
οµιλητής στο 17ο Capital Link Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 14-15 Δεκεµβρίου, µε
θέµα την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Αργότερα, θα συναντηθεί και µε τον αρχιεπίσκοπο
Αµερικής κ.κ. Δηµήτριο.

Στη συνέχεια ο κ. Μάρδας θα µεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί µε την υφυπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την οικονοµική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Κάθριν
Νοβέλι. Ο κ. Μάρδας θα συµµετάσχει, επίσης, ως οµιλητής σε εκδηλώσεις στο Αµερικανικό Εµπορικό
Επιµελητήριο (US Chamber of Commerce) και στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ θα έχει επαφές µε οµογενειακές οργανώσεις.
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Στις ΗΠΑ µεταβαίνει ο Δ. Μάρδας για προσέλκυση επενδύσεων

Στο Βουκουρέστι µεταβαίνει ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για τις Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις,
Δηµήτρης Μάρδας, προκειµένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εργασίες της 33ης Υπουργικής Συνόδου
του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), που θα πραγµατοποιηθεί αύριο στη
ρουµανική πρωτεύουσα.

Το Σάββατο ο κ. Μάρδας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση µε αντιπροσωπεία των
εργαζοµένων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΑΓΝΟ και στη συνέχεια θα συµµετάσχει σε σύσκεψη των
Διοικητικών Συµβουλίων της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Εµπόρων Νοµού Θεσσαλονίκης και του
Συνδέσµου Επιχειρηµατιών Ελλάδος, µε θέµα «Πολιτική προώθησης εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών και
νέοι τρόποι συνεργασίας µε τα Βαλκάνια». Στις 4 το απόγευµα της ίδιας ηµέρας ο υφυπουργός θα µιλήσει
στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας για τις προοπτικές απασχόλησης των νέων στα θεσµικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την Κυριακή ο υφυπουργός θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, προκειµένου να συµµετάσχει ως κεντρικός
οµιλητής στο 17ο Capital Link Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 14-15 Δεκεµβρίου, µε
θέµα την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Αργότερα, θα συναντηθεί και µε τον αρχιεπίσκοπο
Αµερικής κ.κ. Δηµήτριο.

Στη συνέχεια ο κ. Μάρδας θα µεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί µε την υφυπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την οικονοµική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Κάθριν
Νοβέλι. Ο κ. Μάρδας θα συµµετάσχει, επίσης, ως οµιλητής σε εκδηλώσεις στο Αµερικανικό Εµπορικό
Επιµελητήριο (US Chamber of Commerce) και στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ θα έχει επαφές µε οµογενειακές οργανώσεις.
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Στις ΗΠΑ µεταβαίνει ο Δ. Μάρδας για προσέλκυση επενδύσεων

Στο Βουκουρέστι µεταβαίνει ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για τις Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις,
Δηµήτρης Μάρδας, προκειµένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εργασίες της 33ης Υπουργικής Συνόδου
του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), που θα πραγµατοποιηθεί αύριο στη
ρουµανική πρωτεύουσα.

Το Σάββατο ο κ. Μάρδας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση µε αντιπροσωπεία των
εργαζοµένων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΑΓΝΟ και στη συνέχεια θα συµµετάσχει σε σύσκεψη των
Διοικητικών Συµβουλίων της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Εµπόρων Νοµού Θεσσαλονίκης και του
Συνδέσµου Επιχειρηµατιών Ελλάδος, µε θέµα «Πολιτική προώθησης εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών και
νέοι τρόποι συνεργασίας µε τα Βαλκάνια». Στις 4 το απόγευµα της ίδιας ηµέρας ο υφυπουργός θα µιλήσει
στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας για τις προοπτικές απασχόλησης των νέων στα θεσµικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την Κυριακή ο υφυπουργός θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, προκειµένου να συµµετάσχει ως κεντρικός
οµιλητής στο 17ο Capital Link Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 14-15 Δεκεµβρίου, µε
θέµα την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Αργότερα, θα συναντηθεί και µε τον αρχιεπίσκοπο
Αµερικής κ.κ. Δηµήτριο.

Στη συνέχεια ο κ. Μάρδας θα µεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί µε την υφυπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την οικονοµική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Κάθριν
Νοβέλι. Ο κ. Μάρδας θα συµµετάσχει, επίσης, ως οµιλητής σε εκδηλώσεις στο Αµερικανικό Εµπορικό
Επιµελητήριο (US Chamber of Commerce) και στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ θα έχει επαφές µε οµογενειακές οργανώσεις.

Moιραστείτε το στο facebook

http://fmvoice.gr/index.php/2012-09-12-05-26-13/news/2012-09-12-05-26-39/item/126365-στις-ηπα-μεταβαίνει-ο-δ-μάρδας-για-προσέλκυση-επενδύσεων


Site: http://www.imerisia.gr/
Publication date: 10/12/2015 16:49

Alexa ranking (Greece): 94
Alexa ranking (Cyprus): 0
Alexa ranking (UK): 0

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26509&subid=2&pubid=113867895

Στο Βουκουρέστι ο Μάρδας
Στο Βουκουρέστι µεταβαίνει ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για τις Διεθνείς Οικονοµικές
Σχέσεις, Δηµήτρης Μάρδας, προκειµένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εργασίες της 33ης
Υπουργικής Συνόδου του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), που
θα πραγµατοποιηθεί αύριο στη ρουµανική πρωτεύουσα.

Το Σάββατο ο κ. Μάρδας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση µε αντιπροσωπεία των
εργαζοµένων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΑΓΝΟ και στη συνέχεια θα συµµετάσχει σε σύσκεψη των
Διοικητικών Συµβουλίων της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Εµπόρων Νοµού Θεσσαλονίκης και του
Συνδέσµου Επιχειρηµατιών Ελλάδος, µε θέµα «Πολιτική προώθησης εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών και
νέοι τρόποι συνεργασίας µε τα Βαλκάνια». Στις 4 το απόγευµα της ίδιας ηµέρας ο υφυπουργός θα µιλήσει
στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας για τις προοπτικές απασχόλησης των νέων στα θεσµικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την Κυριακή ο υφυπουργός θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, προκειµένου να συµµετάσχει ως κεντρικός
οµιλητής στο 17ο Capital Link Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 14-15 Δεκεµβρίου, µε
θέµα την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Αργότερα, θα συναντηθεί και µε τον αρχιεπίσκοπο
Αµερικής κ.κ. Δηµήτριο.

Στη συνέχεια ο κ. Μάρδας θα µεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί µε την υφυπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την οικονοµική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Κάθριν
Νοβέλι. Ο κ. Μάρδας θα συµµετάσχει, επίσης, ως οµιλητής σε εκδηλώσεις στο Αµερικανικό Εµπορικό
Επιµελητήριο (US Chamber of Commerce) και στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς.

Τέλος, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ θα έχει επαφές µε οµογενειακές οργανώσεις.
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Στις ΗΠΑ µεταβαίνει ο Δ. Μάρδας για προσέλκυση επενδύσεων

Στο Βουκουρέστι µεταβαίνει ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για τις Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις,
Δηµήτρης Μάρδας, προκειµένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εργασίες της 33ης Υπουργικής Συνόδου
του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), που θα πραγµατοποιηθεί αύριο στη
ρουµανική πρωτεύουσα.

Το Σάββατο ο κ. Μάρδας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση µε αντιπροσωπεία των
εργαζοµένων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΑΓΝΟ και στη συνέχεια θα συµµετάσχει σε σύσκεψη των
Διοικητικών Συµβουλίων της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Εµπόρων Νοµού Θεσσαλονίκης και του
Συνδέσµου Επιχειρηµατιών Ελλάδος, µε θέµα «Πολιτική προώθησης εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών και
νέοι τρόποι συνεργασίας µε τα Βαλκάνια». Στις 4 το απόγευµα της ίδιας ηµέρας ο υφυπουργός θα µιλήσει
στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας για τις προοπτικές απασχόλησης των νέων στα θεσµικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την Κυριακή ο υφυπουργός θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, προκειµένου να συµµετάσχει ως κεντρικός
οµιλητής στο 17ο Capital Link Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 14-15 Δεκεµβρίου, µε
θέµα την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Αργότερα, θα συναντηθεί και µε τον αρχιεπίσκοπο
Αµερικής κ.κ. Δηµήτριο.

Στη συνέχεια ο κ. Μάρδας θα µεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί µε την υφυπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την οικονοµική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Κάθριν
Νοβέλι. Ο κ. Μάρδας θα συµµετάσχει, επίσης, ως οµιλητής σε εκδηλώσεις στο Αµερικανικό Εµπορικό
Επιµελητήριο (US Chamber of Commerce) και στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ θα έχει επαφές µε οµογενειακές οργανώσεις.

http://magnesianews.gr/ellada/%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b7%cf%80%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%ce%bf-%ce%b4-%ce%bc%ce%ac%cf%81%ce%b4%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83.html


Site: http://www.liberal.gr/
Publication date: 10/12/2015 16:49

Alexa ranking (Greece): 175
Alexa ranking (Cyprus): 0
Alexa ranking (UK): 59088

http://www.liberal.gr/arthro/24416/epikairotita/2015/sto-boukouresti-o-yfypex-d-mardas.html

Στο Βουκουρέστι ο ΥΦΥΠΕΞ Δ. Μάρδας
Στο Βουκουρέστι μεταβαίνει ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις,
Δημήτρης Μάρδας, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εργασίες της 33ης Υπουργικής Συνόδου
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), που θα πραγματοποιηθεί αύριο στη
ρουµανική πρωτεύουσα.

Το Σάββατο ο κ. Μάρδας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση με αντιπροσωπεία των
εργαζομένων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΑΓΝΟ και στη συνέχεια θα συμμετάσχει σε σύσκεψη των
Διοικητικών Συμβουλίων της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης και του
Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ελλάδος, με θέμα «Πολιτική προώθησης εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών και
νέοι τρόποι συνεργασίας με τα Βαλκάνια». Στις 4 το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο υφυπουργός θα μιλήσει
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για τις προοπτικές απασχόλησης των νέων στα θεσμικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την Κυριακή ο υφυπουργός θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, προκειμένου να συμμετάσχει ως κεντρικός
ομιλητής στο 17ο Capital Link Forum, που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 14-15 Δεκεμβρίου, με
θέμα την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Αργότερα, θα συναντηθεί και με τον αρχιεπίσκοπο
Αµερικής κ.κ. Δηµήτριο.

Στη συνέχεια ο κ. Μάρδας θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί με την υφυπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδια για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Κάθριν
Νοβέλι. Ο κ. Μάρδας θα συμμετάσχει, επίσης, ως ομιλητής σε εκδηλώσεις στο Αμερικανικό Εμπορικό
Επιµελητήριο (US Chamber of Commerce) και στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς.

Τέλος, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ θα έχει επαφές µε οµογενειακές οργανώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Στις ΗΠΑ μεταβαίνει ο Δ. Μάρδας για προσέλκυση επενδύσεων
Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015 16:42
UPD:16:44
Δ. Μάρδας: Τα δύσκολα έχουν περάσει  07/12 22:49
Στο Βουκουρέστι μεταβαίνει ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Διεθνείς Οικονομικές
Σχέσεις, Δημήτρης Μάρδας, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εργασίες της
33ης Υπουργικής Συνόδου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου
(ΟΣΕΠ), που θα πραγματοποιηθεί αύριο στη ρουμανική πρωτεύουσα.
Το Σάββατο ο κ. Μάρδας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση με
αντιπροσωπεία των εργαζομένων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΑΓΝΟ και στη συνέχεια θα
συμμετάσχει σε σύσκεψη των Διοικητικών Συμβουλίων της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και
Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης και του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ελλάδος, με θέμα
«Πολιτική προώθησης εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών και νέοι τρόποι συνεργασίας με τα
Βαλκάνια». Στις 4 το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο υφυπουργός θα μιλήσει στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας για τις προοπτικές απασχόλησης των νέων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Την Κυριακή ο υφυπουργός θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, προκειμένου να συμμετάσχει ως
κεντρικός ομιλητής στο 17ο Capital Link Forum, που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις
14-15 Δεκεμβρίου, με θέμα την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Αργότερα, θα
συναντηθεί και με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ.κ. Δημήτριο.
Στη συνέχεια ο κ. Μάρδας θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί με την
υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδια για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το
περιβάλλον, Κάθριν Νοβέλι. Ο κ. Μάρδας θα συμμετάσχει, επίσης, ως ομιλητής σε εκδηλώσεις
στο Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (US Chamber of Commerce) και στο Ινστιτούτο
Μπρούκινγκς.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ θα έχει επαφές με ομογενειακές οργανώσεις.
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Συναντήσεις κορυφής στο 17ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum

Η σωστή πληροφόρηση των επενδυτικών
και επιχειρηματικών κύκλων συντελεί
στην αναβάθμιση της εικόνας της
Ελλάδος διεθνώς και στην προσέλκυση
επενδύσεων που είναι απαραίτητες για
την επανεκκίνηση της οικονοµίας.

Στα πλαίσια αυτά, το εξαιρετικά
σημαντικό για την Ελληνική Οικονομία
Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο της Capital Link
ανοίγει τις πόρτες του για 17η χρονιά, τη
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης με
θέμα «Επενδυσεις στην Ελλαδα» στη
βέλτιστη χρονικά στιγμή μετα την
επίτευξη της συµφωνίας µε τους θεσµούς
και την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών.

Τα Συνέδρια που διοργανώνονται στην Ελλάδα, απευθύνονται κατ εξοχήν και εκ των πραγμάτων σ ένα
κοινό Ελλήνων που ήδη έχει μεγάλη και πλήρη ενημέρωση από τα ΜΜΕ. Δεδομένου ότι οι διεθνείς
επενδυτές δεν μένουν στην Ελλάδα, όταν θέλει κανείς να παρουσιάσει την Ελλάδα ως πόλο έλξεως
επενδύσεων, αυτό πρέπει να γίνει στη χώρα και στη γλώσσα των επενδυτών, εκεί που υπάρχουν τα
χρήματα και τα κέντρα λήψεως αποφάσεων. Ενώ υπάρχει πληθώρα Επενδυτικών Συνεδρίων που
διοργανώνονται στην Ελλάδα, αντίθετα είναι πολύ λίγα τα Συνέδρια που διοργανώνονται στο εξωτερικό
και προβάλλουν την Ελλάδα από την επενδυτική σκοπιά.

Το Annual International Capital Link Invest in Greece Forum είναι το μοναδικό υψηλού επιπέδου Διεθνές Ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο για την Ελλάδα που γίνεται εκτός Ελλάδος – στη Νέα Υόρκη – με μια επιτυχημένη
προϊστορία 17 ετών, με αδιαμφισβήτητη αναγνώριση, συγκεντρώνοντας την αφρόκρεμα του
επιχειρηματικού και επενδυτικού κόσμου και φέρνοντας σ επαφή πλήθος διεθνών επιχειρηματιών,
επενδυτών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων.

Είναι ένα Συνέδριο θεσμός, που διοργανώνεται κάθε χρόνο ανεξαρτήτως των πολιτικών αλλαγών και
οικονομικών συνθηκών της Ελλάδος και έχει καθιερωθεί σαν την κύρια πλατφόρμα μέσω της οποίας οι
Αμερικανοί επενδυτές ενημερώνονται για το εκάστοτε κυβερνητικό πρόγραμμα για την οικονομία καθώς
και για οικονοµικές, επενδυτικές και επιχειρηµατικές προοπτικές.

Το Συνέδριο διοργανώνεται όπως κάθε χρόνο από την Capital Link, σε συνεργασία με το New York Stock
Exchange και την υποστήριξη διεθνών τραπεζών και οργανισµών και µε τη συµµετοχή φέτος:

Του Πρωθυπουργού της Ελλάδος κ. Αλέξη Τσίπρα ο οποίος μέσω ηχογραφημένου μηνύματος θα απευθύνει
το µήνυµα της Κυβέρνησης προς τους διεθνείς επενδυτές

Τριών Ελλήνων Υπουργών :
Ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού κ. Γιώργος Σταθάκης - µέσω ηχογραφηµένου µηνύµατος 
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Επενδύσεις, κ. Δημήτρης
Μάρδας - Κεντρικός Οµιλητής κατά το µεσηµεριανό γεύµα
Η Αναπληρώτρια Υπουργός Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά - Ομιλήτρια στο πάνελ Investing in Tourism &
Hospitality

Επτά Μεγάλων Διεθνών Τραπεζών 
Citi, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS Investment
Bank, καθώς και της Ελληνικής Επενδυτικής Τράπεζας Axia Ventures Group

Τεσσάρων Ελληνικών Συστηµικών Τραπεζών
Alpha Bank - κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Διευθυντής Διεύθυνσης Καθυστερήσεων Wholesale Banking 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος - κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύµβουλος 
Eurobank Ergasias SA - κ. Νικόλαος Καραμούζης, Πρόεδρος - Eurobank Ergasias SA & Επίτιμος Καθηγητής –
Πανεπιστήµιο Πειραιώς
Τράπεζα Πειραιώς - κ. Άνθιµος Θωµόπουλος, Διευθύνων Σύµβουλος 
Τράπεζα Πειραιώς - κ. Θεόφιλος Κωνσταντινίδης, Senior Advisor to the CEO, Special Situations Group
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Ελληνικό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας – κ. Άρης Ξενόφως – Διευθύνων Σύµβουλος

Όλων των Ευρωπαϊκών Θεσµών 
κ. Declan Costello, Director - European Commission, Directorate-General for Economic & Financial Affairs,
Economies of the member States
κ. Nicola Giammarioli, Head of Strategy & Institutional Relations - European Stability Mechanism
κ. Rasmus Rüffer, Head of Mission, Directorate General Economics, Monetary Policy Strategy Division - European
Central Bank
κα. Delia Velculescu, European Department, IMF Mission Chief for Greece - International Monetary Fund
Επίσης και του κ. Charles Dallara, Executive Vice Chairman - Partners Group & former Chairman - International
Institute of Finance

Κορυφαίων Αµερικανών Επενδυτών µε σηµαντική επενδυτική παρουσία στην Ελλάδα 
κ. John Calamos Sr., Chairman, CEO and Global Co-Chief Investment Officer - Calamos Investments
κ. George Logothetis, Chairman & CEO - The Libra Group
κ. John Alfred Paulson, President - Paulson & Co.
κ. Wilbur Ross, President - WL Ross & Co.
κ. William Vrattos, Partner & Portfolio Manager - York Capital Management

Επικεφαλείς Ελληνικών και Αµερικανικών Εταιρειών

Εκπροσώπους Εταιρειών και Διεθνών Οργανισµών:
Aegean Airlines & Olympic Air, Aquis Hotels & Resorts, Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία,
Atlantic Bank, Axia Ventures Group, CarVal Investors, Grivalia Properties, ΔΕΗ Α.Ε. , Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ,
Energean S.A., EY, HP Inc., First Athens Corporate Finance SA, ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ, International Finance Corporation,
Libra Group, Investor Bank, Marathon Asset Management, McKinsey & Company Greece, Mizuho Securities USA
Inc., New York Stock Exchange, ONEX, Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), Reed Smith, Shearman &
Sterling (London) LLP, Τhe Libra Group, Watson Farley & Williams και άλλοι.

Διεθνείς Ναυτιλιακές Εταιρείες :
Danaos Corporations (NYSE:DAC), Dorian Gas Ltd. (NYSE:LPG), Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA), and Tsakos
Energy Navigation (NYSE:TNP)

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο θα παρέχει στους ξένους επενδυτές μια εκτεταμένη
δυνατότητα επαφών μέσω 150 one-to-one συναντήσεων με εισηγμένες και μη εταιρείες καθώς και με τα
µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.

Η συµµετοχή έχει ήδη ξεπεράσει τους 1.000 Συνέδρους.
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17ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum

Η σωστή πληροφόρηση των επενδυτικών και επιχειρηµατικών κύκλων συντελεί στην αναβάθµιση της
εικόνας της Ελλάδος διεθνώς και στην προσέλκυση επενδύσεων που είναι απαραίτητες για την
επανακίνηση της οικονοµίας. Στα πλαίσια αυτά, το εξαιρετικά σηµαντικό για την Ελληνική Οικονοµία
Ετησιο Διεθνές Συνέδριο της Capital Link ανοίγει τις πόρτες του για 17η χρονιά, τη Δευτέρα 14 Δεκεµβρίου
2015 στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης µε θέµα "Επενδύσεις στην Ελλάδα" στη βέλτιστη χρονικά στιγµή
µετά την επίτευξη της συµφωνίας µε τους θεσµούς και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Τα
Συνέδρια που διοργανώνονται στην Ελλάδα, απευθύνονται κατ εξοχήν και εκ των πραγµάτων σ' ένα κοινό
Ελλήνων που ήδη έχει µεγάλη και πλήρη ενηµέρωση από τα ΜΜΕ. Δεδοµένου ότι οι διεθνείς επενδυτές δεν
µένουν στην Ελλάδα, όταν θέλει κανείς να παρουσιάσει την Ελλάδα ως πόλο έλξεως επενδύσεων, αυτό
πρέπει να γίνει στη χωρα και στη γλώσσα των επενδυτών, εκεί που υπάρχουν τα...

Καθηµερινή   ·    πριν από  1 ηµέρα 17 ώρες  ·    
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Õüñêçò, ìå èÝìá «Å-
ðåíäýóåéò óôçí Åë-
ëÜäá», óôç âÝëôéóôç
÷ñïíéêÜ óôéãìÞ ìåôÜ

ôçí åðßôåõîç ôçò óõìöùíßáò ìå ôïõò èåóìïýò êáé ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóç ôùí ôñáðå-
æþí.

  Ôá ÓõíÝäñéá ðïõ äéïñãáíþíïíôáé óôçí ÅëëÜäá, áðåõèýíïíôáé êáô’ åîï÷Þí êáé åê ôùí
ðñáãìÜôùí ó Ýíá êïéíü ÅëëÞíùí ðïõ Þäç Ý÷åé ìåãÜëç êáé ðëÞñç åíçìÝñùóç áðü ôá ÌÌÅ.
ÄåäïìÝíïõ üôé ïé äéåèíåßò åðåíäõôÝò äåí ìÝíïõí óôçí ÅëëÜäá, üôáí èÝëåé êáíåßò íá ðá-
ñïõóéÜóåé ôçí ÅëëÜäá ùò ðüëï Ýëîåùò åðåíäýóåùí, áõôü ðñÝðåé íá ãßíåé óôç ÷þñá êáé
óôç ãëþóóá ôùí åðåíäõôþí, åêåß ðïõ õðÜñ÷ïõí ôá ÷ñÞìáôá êáé ôá êÝíôñá ëÞøåùò áðïöÜ-
óåùí. Åíþ õðÜñ÷åé ðëçèþñá Åðåíäõôéêþí Óõíåäñßùí ðïõ äéïñãáíþíïíôáé óôçí ÅëëÜäá,
áíôßèåôá åßíáé ðïëý ëßãá ôá ÓõíÝäñéá ðïõ äéïñãáíþíïíôáé óôï åîùôåñéêü êáé ðñïâÜëëïõí
ôçí ÅëëÜäá áðü ôçí åðåíäõôéêÞ óêïðéÜ.

  Ôï ÓõíÝäñéï äéïñãáíþíåôáé óå óõíåñãáóßá ìå ôï New York Stock Exchange êáé ôçí õ-
ðïóôÞñéîç äéåèíþí ôñáðåæþí êáé ïñãáíéóìþí êáé ìå ôç óõììåôï÷Þ öÝôïò:

  > Ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ôçò ÅëëÜäïò ê. ÁëÝîç Ôóßðñá ï ïðïßïò ìÝóù ç÷ïãñáöçìÝíïõ ìç-
íýìáôïò èá áðåõèýíåé ôï ìÞíõìá ôçò ÊõâÝñíçóçò ðñïò ôïõò äéåèíåßò åðåíäõôÝò

  > Ôñéþí ÅëëÞíùí Õðïõñãþí:
  * Ï Õðïõñãüò Ïéêïíïìßáò, ÁíÜðôõîçò êáé Ôïõñéóìïý ê. Ãéþñãïò ÓôáèÜêçò - ìÝóù ç÷ï-

ãñáöçìÝíïõ ìçíýìáôïò
  * Ï Õöõðïõñãüò Åîùôåñéêþí, áñìüäéïò ãéá ôéò Äéåèíåßò ÏéêïíïìéêÝò Ó÷Ýóåéò êáé Å-

ðåíäýóåéò, ê. ÄçìÞôñçò ÌÜñäáò - Êåíôñéêüò ÏìéëçôÞò êáôÜ ôï ìåóçìåñéáíü ãåýìá
  * Ç Áíáðëçñþôñéá Õðïõñãüò Ôïõñéóìïý êá Åëåíá ÊïõíôïõñÜ - ÏìéëÞôñéá óôï ðÜíåë

Investing in Tourism & Hospitality
  > ÅðôÜ ÌåãÜëùí Äéåèíþí Ôñáðåæþí
  Citi, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank,

Goldman Sachs, UBS Investment Bank, êáèþò êáé ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðåíäõôéêÞò ÔñÜðåæáò
Axia Ventures Group.

  > ÔåóóÜñùí Åëëçíéêþí Óõóôçìéêþí Ôñáðåæþí
  * Alpha Bank - ê. Èåüäùñïò Áèáíáóüðïõëïò, ÄéåõèõíôÞò Äéåýèõíóçò ÊáèõóôåñÞóåùí

Wholesale Banking
  * ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò - ê. Ëåùíßäáò ÖñáãêéáäÜêçò, Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò
  * Eurobank Ergasias SA - ê. Íéêüëáïò Êáñáìïýæçò, Ðñüåäñïò - Eurobank Ergasias SA

& Åðßôéìïò ÊáèçãçôÞò - ÐáíåðéóôÞìéï Ðåéñáéþò
  * ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò - ê. Áíèéìïò Èùìüðïõëïò, Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò
ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò - ê. Èåüöéëïò Êùíóôáíôéíßäçò, Senior Advisor to the CEO, Special

Situations Group
  * Åëëçíéêü Ôáìåßï ×ñçìáôïðéóôùôéêÞò Óôáèåñüôçôáò - ê. Áñçò Îåíüöùò - Äéåõèýíùí

Óýìâïõëïò.
  > Ïëùí ôùí Åõñùðáúêþí Èåóìþí
  * ê. Declan Costello, Director - European Commission, Directorate-General for Eco-

nomic & Financial Affairs, Economies of the member States
  * ê. Nicola Giammarioli, Head of Strategy & Institutional Relations - European Stability

Mechanism
  * ê. Rasmus Ruffer, Head of Mission, Directorate General Economics, Monetary Policy

Strategy Division - European Central Bank
  * êá Delia Velculescu, European Department, IMF Mission Chief for Greece - Interna-

tional Monetary Fund
  * Åðßóçò êáé ôïõ ê. Charles Dallara, Executive Vice Chairman - Partners Group &

former Chairman - International Institute of Finance.
  > Êïñõöáßùí Áìåñéêáíþí Åðåíäõôþí ìå óçìáíôéêÞ åðåíäõôéêÞ ðáñïõóßá óôçí ÅëëÜ-

äá
  * ê. John Calamos Sr., Chairman, CEO and Global Co-Chief Investment Officer -

Calamos Investments
  * ê. George Logothetis, Chairman & CEO - The Libra Group
  * ê. John Alfred Paulson, President - Paulson & Co.
  * ê. Wilbur Ross, President - WL Ross & Co.
  * ê. William Vrattos, Partner & Portfolio Manager - York Capital Management.
 > Åðéêåöáëåßò Åëëçíéêþí êáé Áìåñéêáíéêþí Åôáéñåéþí.

ÕÐÁ: Áýîçóç êáôÜ 10,2% ôçò
åðéâáôéêÞò êßíçóçò óôá åëëçíéêÜ
áåñïäñüìéá óôï 11ìçíï ôïõ 2015

  Áýîçóç êáôÜ 10,2% êáôáãñÜöåé ç åðéâáôéêÞ êßíçóç óôá áåñïäñüìéá ôçò ÷þñáò ãéá

ôï 11ìçíï ôïõ 2015 óå ó÷Ýóç ìå ôï á-
íôßóôïé÷ï äéÜóôçìá ôïõ 2014.

  Óýìöùíá ìå ôá óôáôéóôéêÜ óôïé÷åßá
ôçò Õðçñåóßáò ÐïëéôéêÞò Áåñïðïñßáò,
îåðÝñáóáí ôá 47 åêáô. ïé åðéâÜôåò ðïõ
äéáêéíÞèçêáí óôï óýíïëï ôùí áåñïäñï-
ìßùí ôçò ÷þñáò ôï 11ìçíï ôïõ 2015, åíþ
óôï ßäéï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá åìöáíßæåôáé
áýîçóç 5,3% óôï óýíïëï ôùí ðôÞóåùí.

  Çäç, áðü ôïí ðåñáóìÝíï Ïêôþâñéï
ç åðéâáôéêÞ êßíçóç åß÷å îåðåñÜóåé ôçí êßíçóç ïëüêëçñïõ ôïõ 2014 (45 åêáô.), äßíïíôáò áé-
óéüäïîá ìçíýìáôá üôé, ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ 2015, ç êßíçóç èá öèÜóåé ôá 50 åêáô.

  ÓõãêåêñéìÝíá, ï óõíïëéêüò áñéèìüò ôùí äéáêéíçèÝíôùí åðéâáôþí ôï 11ìçíï ôïõ 2015 Ý-
öèáóå ôá 47,2 åêáôïììýñéá ðáñïõóéÜæïíôáò áýîçóç 10,2% óå ó÷Ýóç ìå ôï áíôßóôïé÷ï äéÜ-
óôçìá ôïõ 2014 üôáí åß÷áí äéáêéíçèåß 42,8 åêáôïììýñéá åðéâÜôåò.

  Ï óõíïëéêüò áñéèìüò ôùí ðôÞóåùí óôá åëëçíéêÜ áåñïäñüìéá Ýöèáóå ôéò 416.931 (áðü
ôéò ïðïßåò 170.970 åóùôåñéêïý êáé 245.961 åîùôåñéêïý) ðáñïõóéÜæïíôáò áýîçóç 5,3%
(+7,3% óôéò ðôÞóåéò åóùôåñéêïý êáé +4,0% óôéò ðôÞóåéò åîùôåñéêïý), óå ó÷Ýóç ìå ôï á-
íôßóôïé÷ï äéÜóôçìá ôïõ 2014, üôáí åß÷áí ðñáãìáôïðïéçèåß 395.760 ðôÞóåéò.

  Ãéá ôï ìÞíá ÍïÝìâñéï 2015, óýìöùíá ìå ôá ßäéá óôïé÷åßá, óôá åëëçíéêÜ áåñïäñüìéá
äéáêéíÞèçêáí 1,98 åêáôïììýñéá åðéâÜôåò, êáôáãñÜöïíôáò áýîçóç êáôÜ 13,7%. Åéäéêüôå-
ñá, ïé áößîåéò åóùôåñéêïý áõîÞèçêáí êáôÜ 20,8% êáé ïé áößîåéò åîùôåñéêïý êáôÜ 8,9%.

  ÔÝëïò, ç ìåãáëýôåñç åðéâáôéêÞ êßíçóç ãéá ôï ÍïÝìâñéï êáôáãñÜöåôáé óôá áåñïäñüìéá
Áèçíþí, Èåóóáëïíßêçò, Çñáêëåßïõ, ×áíßùí êáé Ñüäïõ.

ÐçãÞ ÁÐÅ-ÌÐÅ

Ôß ðéóôåýïõí ïé åëëçíéêÝò åðé÷åéñÞóåéò
ãéá ôç äéá÷åßñéóç ðéóôùôéêïý êéíäýíïõ

  Ç ICAP èåóìïèÝôçóå óôï ðëáßóéï ôïõ 8ïõ Óõíåäñßïõ Credit Risk Management ìéá å-

îåéäéêåõìÝíç Ýñåõíá ðïõ áðåõèýíåôáé óôá óôåëÝ÷ç ôïõ Credit Risk. Ôï êýñéï èÝìá ôçò Ý-
ñåõíáò åßíáé ç áðïôåëåóìáôéêÞ äéá÷åßñéóç ôïõ ðéóôùôéêïý êéíäýíïõ, èÝìá ôï ïðïßï Ý÷åé é-
äéáßôåñç óçìáóßá óôéò óõíèÞêåò ïéêïíïìéêÞò äõó÷Ýñåéáò ðïõ õößóôáíôáé óÞìåñá ïé åðé-
÷åéñÞóåéò.

 Ç Ýñåõíá äéåîÞ÷èç ôï äéÜóôçìá Óåðôåìâñßïõ - Ïêôùâñßïõ 2015, ìå ôç ÷ñÞóç äïìçìÝíïõ
åñùôçìáôïëïãßïõ. Ôï äåßãìá ôçò Ýñåõíáò ðåñéåëÜâáíå 436 åëëçíéêÝò åðé÷åéñÞóåéò, ìå êý-
êëï åñãáóéþí Üíù ôùí
5 åêáô. åõñþ.

  Áðü ôéò áðáíôÞóåéò
ôùí åðé÷åéñÞóåùí ü-
ðùò áõôÝò êáôáãñÜöç-
êáí óôç äéÜñêåéá ôçò Ý-
ñåõíáò, óõíïøßæïíôáé
ôá êõñéüôåñá åõñÞìá-
ôá, ùò åîÞò:

  > Ç Ýëëåéøç ñåõ-
óôüôçôáò áðïôåëåß ôïí
ìåãáëýôåñï «ðïíïêÝ-
öáëï» ãéá ôéò åðé÷åé-
ñÞóåéò, ìå ôï èÝìá áõôü
íá áîéïëïãåßôáé ùò
ðñþôç ðñïôåñáéüôçôá
áðü ôï 31% ôùí åôáéñåéþí, åíþ Ýíá áêüìç óçìáíôéêü ðïóïóôü (23%) èÝôåé ùò êýñéá ðñï-
ôåñáéüôçôá ôç ìåßùóç åðéóöáëåéþí.

  > Ó÷åäüí ïé äýï óôéò ôñåéò åðé÷åéñÞóåéò äçëþíïõí üôé ï ìÝóïò üñïò ðéóôþóåùí äåí îå-
ðåñíÜ ôéò 90 çìÝñåò (óå ðïóïóôü: 64,7%). ÐáñÜëëçëá, ç áðüëõôç ðëåéïøçößá ôùí åñùôù-
ìÝíùí äçëþíåé üôé ï ìÝóïò üñïò åßóðñáîçò áðáéôÞóåùí êõìáßíåôáé ìåôáîý 60 - 90 çìåñþí.

  > Åßíáé ðñïöáíÝò üôé ëüãù ôçò óïâáñÞò Ýëëåéøçò ñåõóôüôçôáò õðÜñ÷åé éó÷õñÞ ôÜóç
ðåñéïñéóìïý ôùí ðéóôþóåùí, äåäïìÝíïõ üôé ïé ôñåéò óôéò ôÝóóåñéò åôáéñåßåò äÞëùóáí üôé Ý-
÷ïõí ðñïâåß óå ìåßùóç ôùí ðáñå÷üìåíùí ðéóôþóåùí ôçí ôåëåõôáßá äéåôßá (óå ðïóïóôü:
65,1%). Ç ôÜóç áõôÞ èá óõíå÷éóôåß êáé óôï ìÝëëïí.

  > Ôï ðñùôáñ÷éêü êñéôÞñéï ãéá ðáñï÷Þ ðéóôþóåùí ðñïò ðåëÜôåò åßíáé ç öåñåããõüôçôá
ôïõò, üðùò äçëþíåé ç óõíôñéðôéêÞ ðëåéïøçößá (96,3%) ôùí åôáéñåéþí.

  > Ôï ýøïò ôùí åðéóöáëþí áðáéôÞóåùí, åêöñáæüìåíï ùò ðïóïóôü ôùí óõíïëéêþí ðù-
ëÞóåùí, ðáñáìÝíåé ó÷åôéêÜ ðåñéïñéóìÝíï (1%) ãéá ôçí ðëåéïíüôçôá ôùí åôáéñåéþí. Ùóôü-
óï, áíçóõ÷çôéêü åßíáé ôï ãåãïíüò üôé ðÜíù áðü ôï 1/4 ôùí åôáéñåéþí, äçëþíåé üôé ïé åðé-
óöÜëåéåò êáëýðôïõí ðïóïóôü 3% - 5% ôïõ óõíïëéêïý ôïõò êýêëïõ åñãáóéþí.

  > Ìåéïøçöéêü ðáñáìÝíåé ôï ðïóïóôü ôùí åôáéñåéþí (33%) ðïõ Ý÷åé ðñïâåß óå éäéáß-
ôåñåò åíÝñãåéåò ãéá âåëôßùóç ôçò åéóðñáîéìüôçôáò ôùí áðáéôÞóåùí ôïõò.

  > Ó÷åäüí ôï Þìéóõ ôùí åôáéñåéþí ÄÅÍ êÜíåé ÷ñÞóç åîùôåñéêþí õðçñåóéþí åßóðñáîçò
åðéóöáëþí áðáéôÞóåùí (óå ðïóïóôü: 46,9%).
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Οι Υπουργοί κ. Κουντουρά και κ. Μάρδας µεταβαίνουν Δευτέρα και Τρίτη στη
Ν. Υόρκη

Η Αναπληρώτρια  Υπουργός Τουρισµού Έλενα  Κουντουρά  και ο Υφυπουργός Εξωτερικών
Δηµήτρης Μάρδας θα  επισκεφθούν τη Νέα  Υόρκη προκειµένου να  συµµετάσχουν στις
εργασίες του 17ου Capital Link Forum µε θέµα  "Investing for Growth" το οποίο θα  πραγµατοποιηθεί
στις 14 Δεκεµβρίου 2015.

Επισηµαίνεται ότι το Capital Link Forum είναι το σηµαντικότερο συνέδριο στην Βόρειο Αµερική που αφορά
αποκλειστικά στην προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα.

Επιπλέον όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου, την Τρίτη 15 Δεκεµβρίου η Έλενα Κουντουρά και ο κ.
Μάρδας θα µεταβούν στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης για να τιµηθεί η Greek Day – Ελληνική ηµέρα
στο New York Stock Exchange.

Η Ελληνική αντιπροσωπεία θα κηρύξει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας χτυπώντας το καµπανάκι της
λήξης των εργασιών του Χρηµατιστηρίου (Closing Bell Ceremony).

Το πρόγραµµα των κ.κ. Υπουργών θα διευρυνθεί µε στοχευµένες επαφές στον χώρο των επιχειρήσεων και
του τουρισµού καθώς και µε εκπροσώπους των αµερικανικών και οµογενειακών ΜΜΕ.

Επιπλέον την Τρίτη 15 Δεκεµβρίου η κυρία  Κουντουρά  και ο κ. Μάρδας θα  συναντηθούν µε
τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής, κ. Δηµήτριο, στην έδρα  της Αρχιεπισκοπής.
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Στη Ν. Υόρκη Κουντουρά και Μάρδας - [Ysterografa.gr]

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Δηµήτρης Μάρδας
θα επισκεφθούν τη Νέα Υόρκη προκειµένου να συµµετάσχουν στις εργασίες του 17ου Capital Link Forum µε
θέµα "Investing for Growth" το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στις 14 Δεκεµβρίου. Επισηµαίνεται ότι το Capital
Link Forum είναι το σηµαντικότερο συνέδριο στην Βόρειο Αµερική που αφορά αποκλειστικά την προώθηση
των επενδύσεων στην Ελλάδα. Επιπλέον την Τρίτη 15 Δεκεµβρίου οι κκ Υπουργοί θα µεταβούν στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης για να τιµηθεί η Greek Day at the New York Stock Exchange. Η Ελληνική
αντιπροσωπεία θα κηρύξει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας χτυπώντας το καµπανάκι της λήξης των
εργασιών του Χρηµατιστηρίου (Closing Bell Ceremony). Το πρόγραµµα των κκ Υπουργών θα διευρυνθεί µε
στοχευµένες επαφές στον χώρο των επιχειρήσεων και του τουρισµού καθώς και µε εκπροσώπους των
αµερικανικών και οµογενειακών ΜΜΕ. Επιπλέον την Τρίτη οι κκ Υπουργοί θα...

Ysterografa.gr   ·    πριν από  21 λεπτά  ·    

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Δηµήτρης Μάρδας
θα επισκεφθούν τη Νέα Υόρκη προκειµένου να συµµετάσχουν στις εργασίες του 17ου Capital Link Forum µε
θέµα "Investing for Growth" το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στις 14 Δεκεµβρίου. Επισηµαίνεται ότι το Capital
Link Forum είναι το σηµαντικότερο συνέδριο στην Βόρειο Αµερική που αφορά αποκλειστικά την προώθηση
των επενδύσεων στην Ελλάδα. Επιπλέον την Τρίτη 15 Δεκεµβρίου οι κκ Υπουργοί θα µεταβούν στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης για να τιµηθεί η Greek Day at the New York Stock Exchange. Η Ελληνική
αντιπροσωπεία θα κηρύξει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας χτυπώντας το καµπανάκι της λήξης των
εργασιών του Χρηµατιστηρίου (Closing Bell Ceremony). Το πρόγραµµα των κκ Υπουργών θα διευρυνθεί µε
στοχευµένες επαφές στον χώρο των επιχειρήσεων και του τουρισµού καθώς και µε εκπροσώπους των
αµερικανικών και οµογενειακών ΜΜΕ. Επιπλέον την Τρίτη οι κκ Υπουργοί θα...
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Στην Νέα Υόρκη η Έλενα Κουντουρά
Στην Νέα Υόρκη η Έλενα Κουντουρά11.12.2015

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Δηµήτρης Μάρδας
θα επισκεφθούν τη Νέα Υόρκη προκειµένου να συµµετάσχουν στις εργασίες του 17ου Capital Link Forum µε
θέµα «Investing for Growth» το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στις 14 Δεκεµβρίου.

Επισηµαίνεται ότι το Capital Link Forum είναι το σηµαντικότερο συνέδριο στην Βόρειο Αµερική που αφορά
αποκλειστικά την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα.

Επιπλέον την Τρίτη 15 Δεκεµβρίου οι κκ Υπουργοί θα µεταβούν στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης για να
τιµηθεί η Greek Day at the New York Stock Exchange.

Η Ελληνική αντιπροσωπεία θα κηρύξει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας χτυπώντας το καµπανάκι της
λήξης των εργασιών του Χρηµατιστηρίου (Closing Bell Ceremony).

Το πρόγραµµα των κκ Υπουργών θα διευρυνθεί µε στοχευµένες επαφές στον χώρο των επιχειρήσεων και
του τουρισµού καθώς και µε εκπροσώπους των αµερικανικών και οµογενειακών ΜΜΕ.

Επιπλέον την Τρίτη 15 Δεκεµβρίου οι κκ Υπουργοί θα συναντηθούν µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής, κ.
Δηµήτριο, στην έδρα της Αρχιεπισκοπής.

Πηγή: dimokratianews.gr

http://www.olatanea.gr/stin-nea-iorki-i-elena-kountoura/


Site: http://ysterografa.gr/maintenance.html
Publication date: 11/12/2015 17:33

Alexa ranking (Greece): 762
Alexa ranking (Cyprus): 0
Alexa ranking (UK): 0

http://ysterografa.gr/politics/%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bd-%cf%85%cf%8c%cf%81%ce%ba%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%ac%cf%81%ce%b4%ce%b1%cf%82/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b7-%25ce%25bd-%25cf%2585%25cf%258c%25cf%2581%25ce%25ba%25ce%25b7-%25ce%25ba%25ce%25bf%25cf%2585%25ce%25bd%25cf%2584%25ce%25bf%25cf%2585%25cf%2581%25ce%25ac-%25ce%25ba%25ce%25b1%25ce%25b9-%25ce%25bc%25ce%25ac%25cf%2581%25ce%25b4%25ce%25b1%25cf%2582

Στη Ν. Υόρκη Κουντουρά και Μάρδας
Η Αναπληρώτρια Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Δηµήτρης Μάρδας
θα επισκεφθούν τη Νέα Υόρκη προκειµένου να συµµετάσχουν στις εργασίες του 17ου Capital Link Forum µε
θέµα “Investing for Growth” το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στις 14 Δεκεµβρίου.

Επισηµαίνεται ότι το Capital Link Forum είναι το σηµαντικότερο συνέδριο στην Βόρειο Αµερική που αφορά
αποκλειστικά την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα.

Επιπλέον την Τρίτη 15 Δεκεµβρίου οι κκ Υπουργοί θα µεταβούν στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης για να
τιµηθεί η Greek Day at the New York Stock Exchange.

Η Ελληνική αντιπροσωπεία θα κηρύξει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας χτυπώντας το καµπανάκι της
λήξης των εργασιών του Χρηµατιστηρίου (Closing Bell Ceremony).

Το πρόγραµµα των κκ Υπουργών θα διευρυνθεί µε στοχευµένες επαφές στον χώρο των επιχειρήσεων και
του τουρισµού καθώς και µε εκπροσώπους των αµερικανικών και οµογενειακών ΜΜΕ.

Επιπλέον την Τρίτη οι κκ Υπουργοί θα συναντηθούν µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής, κ. Δηµήτριο, στην έδρα
της Αρχιεπισκοπής.
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Στη Νέα Υόρκη για την προώθηση επενδύσεων στην Ελλάδα, Κουντουρά και
Μάρδας

 

Η  Αναπληρώτρια  Υπουργός Τουρισµού κα  Έλενα  Κουντουρά  και ο Υφυπουργός Εξωτερικών
κ. Δηµήτρης Μάρδας θα  επισκεφθούν τη Νέα  Υόρκη προκειµένου να  συµµετάσχουν στις
εργασίες του 17ου Capital Link Forum µε θέµα  "Investing for Growth" το οποίο θα  πραγµατοποιηθεί
στις 14 Δεκεµβρίου.

Επισηµαίνεται ότι το Capital Link Forum είναι το σηµαντικότερο συνέδριο στην Βόρειο Αµερική που αφορά
αποκλειστικά την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα.

Επιπλέον την Τρίτη 15 Δεκεµβρίου οι κκ Υπουργοί θα µεταβούν στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης για να
τιµηθεί η Greek Day at the New York Stock Exchange.

Η Ελληνική αντιπροσωπεία θα  κηρύξει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας χτυπώντας το καµπανάκι της
λήξης των εργασιών του Χρηµατιστηρίου (Closing Bell Ceremony).

Το πρόγραµµα των κκ Υπουργών θα διευρυνθεί µε στοχευµένες επαφές στον χώρο των επιχειρήσεων και
του τουρισµού καθώς και µε εκπροσώπους των αµερικανικών και οµογενειακών ΜΜΕ.

Επιπλέον την Τρίτη 15 Δεκεµβρίου οι  κκ Υπουργοί θα συναντηθούν µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής, κ.
Δηµήτριο,  στην έδρα της Αρχιεπισκοπής.
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Κουντουρά και Μαρδάς στη Νέα Υόρκη για το Capital Link Forum

Η  Αναπληρώτρια Υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά και ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Δηµήτρης
Μάρδας θα επισκεφθούν τη Νέα Υόρκη προκειµένου να συµµετάσχουν στις εργασίες του 17ου
CapitalLinkForum µε θέµα "InvestingforGrowth" το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στις 14 Δεκεµβρίου.

Γράφει: Θάνος Ι.Ξυδόπουλος

Επισηµαίνεται ότι το CapitalLinkForum είναι το σηµαντικότερο συνέδριο στην Βόρειο Αµερική που αφορά
αποκλειστικά την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα.

Επίσης, την Τρίτη 15 Δεκεµβρίου οι  Υπουργοί θα µεταβούν στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης για να
τιµηθεί η Greek Day at the New York Stock Exchange. Η Ελληνική αντιπροσωπεία θα  κηρύξει τη λήξη των
εργασιών της ηµέρας χτυπώντας το καµπανάκι της λήξης των εργασιών του Χρηµατιστηρίου (Closing Bell
Ceremony).

Το πρόγραµµα της κ. Κουντουρά και του κ. Μαρδά  θα διευρυνθεί µε  προγραµµατισµένες επαφές στον
χώρο των επιχειρήσεων και του τουρισµού καθώς και µε εκπροσώπους των αµερικανικών και
οµογενειακών ΜΜΕ.

Τέλος  η  Κυβερνητική αντιπροσωπεία θα έχει συνάντηση µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής, κ. Δηµήτριο,  στην
έδρα της Αρχιεπισκοπής.
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Στη Νέα Υόρκη οι Μάρδας και Κουντουρά για το 17ο Capital Link Forum

Επισηµαίνεται ότι το Capital Link Forum είναι το σηµαντικότερο συνέδριο στην Βόρειο Αµερική που αφορά
αποκλειστικά την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα.

Η  Αναπληρώτρια  Υπουργός Τουρισµού κα  Έλενα  Κουντουρά  και ο Υφυπουργός Εξωτερικών
κ. Δηµήτρης Μάρδας θα  επισκεφθούν τη Νέα  Υόρκη προκειµένου να  συµµετάσχουν στις
εργασίες του 17ου Capital Link Forum µε θέµα  “Investing for Growth” το οποίο θα  πραγµατοποιηθεί
στις 14 Δεκεµβρίου.

No related posts.
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Κουντουρά και Μαρδάς στη Νέα Υόρκη για το Capital Link Forum

Η  Αναπληρώτρια Υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά και ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Δηµήτρης
Μάρδας θα επισκεφθούν τη Νέα Υόρκη προκειµένου να συµµετάσχουν στις εργασίες του 17ου
CapitalLinkForum µε θέµα "InvestingforGrowth" το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στις 14 Δεκεµβρίου.

Γράφει: Θάνος Ι.Ξυδόπουλος

Επισηµαίνεται ότι το CapitalLinkForum είναι το σηµαντικότερο συνέδριο στην Βόρειο Αµερική που αφορά
αποκλειστικά την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα.

Επίσης, την Τρίτη 15 Δεκεµβρίου οι  Υπουργοί θα µεταβούν στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης για να
τιµηθεί η Greek Day at the New York Stock Exchange. Η Ελληνική αντιπροσωπεία θα  κηρύξει τη λήξη των
εργασιών της ηµέρας χτυπώντας το καµπανάκι της λήξης των εργασιών του Χρηµατιστηρίου (Closing Bell
Ceremony).

Το πρόγραµµα της κ. Κουντουρά και του κ. Μαρδά  θα διευρυνθεί µε  προγραµµατισµένες επαφές στον
χώρο των επιχειρήσεων και του τουρισµού καθώς και µε εκπροσώπους των αµερικανικών και
οµογενειακών ΜΜΕ.

Τέλος  η  Κυβερνητική αντιπροσωπεία θα έχει συνάντηση µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής, κ. Δηµήτριο,  στην
έδρα της Αρχιεπισκοπής.

Moιραστείτε το στο facebook

http://fmvoice.gr/index.php/2012-09-12-05-20-12/financial-news/2012-09-12-05-20-43/item/126505-κουντουρά-και-μαρδάς-στη-νέα-υόρκη-για-το-capital-link-forum


Site: http://www.dimokratianews.gr/
Publication date: 11/12/2015 16:27

Alexa ranking (Greece): 1044
Alexa ranking (Cyprus): 0
Alexa ranking (UK): 0

http://www.dimokratianews.gr/content/56500/stin-nea-yorki-i-elena-koyntoyra

Στην Νέα Υόρκη η Έλενα Κουντουρά
Η Αναπληρώτρια Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Δηµήτρης Μάρδας
θα επισκεφθούν τη Νέα Υόρκη προκειµένου να συµµετάσχουν στις εργασίες του 17ου Capital Link Forum µε
θέµα "Investing for Growth" το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στις 14 Δεκεµβρίου.

Επισηµαίνεται ότι το Capital Link Forum είναι το σηµαντικότερο συνέδριο στην Βόρειο Αµερική που αφορά
αποκλειστικά την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα.

Επιπλέον την Τρίτη 15 Δεκεµβρίου οι κκ Υπουργοί θα µεταβούν στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης για να
τιµηθεί η Greek Day at the New York Stock Exchange.

Η Ελληνική αντιπροσωπεία θα κηρύξει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας χτυπώντας το καµπανάκι της
λήξης των εργασιών του Χρηµατιστηρίου (Closing Bell Ceremony).

Το πρόγραµµα των κκ Υπουργών θα διευρυνθεί µε στοχευµένες επαφές στον χώρο των επιχειρήσεων και
του τουρισµού καθώς και µε εκπροσώπους των αµερικανικών και οµογενειακών ΜΜΕ.

Επιπλέον την Τρίτη 15 Δεκεµβρίου οι κκ Υπουργοί θα συναντηθούν µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής, κ.
Δηµήτριο, στην έδρα της Αρχιεπισκοπής.

Μέσα στη γενική ακυβερνησία παραδώσαµε και τον έλεγχο των συνόρων

Περί του... συρµού της εποχής που οµιλεί την αραβικήν.

Το σκηνικό είχε προετοιµαστεί πολύ πριν από τις εκλογές. Με τη συστηµατική βοήθεια των media ο
γραφικός πολιτικός αρχηγός της νιότης µας

Είναι γνωστό ποιος θέλει τη διάλυση της παράταξης

Ας το πάρουµε απόφαση. Μεγάλο µέρος των όσων έρχονται στη χώρα µας θα ζήσει εδώ µαζί µας. Τάδε
έφη όχι ο Ζαρατούστρας αλλά ο Β. Παπαδόπουλος («βήτα» όχι «γάµα» Παπαδόπουλος), γενικός
γραµµατέας µεταναστευτικής πολιτικής, στο σηµερινό (10.12.2015) πρωϊνάδικο της ΕΡΤ 1. 
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Επίσκεψη στη Νέα Υόρκη Κουντουρά – Μάρδα

Τη Νέα Υόρκη πρόκειται να επισκεφθούν η αναπληρώτρια Υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά κι ο
υφυπουργός Εξωτερικών Δηµήτρης Μάρδας προκειµένου να συµµετάσχουν στις εργασίες του 17ου Capital
Link Forum µε θέµα «Investing for Growth» το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στις 14 Δεκεµβρίου.

Το Capital Link Forum είναι το σηµαντικότερο συνέδριο στην Βόρειο Αµερική που αφορά αποκλειστικά την
προώθηση των επενδύσεων στην ΕλλάδαΕπιπλέον την Τρίτη 15 Δεκεµβρίου οι κκ Υπουργοί θα µεταβούν στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης για να τιµηθεί η Greek Day at the New York Stock Exchange.

Η ελληνική αντιπροσωπεία θα  κηρύξει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας χτυπώντας το καµπανάκι της
λήξης των εργασιών του Χρηµατιστηρίου (Closing Bell Ceremony). Το πρόγραµµα των κκ Υπουργών θα
διευρυνθεί µε στοχευµένες επαφές στον χώρο των επιχειρήσεων και του τουρισµού καθώς και µε
εκπροσώπους των αµερικανικών και οµογενειακών ΜΜΕ.

 

Επιπλέον την Τρίτη 15 Δεκεµβρίου οι  κκ Υπουργοί θα συναντηθούν µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής, κ.
Δηµήτριο,  στην έδρα της Αρχιεπισκοπής.

 

 

επενδύσεις Κουντουρά Μάρδας Νέα Υόρκη τουρισµός
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Η Αναπληρώτρια Υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά και ο
Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Δηµήτρης Μάρδας θα επισκεφθούν τη Νέα Υόρκη
προκειµένου να συµµετάσχουν στις εργασίες του 17ου Capital Link Forum µε

θέµα "Investing for Growth" το οποίο θα πραγµατοποιηθ

Η  Αναπληρώτρια Υπουργός Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά και ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Δημήτρης
Μάρδας θα επισκεφθούν τη Νέα Υόρκη προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες του
17ου Capital Link Forum µε θέµα "Investing for Growth" το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στις 14 Δεκεµβρίου.
 
Επισημαίνεται ότι το Capital Link Forum είναι το σημαντικότερο συνέδριο στην Βόρειο Αμερική που αφορά
αποκλειστικά την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα.
 
Επιπλέον την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου οι κκ Υπουργοί θα μεταβούν στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης για να
τιµηθεί η Greek Day at the New York Stock Exchange.
 
Η Ελληνική αντιπροσωπεία θα  κηρύξει τη λήξη των εργασιών της ημέρας χτυπώντας το καμπανάκι της
λήξης των εργασιών του Χρηµατιστηρίου (Closing Bell Ceremony).
 
Το πρόγραμμα των κκ Υπουργών θα διευρυνθεί με στοχευμένες επαφές στον χώρο των επιχειρήσεων και
του τουρισµού καθώς και µε εκπροσώπους των αµερικανικών και οµογενειακών ΜΜΕ.
 
Επιπλέον την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου οι  κκ Υπουργοί θα συναντηθούν με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, κ.
Δηµήτριο,  στην έδρα της Αρχιεπισκοπής.
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Συµµετοχή της Έλ. Κουντουρά στο 17ο Capital Link Forum στη Νέα Υόρκη
Βρίσκεστε εδώ:
Ειδήσεις
»
Τουριστικοί Φορείς
»
Ελληνικοί

Υπουργείο Τουρισµού

Συµµετοχή της Έλ. Κουντουρά στο 17ο Capital Link Forum στη
Νέα Υόρκη
Τατιάνα Ρόκου - 11 Δεκέµβριος 2015, 15:46

Το πρόγραµµα της υπουργού Τουρισµού κα Έλενας Κουντουρά και του
υφυπουργού Εξωτερικών κ. Δηµήτρη Μάρδα θα διευρυνθεί µε στοχευµένες
επαφές στον χώρο των επιχειρήσεων και του τουρισµού, καθώς και µε
εκπροσώπους των αµερικανικών και οµογενειακών ΜΜΕ.

Η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισµού κα Έλενα  Κουντουρά  και ο υφυπουργός Εξωτερικών κ.
Δηµήτρης Μάρδας θα επισκεφθούν τη Νέα Υόρκη, προκειµένου να συµµετάσχουν στις εργασίες του
17ου Capital Link Forum µε θέµα “Investing for Growth”, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στις 14 Δεκεµβρίου.
Επισηµαίνεται ότι το Capital Link Forum είναι το σηµαντικότερο συνέδριο στη Βόρειο Αµερική που αφορά
αποκλειστικά την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα.
 
Επιπλέον, την Τρίτη 15 Δεκεµβρίου οι δύο υπουργοί θα µεταβούν στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης για
να τιµηθεί η Greek Day at the New York Stock Exchange. Η ελληνική αντιπροσωπεία θα κηρύξει τη λήξη των
εργασιών της ηµέρας χτυπώντας το καµπανάκι της λήξης των εργασιών του Χρηµατιστηρίου (Closing Bell
Ceremony).

Το πρόγραµµα των κ.κ. υπουργών θα διευρυνθεί µε στοχευµένες επαφές στον χώρο των επιχειρήσεων και
του τουρισµού καθώς και µε εκπροσώπους των αµερικανικών και οµογενειακών ΜΜΕ.

Τέλος, την Τρίτη 15 Δεκεµβρίου οι κ.κ. υπουργοί θα συναντηθούν µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής, κ.
Δηµήτριο, στην έδρα της Αρχιεπισκοπής.

11 Δεκέµβριος 2015, 15:46 | Ετικέτες: υπουργείο τουρισµού, Κουντουρά, Capital Link Forum,
76
0

http://traveldailynews.gr/news/article/61213


Site: http://tornosnews.gr/
Publication date: 11/12/2015 14:51

Alexa ranking (Greece): 771
Alexa ranking (Cyprus): 0
Alexa ranking (UK): 0

http://www.tornosnews.gr/permalink/14421.html

Η Ελ. Κουντουρά στη Ν. Υόρκη για το συνέδριο Capital Link

Η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισµού κυρία Έλενα Κουντουρά και ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Δηµήτρης
Μάρδας θα επισκεφθούν τη Νέα Υόρκη προκειµένου να συµµετάσχουν στις εργασίες του 17ου Capital Link
Forum µε θέµα "Investing for Growth" το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στις 14 Δεκεµβρίου.

Επισηµαίνεται ότι το Capital Link Forum είναι το σηµαντικότερο συνέδριο στην Βόρειο Αµερική που αφορά
αποκλειστικά την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα.

Επιπλέον την Τρίτη 15 Δεκεµβρίου οι κκ Υπουργοί θα µεταβούν στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης για να
τιµηθεί η Greek Day at the New York Stock Exchange.

Η Ελληνική αντιπροσωπεία θα  κηρύξει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας χτυπώντας το καµπανάκι της
λήξης των εργασιών του Χρηµατιστηρίου (Closing Bell Ceremony).

Το πρόγραµµα των κκ Υπουργών θα διευρυνθεί µε στοχευµένες επαφές στον χώρο των επιχειρήσεων και
του τουρισµού καθώς και µε εκπροσώπους των αµερικανικών και οµογενειακών ΜΜΕ.

Επιπλέον την Τρίτη 15 Δεκεµβρίου οι  κκ Υπουργοί θα συναντηθούν µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής, κ.
Δηµήτριο, στην έδρα της Αρχιεπισκοπής.
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Δ. Μάρδας: Στο Βουκουρέστι για την 33η Υπουργική Συνόδου του ΟΣΕΠ
Ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για τις Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις, Δηµήτρης Μάρδας,
επισκέπτεται σήµερα το Βουκουρέστι, προκειµένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εργασίες της 33ης
Υπουργικής Συνόδου του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), που
 πραγµατοποιείται στη ρουµανική πρωτεύουσα.

Αύριο Σάββατο ο κ. Μάρδας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση µε αντιπροσωπεία
των εργαζοµένων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΑΓΝΟ και στη συνέχεια θα συµµετάσχει σε σύσκεψη
των Διοικητικών Συµβουλίων της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Εµπόρων Νοµού Θεσσαλονίκης και του
Συνδέσµου Επιχειρηµατιών Ελλάδος, µε θέµα «Πολιτική προώθησης εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών
και νέοι τρόποι συνεργασίας µε τα Βαλκάνια». Στις 4 το απόγευµα της ίδιας ηµέρας ο υφυπουργός θα
µιλήσει στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας για τις προοπτικές απασχόλησης των νέων στα θεσµικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την Κυριακή ο υφυπουργός θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, προκειµένου να συµµετάσχει ως κεντρικός
οµιλητής στο 17ο Capital Link Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 14-15 Δεκεµβρίου, µε
θέµα την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Αργότερα, θα συναντηθεί και µε τον αρχιεπίσκοπο
Αµερικής κ.κ. Δηµήτριο.

Στη συνέχεια, ο κ. Μάρδας θα µεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί µε την υφυπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την οικονοµική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Κάθριν
Νοβέλι. Επίσης, ο κ. Μάρδας θα συµµετάσχει ως οµιλητής σε εκδηλώσεις στο Αµερικανικό Εµπορικό
Επιµελητήριο (US Chamber of Commerce) και στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς.
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Στο Βουκουρέστι ο Μάρδας για την Σύνοδο Υπουργών ΟΣΕΠ
Tο Βουκουρέστι  επισκέπτεται σήµερα ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για τις Διεθνείς Οικονοµικές
Σχέσεις, Δηµήτρης Μάρδας, προκειµένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εργασίες της 33ης Υπουργικής
Συνόδου του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), που  πραγµατοποιείται στη
ρουµανική πρωτεύουσα.

Αύριο Σάββατο ο κ. Μάρδας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση µε αντιπροσωπεία
των εργαζοµένων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΑΓΝΟ και στη συνέχεια θα συµµετάσχει σε σύσκεψη
των Διοικητικών Συµβουλίων της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Εµπόρων Νοµού Θεσσαλονίκης και του
Συνδέσµου Επιχειρηµατιών Ελλάδος, µε θέµα «Πολιτική προώθησης εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών και
νέοι τρόποι συνεργασίας µε τα Βαλκάνια».

Στις 4 το απόγευµα της ίδιας ηµέρας ο υφυπουργός θα µιλήσει στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας για τις
προοπτικές απασχόλησης των νέων στα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Κυριακή ο
υφυπουργός θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, προκειµένου να συµµετάσχει ως κεντρικός οµιλητής στο 17ο
Capital Link Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 14-15 Δεκεµβρίου, µε θέµα την προώθηση
των επενδύσεων στην Ελλάδα.

Αργότερα, θα συναντηθεί και µε τον αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Δηµήτριο. Στη συνέχεια ο κ. Μάρδας θα
µεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί µε την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την
οικονοµική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Κάθριν Νοβέλι. Ο κ. Μάρδας θα συµµετάσχει,
επίσης, ως οµιλητής σε εκδηλώσεις στο Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο (US Chamber of Commerce) και
στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς.

Tags: ΟΣΕΠ
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Στο Βουκουρέστι ο Δ. Μάρδας για την 33η Υπουργική Σύνοδο του ΟΣΕΠ
9:32 | 11.12.2015

Οικονοµία

Στο Βουκουρέστι ο Δ. Μάρδας για την 33η Υπουργική Σύνοδο
του ΟΣΕΠ
Στο Βουκουρέστι µεταβαίνει σήµερα ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για τις Διεθνείς Οικονοµικές
Σχέσεις, Δηµήτρης Μάρδας, προκειµένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εργασίες της 33ης Υπουργικής
Συνόδου του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), που πραγµατοποιείται στη
ρουµανική πρωτεύουσα.

mardas11423489947.jpg

Αύριο Σάββατο ο Δ. Μάρδας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση µε αντιπροσωπεία
των εργαζοµένων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΑΓΝΟ και στη συνέχεια θα συµµετάσχει σε σύσκεψη
των Διοικητικών Συµβουλίων της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Εµπόρων Νοµού Θεσσαλονίκης και του
Συνδέσµου Επιχειρηµατιών Ελλάδος, µε θέµα «Πολιτική προώθησης εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών και
νέοι τρόποι συνεργασίας µε τα Βαλκάνια». Στις 4 το απόγευµα της ίδιας ηµέρας ο υφυπουργός θα µιλήσει
στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας για τις προοπτικές απασχόλησης των νέων στα θεσµικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την Κυριακή ο υφυπουργός θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, προκειµένου να συµµετάσχει ως κεντρικός
οµιλητής στο 17ο Capital Link Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 14-15 Δεκεµβρίου, µε
θέµα την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Αργότερα, θα συναντηθεί και µε τον αρχιεπίσκοπο
Αµερικής κ.κ. Δηµήτριο.

Ο Δ. Μάρδας θα µεταβεί και στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί µε την υφυπουργό Εξωτερικών των
ΗΠΑ, αρµόδια για την οικονοµική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Κάθριν Νοβέλι. Ο Δ. Μάρδας
θα συµµετάσχει, επίσης, ως οµιλητής σε εκδηλώσεις στο Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο (US Chamber
of Commerce) και στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς.
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Στο Βουκουρέστι ο Δ. Μάρδας για την 33η Υπουργική Σύνοδο του ΟΣΕΠ
Στο Βουκουρέστι μεταβαίνει σήμερα ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Διεθνείς Οικονομικές
Σχέσεις, Δημήτρης Μάρδας, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εργασίες της 33ης Υπουργικής
Συνόδου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), που πραγματοποιείται στη
ρουµανική πρωτεύουσα.

Αύριο Σάββατο ο Δ. Μάρδας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση με αντιπροσωπεία
των εργαζομένων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΑΓΝΟ και στη συνέχεια θα συμμετάσχει σε σύσκεψη
των Διοικητικών Συμβουλίων της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης και του
Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ελλάδος, με θέμα «Πολιτική προώθησης εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών και
νέοι τρόποι συνεργασίας με τα Βαλκάνια». Στις 4 το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο υφυπουργός θα μιλήσει
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για τις προοπτικές απασχόλησης των νέων στα θεσμικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την Κυριακή ο υφυπουργός θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, προκειμένου να συμμετάσχει ως κεντρικός
ομιλητής στο 17ο Capital Link Forum, που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 14-15 Δεκεμβρίου, με
θέμα την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Αργότερα, θα συναντηθεί και με τον αρχιεπίσκοπο
Αµερικής κ.κ. Δηµήτριο.

Ο Δ. Μάρδας θα μεταβεί και στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί με την υφυπουργό Εξωτερικών των
ΗΠΑ, αρμόδια για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Κάθριν Νοβέλι. Ο Δ. Μάρδας
θα συμμετάσχει, επίσης, ως ομιλητής σε εκδηλώσεις στο Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (US Chamber
of Commerce) και στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς.
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Στο Βουκουρέστι ο Μάρδας για την σύνοδο Υπουργών ΟΣΕΠ
Αύριο Σάββατο ο κ. Μάρδας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση µε αντιπροσωπεία
των εργαζοµένων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΑΓΝΟ και στη συνέχεια θα συµµετάσχει σε σύσκεψη
των Διοικητικών Συµβουλίων της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Εµπόρων Νοµού Θεσσαλονίκης και του
Συνδέσµου Επιχειρηµατιών Ελλάδος, µε θέµα "Πολιτική προώθησης εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών και
νέοι τρόποι συνεργασίας µε τα Βαλκάνια". Στις 4 το απόγευµα της ίδιας ηµέρας ο υφυπουργός θα µιλήσει
στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας για τις προοπτικές απασχόλησης των νέων στα θεσµικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Κυριακή ο υφυπουργός θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, προκειµένου να συµµετάσχει
ως κεντρικός οµιλητής στο 17ο Capital Link Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 14-15
Δεκεµβρίου, µε θέµα την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Αργότερα, θα συναντηθεί και µε τον
αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Δηµήτριο. Στη συνέχεια ο κ. Μάρδας θα µεταβεί στην...
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Στο Βουκουρέστι ο Μάρδας για την σύνοδο Υπουργών ΟΣΕΠ
Στο Βουκουρέστι ο Μάρδας για την σύνοδο Υπουργών ΟΣΕΠ

Tο Βουκουρέστι  επισκέπτεται σήµερα ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για τις Διεθνείς Οικονοµικές
Σχέσεις, Δηµήτρης Μάρδας, προκειµένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εργασίες της 33ης Υπουργικής
Συνόδου του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), που  πραγµατοποιείται στη
ρουµανική πρωτεύουσα.

Αύριο Σάββατο ο κ. Μάρδας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση µε αντιπροσωπεία
των εργαζοµένων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΑΓΝΟ και στη συνέχεια θα συµµετάσχει σε σύσκεψη
των Διοικητικών Συµβουλίων της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Εµπόρων Νοµού Θεσσαλονίκης και του
Συνδέσµου Επιχειρηµατιών Ελλάδος, µε θέµα «Πολιτική προώθησης εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών και
νέοι τρόποι συνεργασίας µε τα Βαλκάνια». Στις 4 το απόγευµα της ίδιας ηµέρας ο υφυπουργός θα µιλήσει
στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας για τις προοπτικές απασχόλησης των νέων στα θεσµικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την Κυριακή ο υφυπουργός θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, προκειµένου να συµµετάσχει ως κεντρικός
οµιλητής στο 17ο Capital Link Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 14-15 Δεκεµβρίου, µε
θέµα την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Αργότερα, θα συναντηθεί και µε τον αρχιεπίσκοπο
Αµερικής κ.κ. Δηµήτριο.

Στη συνέχεια ο κ. Μάρδας θα µεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί µε την υφυπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την οικονοµική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Κάθριν
Νοβέλι. Ο κ. Μάρδας θα συµµετάσχει, επίσης, ως οµιλητής σε εκδηλώσεις στο Αµερικανικό Εµπορικό
Επιµελητήριο (US Chamber of Commerce) και στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς.
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Στο Βουκουρέστι σήµερα ο Μάρδας
Και την Κυριακή αναχωρεί για  ΗΠΑ

 

Το Βουκουρέστι επισκέπτεται σήµερα ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για τις Διεθνείς Οικονοµικές
Σχέσεις, Δηµήτρης Μάρδας, προκειµένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εργασίες της 33ης Υπουργικής
Συνόδου του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), που πραγµατοποιείται στη
ρουµανική πρωτεύουσα.

 

Αύριο Σάββατο ο κ. Μάρδας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση µε αντιπροσωπεία
των εργαζοµένων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΑΓΝΟ και στη συνέχεια θα συµµετάσχει σε σύσκεψη
των Διοικητικών Συµβουλίων της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Εµπόρων Νοµού Θεσσαλονίκης και του
Συνδέσµου Επιχειρηµατιών Ελλάδος, µε θέµα «Πολιτική προώθησης εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών και
νέοι τρόποι συνεργασίας µε τα Βαλκάνια». Στις 4 το απόγευµα της ίδιας ηµέρας ο υφυπουργός θα µιλήσει
στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας για τις προοπτικές απασχόλησης των νέων στα θεσµικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Την Κυριακή ο υφυπουργός θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, προκειµένου να συµµετάσχει ως κεντρικός
οµιλητής στο 17ο Capital Link Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 14-15 Δεκεµβρίου, µε
θέµα την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Αργότερα, θα συναντηθεί και µε τον αρχιεπίσκοπο
Αµερικής κ.κ. Δηµήτριο.

 

Στη συνέχεια ο κ. Μάρδας θα µεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί µε την υφυπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την οικονοµική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Κάθριν
Νοβέλι. Ο κ. Μάρδας θα συµµετάσχει, επίσης, ως οµιλητής σε εκδηλώσεις στο Αµερικανικό Εµπορικό
Επιµελητήριο (US Chamber of Commerce) και στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς.
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Σε Ρουµανία και ΗΠΑ ο Μάρδας
Πηγή

Στο Βουκουρέστι µεταβαίνει σήµερα  ο υφυπουργός Εξωτερικών Δηµήτρης Μάρδας για  να  να
εκπροσωπήσει την Ελλάδα  στις εργασίες της 33ης Υπουργικής Συνόδου του ΟΣΕΠ.

Το Σάββατο ο κ. Μάρδας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση µε αντιπροσωπεία των
εργαζοµένων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΑΓΝΟ και στη συνέχεια θα συµµετάσχει σε σύσκεψη των
Διοικητικών Συµβουλίων της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Εµπόρων Νοµού
Θεσσαλονίκης και του Συνδέσµου Επιχειρηµατιών Ελλάδος, µε θέµα «Πολιτική προώθησης
εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών και νέοι τρόποι συνεργασίας µε τα Βαλκάνια».

Την Κυριακή ο υφυπουργός θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, προκειµένου να συµµετάσχει ως κεντρικός
οµιλητής στο 17ο Capital Link Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 14-15 Δεκεµβρίου, µε
θέµα την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Αργότερα, θα συναντηθεί και µε τον αρχιεπίσκοπο
Αµερικής κ.κ. Δηµήτριο.

Στη συνέχεια ο κ. Μάρδας θα µεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί µε τηνυφυπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την οικονοµική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Κάθριν
Νοβέλι. Ο κ. Μάρδας θα συµµετάσχει, επίσης, ως οµιλητής σε εκδηλώσεις στο Αµερικανικό Εµπορικό
Επιµελητήριο (US Chamber of Commerce) και στο Ινστιτούτο Brookings.

Τέλος, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ θα έχει επαφές µε οµογενειακές οργανώσεις.
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[NewPost]: Σε Ρουµανία και ΗΠΑ ο Μάρδας
Στο Βουκουρέστι µεταβαίνει σήµερα ο υφυπουργός Εξωτερικών Δηµήτρης Μάρδας για να να
εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εργασίες της 33ης Υπουργικής Συνόδου του ΟΣΕΠ.

Το Σάββατο ο κ. Μάρδας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση µε αντιπροσωπεία των
εργαζοµένων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΑΓΝΟ και στη συνέχεια θα συµµετάσχει σε σύσκεψη των
Διοικητικών Συµβουλίων της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Εµπόρων Νοµού
Θεσσαλονίκης και του Συνδέσµου Επιχειρηµατιών Ελλάδος, µε θέµα «Πολιτική προώθησης
εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών και νέοι τρόποι συνεργασίας µε τα Βαλκάνια».

Την Κυριακή ο υφυπουργός θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ , προκειµένου να συµµετάσχει ως κεντρικός
οµιλητής στο 17ο Capital Link Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 14-15 Δεκεµβρίου, µε
θέµα την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Αργότερα, θα συναντηθεί και µε τον αρχιεπίσκοπο
Αµερικής κ.κ. Δηµήτριο.

Στη συνέχεια ο κ. Μάρδας θα µεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί µε την υφυπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την οικονοµική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Κάθριν
Νοβέλι.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: NEWPOST
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Σε Ρουμανία και ΗΠΑ ο Μάρδας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ
Στο Βουκουρέστι μεταβαίνει σήμερα ο υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Μάρδας για να να
εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εργασίες της 33ης Υπουργικής Συνόδου του ΟΣΕΠ. 
Το Σάββατο ο κ. Μάρδας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση με
αντιπροσωπεία των εργαζομένων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΑΓΝΟ και στη συνέχεια θα
συμμετάσχει σε σύσκεψη των Διοικητικών Συμβουλίων της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και
Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης και του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ελλάδος, με θέμα
«Πολιτική προώθησης εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών και νέοι τρόποι συνεργασίας με τα
Βαλκάνια».
Την Κυριακή ο υφυπουργός θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ , προκειμένου να συμμετάσχει ως
κεντρικός ομιλητής στο 17ο Capital Link Forum, που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις
14-15 Δεκεμβρίου, με θέμα την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Αργότερα, θα
συναντηθεί και με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ.κ. Δημήτριο.
Στη συνέχεια ο κ. Μάρδας θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί με την
υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδια για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το
περιβάλλον, Κάθριν Νοβέλι. Ο κ. Μάρδας θα συμμετάσχει, επίσης, ως ομιλητής σε εκδηλώσεις
στο Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (US Chamber of Commerce) και στο Ινστιτούτο
Brookings.
Τέλος, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ θα έχει επαφές με ομογενειακές οργανώσεις.
SHARE

http://newpost.gr/politiki/503548/se-roymania-kai-hpa-o-mardas


Site: http://www.rizospastis.gr/
Publication date: 11/12/2015 05:02

Alexa ranking (Greece): 753
Alexa ranking (Cyprus): 0
Alexa ranking (UK): 84912

http://www.rizospastis.gr/page.do?publDate=11/12/2015&pageNo=4

ΠΟΛΙΤΙΚΗ | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ
Νέα αντιλαϊκά μέτρα στο «βωμό» των κερδοφόρων επενδύσεων
Για τη «μεταρρυθμιστική κόπωση» ανησυχεί η κυβέρνηση, δηλαδή τη δυνατότητά της να περνά
τις αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις χωρίς σοβαρές λαϊκές αντιδράσεις
Την αποφασιστικότητά της να προχωρήσει στις αναδιαρθρώσεις που έχει ανάγκη το κεφάλαιο
διακηρύσσει η συγκυβέρνηση
Eurokinissi
Με φόντο την ενδοκαπιταλιστική διαπάλη γύρω από το ρόλο και τη συμμετοχή του ΔΝΤ στη
χρηματοπιστωτική στήριξη προς το ελληνικό κράτος και στο τρίτο μνημόνιο, συνεχίζονται τα
αντιλαϊκά παζάρια της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ με τα υψηλόβαθμα κλιμάκια του
κουαρτέτου (Κομισιόν - ΕΚΤ - ESM - ΔΝΤ).
Στο ζήτημα του ΔΝΤ επανήλθε χτες ο Επίτροπος Οικονομικών της ΕΕ, Π. Μοσκοβισί,
διευκρινίζοντας ότι η συμμετοχή του είναι υποχρεωτική, όπως άλλωστε προβλέπεται ρητά και
στη συμφωνία που υπέγραψε η συγκυβέρνηση. Επιπλέον, ο Π. Μοσκοβισί ξεκαθάρισε πως
δεν μπορεί να υπάρξει «ελάφρυνση του προγράμματος», δηλαδή η όποια δυνατότητα μείωσης
των αντιλαϊκών μέτρων στην Ελλάδα, με αφορμή το προσφυγικό ζήτημα. Σύμφωνα με τον ίδιο,
η ολοκλήρωση της πρώτης «αξιολόγησης» μπορεί να έχει γίνει μέχρι τα τέλη Γενάρη,
προκειμένου στη συνέχεια να ακολουθήσει η συζήτηση για το κρατικό χρέος.
Πολλαπλά σήματα στο κεφάλαιο
Την ίδια ώρα, ο υπουργός Οικονομικών, Ευ. Τσακαλώτος, μέσω δηλώσεων στη βρετανική
εφημερίδα «Guardian», αποστέλλει μηνύματα στο κεφάλαιο, δίνοντας έμφαση στην
αποφασιστικότητα της συγκυβέρνησης να προχωρήσει στα μέτρα κλιμάκωσης της αντιλαϊκής
πολιτικής.
Σε αυτό το πλαίσιο, μεταξύ άλλων, τόνισε τα εξής:
«Το κρίσιμο τεστ για την Αριστερά δεν είναι η εφαρμογή του προγράμματος - άλλες δυνάμεις
θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό το ίδιο καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει
πως «κάναμε αυτό το συμβιβασμό και έχουμε καθήκον να το εφαρμόσουμε, αλλά μόνο εάν
αυτός αφήνει χώρο για ριζικές πρωτοβουλίες στην Υγεία και την Εκπαίδευση».
Αναφερόμενος στο συνταξιοδοτικό σύστημα, δήλωσε: «Η μεγαλύτερη ανησυχία μου είναι η
μεταρρυθμιστική κόπωση,οι νόμοι εξακολουθούν να έρχονται και να ψηφίζονται και ο κόσμος
δε βλέπει φως στο τέλος του τούνελ. Εχουν γίνει ήδη 12 μειώσεις στις συντάξεις». Επί της
ουσίας, η «ανησυχία» της συγκυβέρνησης εστιάζεται στις ενδεχόμενες αντιδράσεις του λαϊκού
παράγοντα, ενόψει των επόμενων αντιλαϊκών μέτρων και αναδιαρθρώσεων που έχει ανάγκη το
κεφάλαιο.
«Τώρα εξετάζουμε σοβαρά προγράμματα εθελοντικών δηλώσεων για τους Ελληνες που
έβγαλαν τις καταθέσεις τους από την Ελλάδα». Πρόκειται, ουσιαστικά, για την εκχώρηση
φορολογικής αμνηστίας, έναντι συμβολικού φόρου, στις μερίδες του κεφαλαίου που
φυγάδευσαν αδήλωτα κεφάλαια σε τράπεζες του εξωτερικού, ανάμεσα σε αυτές και στη
Βρετανία.
«Στρατηγικός επενδυτής» στον ΑΔΜΗΕ
Την ίδια ώρα, τα τελευταία σημεία της συμφωνίας γύρω από την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ
φαίνεται να «κλειδώνουν», μετά και τις χτεσινές συζητήσεις με τα κλιμάκια των ιμπεριαλιστικών
οργανισμών.
Σε ό,τι αφορά τη διοίκηση του νέου ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με πληροφορίες, το ΔΣ θα συγκροτείται
ανάλογα με τη μετοχική σύνθεση, όπως δηλαδή συμβαίνει σε όλες τις Ανώνυμες Εταιρείες.
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Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας θα προκύπτει μετά από συμφωνία με τον
ιδιώτη - «στρατηγικό επενδυτή».
Σε κάθε περίπτωση, ο κλάδος των δικτύων μεταφοράς ενέργειας θα αποσχιστεί από τη ΔΕΗ. Η
κρατική συμμετοχή, σε πρώτη φάση, θα διαμορφωθεί στο 51%, ενώ ποσοστό 49% θα
εκχωρηθεί σε ιδιώτες. Ειδικότερα, προβλέπεται η απευθείας διάθεση μετοχικού πακέτου σε
«στρατηγικό επενδυτή», που θα είναι ευρωπαϊκό μονοπώλιο από τον κλάδο της διαχείρισης
δικτύων, καθώς επίσης και η διάθεση μετοχών σε άλλους ενδιαφερόμενους μέσω του
χρηματιστηρίου.
Με το βλέμμα στην προσέλκυση επενδυτών
Στο μεταξύ, συνάντηση με τον πρέσβη της Γερμανίας στην Αθήνα, Π. Σόοφ, είχε χτες ο
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γ. Δραγασάκης. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση,
συζητήθηκαν θέματα «που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη και την προσέλκυση
επενδύσεων στη χώρα μας και συμφωνήθηκε η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν
για στενότερη συνεργασία των δύο πλευρών στον τομέα αυτό». Η συνάντηση, βέβαια,
σχετίζεται και με την επαναπροσέγγιση των δυο πλευρών, μετά και τη διελκυστίνδα που
ακολούθησε τις εκατέρωθεν δηλώσεις σχετικά με τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο αντιλαϊκό
πρόγραμμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, γερμανικές «περιφερειακές» τράπεζες συζητούν το ενδεχόμενο
συμμετοχής τους σε ελληνικές συνεταιριστικές τράπεζες, μέσω της ανακεφαλαιοποίησής τους
που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Παράλληλα, την ερχόμενη Δευτέρα, κυβερνητικό κλιμάκιο μεταβαίνει στη Ν. Υόρκη,
προκειμένου να συμμετάσχει στο Capital Link Forum, διεθνές φόρουμ με αντικείμενο τις
επενδύσεις στην Ελλάδα. Παρεμβάσεις θα γίνουν από τα στελέχη του κουαρτέτου που αυτές
τις μέρες βρίσκονται στην Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτό, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Δ. Μάρδας,
θα μεταβεί και στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί με την υφυπουργό Εξωτερικών των
ΗΠΑ, Κάθριν Νοβέλι, αρμόδια για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον.
Παράλληλα, θα συμμετάσχει ως ομιλητής σε εκδηλώσεις στο Αμερικανικό Εμπορικό
Επιμελητήριο, καθώς και στο ίδρυμα Brookings.
       
ΣΕΒ
Προτεραιότητα η εδραίωση της χώρας ως «διαμετακομιστικού κέντρου»
«Η προοπτική αποχώρησης των επιχειρήσεων που διάλεξαν τον Πειραιά ως πρώτο βήμα για
δυνητικές επενδύσεις, θα σημάνει και το άδοξο τέλος μιας προσπάθειας εδραίωσης της
Ελλάδας ως διαμετακομιστικού κέντρου, με παράλληλη εγκατάσταση δραστηριοτήτων
μεταποίησης, η οποία σέρνεται εδώ και χρόνια με ελληνικούς ρυθμούς, αλλά έχει καταφέρει
σταδιακά να παρακάμψει εμπόδια που αλλού φυσικά θα είχαν λυθεί εντός πενταλέπτου». Αυτό
αναφέρει χαρακτηριστικά στο «εβδομαδιαίο δελτίο» του ο ΣΕΒ, με αφορμή το κλείσιμο της
σιδηροδρομικής γραμμής στην Ειδομένη.
Ουσιαστικά, καλούν την κυβέρνηση σε άμεσες παρεμβάσεις και με όλα τα μέσα, προκειμένου
να διαμορφώνεται το κατάλληλο κλίμα «επιχειρηματικής εμπιστοσύνης».
Σε αυτό το πλαίσιο, οι εγχώριοι βιομήχανοι τονίζουν ότι επιχειρήσεις «όπως η Hewlett Packard
αναγκάζονται να μεταφορτώνουν container που βρίσκονται στον Πειραιά όχι σε τραίνα της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η οποία ήδη μετράει ζημιές άνω των 2 εκατ. ευρώ, αλλά σε πλοία με προορισμό
λιμάνια άλλων χωρών, όπως το λιμάνι Κόπλερ της Σλοβενίας».
       
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
Υπογραφές στην «Τελική Επενδυτική Συμφωνία» για τον αγωγό IGB
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Υπογράφτηκε χτες στη Σόφια η Τελική Επενδυτική Συμφωνία για την κατασκευή και λειτουργία
του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας - Βουλγαρίας IGB, με τη συμμετοχή των
εταιρειών που έχουν αναλάβει το έργο και των αρμόδιων υπουργών των δύο χωρών. Φαίνεται
έτσι ότι «έπιασε» τόπο η έντονη κινητικότητα που ανέπτυξαν σε Ελλάδα και Βουλγαρία το
τελευταίο διάστημα οι ΗΠΑ, καθώς το εν λόγω έργο εντάσσεται στα συνολικότερα σχέδιά τους
για την περιοχή και την «ενεργειακή απεξάρτηση» της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο.
Την ίδια ώρα, προτάσσοντας τους στρατηγικούς στόχους του εγχώριου κεφαλαίου, ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Π. Σκουρλέτης, στο χαιρετισμό του σημείωσε
χαρακτηριστικά πως η ολοκλήρωση του IGB, σε συνδυασμό με τον αγωγό ΤΑΡ και το σταθμό
LNG της Αλεξανδρούπολης, μετατρέπει την Ελλάδα σε «ενεργειακό κόμβο για τα Βαλκάνια».
Χαρακτήρισε τον IGB «έργο στρατηγικής γεωπολιτικής σημασίας με πολλαπλά οφέλη για τις
δύο χώρες, καθώς συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την αύξηση της
ενεργειακής ασφάλειας και την ολοκλήρωση της αγοράς Ενέργειας». Ανακοίνωσε, επίσης, ότι
σύντομα θα λυθεί το θέμα της οικονομικής βιωσιμότητας του IGB, ώστε να ξεκινήσει η
κατασκευή του κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016, και να τεθεί σε λειτουργία το δεύτερο
εξάμηνο του 2018.
Με βάση τα μέχρι σήμερα ανακοινωθέντα, το συνολικό ύψος της επένδυσης υπολογίζεται στα
240 εκατ. ευρώ και το ετήσιο λειτουργικό της κόστος στα 4,5 εκατ. ευρώ. Στο εταιρικό σχήμα
που θα κατασκευάσει και θα διαχειρίζεται τον αγωγό, συμμετέχουν με 50% η εταιρεία
«Poseidon SA» - κοινοπραξία με ίσο μετοχικό ποσοστό της ιταλικής «Edison» και της ΔΕΠΑ -
και με αντίστοιχο ποσοστό η κρατική βουλγαρική «ΒΕΗ». Ο αγωγός θα ξεκινά από την
Κομοτηνή και θα καταλήγει μετά από 170 χιλιόμετρα διαδρομής στη Στάρα Ζαγκόρα της
Βουλγαρίας και σχεδιάζεται να τροφοδοτείται από τον αγωγό ΤΑΡ ή και με ποσότητες LNG
από το σταθμό αποθήκευσης και επαναεριοποίησης που σχεδιάζεται να κατασκευαστεί στην
Αλεξανδρούπολη.
       
ΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ
Ημερίδα για την εργατική τάξη και τη στρατηγική του ΚΚΕ
Αύριο Σάββατο, στη Θεσσαλονίκη
Ημερίδα με θέμα: «Η εμφάνιση της εργατικής τάξης, ο ρόλος της στους κοινωνικούς πολιτικούς
αγώνες στον 20ό αιώνα και η στρατηγική του ΚΚΕ», διοργανώνει αύριο Σάββατο, η ΚΟ
Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, στις 10 π.μ., στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης», στο περίπτερο
6 της ΔΕΘ.
Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει:
-- Κεντρική εισήγηση από την Αλέκα Παπαρήγα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, με θέμα: «Οι σκοποί,
οι ιδέες και η στρατηγική του ΚΚΕ δεν είναι σημαία ευκαιρίας».
-- Ομιλία από τον Μάκη Παπαδόπουλο, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, υπεύθυνο του Τμήματος
Οικονομίας και της Ιδεολογικής Επιτροπής της ΚΕ του ΚΚΕ, με θέμα: «Η καπιταλιστική
οικονομική κρίση και οι ταξικοί αγώνες. Η πείρα και τα συμπεράσματα».
Παρεμβάσεις με θέμα:
-- «Η οικοδόμηση του Κόμματος στην εργατική τάξη, βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση
της στρατηγικής του», από την Λουίζα Ράζου, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.
-- «Εργατικό κίνημα και ιμπεριαλιστικός πόλεμος», από τον Γιώργο Πέρρο, μέλος της ΚΕ του
ΚΚΕ.
-- «Η καπιταλιστική οικονομική κρίση, ένα μεγάλο μάθημα για τη νεολαία», από τον Νίκο
Αμπατιέλο, Γραμματέα του ΚΣ της ΚΝΕ.
Στο χώρο θα υπάρχει η έκθεση της ΚΕ του ΚΚΕ «Πρώτα βήματα, πρώτες μάχες».
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Την
αποφασιστικότητά

της να
προχωρήσει στις
αναδιαρθρώσεις

που έχει ανάγκη το
κεφάλαιο

διακηρύσσει η
συγκυβέρνηση

Eurokinissi

Νέα αντιλαϊκά µέτρα στο «βωµό» των κερδοφόρων επενδύσεων
Με φόντο την ενδοκαπιταλιστική διαπάλη γύρω από το ρόλο και τη συµµετοχή του
ΔΝΤ στη χρηµατοπιστωτική στήριξη προς το ελληνικό κράτος και στο τρίτο
µνηµόνιο, συνεχίζονται τα αντιλαϊκά παζάρια της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
µε τα υψηλόβαθµα κλιµάκια του κουαρτέτου (Κοµισιόν - ΕΚΤ - ESM - ΔΝΤ).

Στο ζήτηµα του ΔΝΤ επανήλθε χτες ο Επίτροπος Οικονοµικών της ΕΕ, Π.
Μοσκοβισί, διευκρινίζοντας ότι η συµµετοχή του είναι υποχρεωτική, όπως
άλλωστε προβλέπεται ρητά και στη συµφωνία που υπέγραψε η συγκυβέρνηση.
Επιπλέον, ο Π. Μοσκοβισί ξεκαθάρισε πως δεν µπορεί να υπάρξει «ελάφρυνση του
προγράµµατος», δηλαδή η όποια δυνατότητα µείωσης των αντιλαϊκών µέτρων
στην Ελλάδα, µε αφορµή το προσφυγικό ζήτηµα. Σύµφωνα µε τον ίδιο, η
ολοκλήρωση της πρώτης «αξιολόγησης» µπορεί να έχει γίνει µέχρι τα τέλη Γενάρη,
προκειµένου στη συνέχεια να ακολουθήσει η συζήτηση για το κρατικό χρέος.

Πολλαπλά σήµατα στο κεφάλαιο

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Οικονοµικών, Ευ. Τσακαλώτος, µέσω δηλώσεων στη
βρετανική εφηµερίδα «Guardian», αποστέλλει µηνύµατα στο κεφάλαιο, δίνοντας
έµφαση στην αποφασιστικότητα της συγκυβέρνησης να προχωρήσει στα µέτρα
κλιµάκωσης της αντιλαϊκής πολιτικής.

Σε αυτό το πλαίσιο, µεταξύ άλλων, τόνισε τα εξής:

«Το κρίσιµο τεστ για την Αριστερά δεν είναι η εφαρµογή του προγράµµατος - άλλες δυνάµεις
θα µπορούσαν να το κάνουν αυτό το ίδιο καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει πως
«κάναµε αυτό το συµβιβασµό και έχουµε καθήκον να το εφαρµόσουµε, αλλά µόνο εάν αυτός αφήνει
χώρο για ριζικές πρωτοβουλίες στην Υγεία και την Εκπαίδευση».

Αναφερόµενος στο συνταξιοδοτικό σύστηµα, δήλωσε: «Η µεγαλύτερη ανησυχία µου είναι η
µεταρρυθµιστική κόπωση,οι νόµοι εξακολουθούν να έρχονται και να ψηφίζονται και ο κόσµος δε
βλέπει φως στο τέλος του τούνελ. Εχουν γίνει ήδη 12 µειώσεις στις συντάξεις». Επί της ουσίας, η
«ανησυχία» της συγκυβέρνησης εστιάζεται στις ενδεχόµενες αντιδράσεις του λαϊκού παράγοντα, ενόψει
των επόµενων αντιλαϊκών µέτρων και αναδιαρθρώσεων που έχει ανάγκη το κεφάλαιο.

«Τώρα εξετάζουµε σοβαρά προγράµµατα εθελοντικών δηλώσεων για τους Ελληνες που
έβγαλαν τις καταθέσεις τους από την Ελλάδα». Πρόκειται, ουσιαστικά, για την εκχώρηση
φορολογικής αµνηστίας, έναντι συµβολικού φόρου, στις µερίδες του κεφαλαίου που φυγάδευσαν αδήλωτα
κεφάλαια σε τράπεζες του εξωτερικού, ανάµεσα σε αυτές και στη Βρετανία.

«Στρατηγικός επενδυτής» στον ΑΔΜΗΕ

Την ίδια ώρα, τα τελευταία σηµεία της συµφωνίας γύρω από την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ φαίνεται
να «κλειδώνουν», µετά και τις χτεσινές συζητήσεις µε τα κλιµάκια των ιµπεριαλιστικών οργανισµών.

Σε ό,τι αφορά τη διοίκηση του νέου ΑΔΜΗΕ, σύµφωνα µε πληροφορίες, το ΔΣ θα συγκροτείται ανάλογα µε
τη µετοχική σύνθεση, όπως δηλαδή συµβαίνει σε όλες τις Ανώνυµες Εταιρείες. Παράλληλα, ο διευθύνων
σύµβουλος της εταιρείας θα προκύπτει µετά από συµφωνία µε τον ιδιώτη - «στρατηγικό επενδυτή».

Σε κάθε περίπτωση, ο κλάδος των δικτύων µεταφοράς ενέργειας θα αποσχιστεί από τη ΔΕΗ. Η κρατική
συµµετοχή, σε πρώτη φάση, θα διαµορφωθεί στο 51%, ενώ ποσοστό 49% θα  εκχωρηθεί σε ιδιώτες.
Ειδικότερα, προβλέπεται η απευθείας διάθεση µετοχικού πακέτου σε «στρατηγικό επενδυτή»,
που θα  είναι ευρωπαϊκό µονοπώλιο από τον κλάδο της διαχείρισης δικτύων, καθώς επίσης και η
διάθεση µετοχών σε άλλους ενδιαφερόµενους µέσω του χρηµατιστηρίου.

Με το βλέµµα στην προσέλκυση επενδυτών

Στο µεταξύ, συνάντηση µε τον πρέσβη της Γερµανίας στην Αθήνα, Π. Σόοφ, είχε χτες ο αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης, Γ. Δραγασάκης. Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση, συζητήθηκαν θέµατα «που αφορούν
την οικονοµική ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα µας και συµφωνήθηκε η
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν για στενότερη συνεργασία των δύο πλευρών στον τοµέα
αυτό». Η συνάντηση, βέβαια, σχετίζεται και µε την επαναπροσέγγιση των δυο πλευρών, µετά και τη
διελκυστίνδα που ακολούθησε τις εκατέρωθεν δηλώσεις σχετικά µε τη συµµετοχή του ΔΝΤ στο αντιλαϊκό
πρόγραµµα.
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Σύµφωνα µε πληροφορίες, γερµανικές «περιφερειακές» τράπεζες συζητούν το ενδεχόµενο
συµµετοχής τους σε ελληνικές συνεταιριστικές τράπεζες, µέσω της ανακεφαλαιοποίησής τους που
βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, την ερχόµενη Δευτέρα, κυβερνητικό κλιµάκιο µεταβαίνει στη Ν. Υόρκη, προκειµένου να
συµµετάσχει στο Capital Link Forum, διεθνές φόρουµ µε αντικείµενο τις επενδύσεις στην Ελλάδα.
Παρεµβάσεις θα γίνουν από τα στελέχη του κουαρτέτου που αυτές τις µέρες βρίσκονται στην Αθήνα. Στο
πλαίσιο αυτό, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Δ. Μάρδας, θα µεταβεί και στην Ουάσιγκτον, όπου θα
συναντηθεί µε την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κάθριν Νοβέλι, αρµόδια για την Οικονοµική
Ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον. Παράλληλα, θα συµµετάσχει ως οµιλητής σε εκδηλώσεις στο
Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο, καθώς και στο ίδρυµα  Brookings.
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Οι Υπουργοί κ. Κουντουρά και κ. Μάρδας µεταβαίνουν Δευτέρα και Τρίτη στη
Ν. Υόρκη

Η Αναπληρώτρια  Υπουργός Τουρισµού Έλενα  Κουντουρά  και ο Υφυπουργός Εξωτερικών
Δηµήτρης Μάρδας θα  επισκεφθούν τη Νέα  Υόρκη προκειµένου να  συµµετάσχουν στις
εργασίες του 17ου Capital Link Forum µε θέµα  "Investing for Growth" το οποίο θα  πραγµατοποιηθεί
στις 14 Δεκεµβρίου 2015.

Επισηµαίνεται ότι το Capital Link Forum είναι το σηµαντικότερο συνέδριο στην Βόρειο Αµερική που αφορά
αποκλειστικά στην προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα.

Επιπλέον όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου, την Τρίτη 15 Δεκεµβρίου η Έλενα Κουντουρά και ο κ.
Μάρδας θα µεταβούν στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης για να τιµηθεί η Greek Day – Ελληνική ηµέρα
στο New York Stock Exchange.

Η Ελληνική αντιπροσωπεία θα κηρύξει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας χτυπώντας το καµπανάκι της
λήξης των εργασιών του Χρηµατιστηρίου (Closing Bell Ceremony).

Το πρόγραµµα των κ.κ. Υπουργών θα διευρυνθεί µε στοχευµένες επαφές στον χώρο των επιχειρήσεων και
του τουρισµού καθώς και µε εκπροσώπους των αµερικανικών και οµογενειακών ΜΜΕ.

Επιπλέον την Τρίτη 15 Δεκεµβρίου η κυρία  Κουντουρά  και ο κ. Μάρδας θα  συναντηθούν µε
τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής, κ. Δηµήτριο, στην έδρα  της Αρχιεπισκοπής.

Το διαβάσαµε στο: http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/367845

© 2011 ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, Με επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. | Designed by Qbrains || Interactive
Studios | Streamwithq.com // SHOUTcast and Live Video Streaming Services
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ΐΊνΕφαΛαιο

Πολιτική Οικονομία Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015

Μια τελευταία

ευκαιρία

να
βελτιώσει το προφίλ ms στους
διεθνείς επενδυπκούς κύκλους
θα έχει μεθαύριο Δευτέρα π

κυβέρνηση στη Νέα Υόρκη
Με ηχογραφημένο μήνυμά
του ο πρωθυπουργό Αλ
Tainpas αλλά και ο υπουργός

Οικονομίας Γ Σταθάκης
και αυτοπροσώπως ο Δ Μάρ
6as και ηΈλενα Κουνχου
ρά θα βρεθούν αντιμέτωποι
με τους Ντέκλαν Κοστέλο
της Κομισιόν Νίκολα Ί^ια
μαρόλι του ESM Ράσμους
Ρεφερ της ΕΚΤ και βέβαια
την Ν τέλια Βελκουλέσκου
του ΔΝΤ όπως και με μεγάλα

private equity funds και
θεσμικούς που είναι πλέον οι
βασικοί μέτοχοι των ελληνικών

τραπεζών

Πιέσεις
Το ραντεβού στη Νέα Υόρκη

έχει δοθεί στο Metropolitan
Club τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου

στο πλαίσιο του 17ου ετήσιου

Capital Link Invest in
Greece Forum Στο κλειστό
αυτό ιδιωτικό club που έφηαξε
το 1891 oJohnPierpont<aP
Morgan στην 5th Avenue η

κυβέρνηση θα επιχειρήσει να
εμφανίσει το φιλικό προς τις
αγορές προφίλ που θέλει
να οικοδομήσει

Το κουαρτέτο και οι επενδυτές

αναμένεται να στείλουν
σαφές μήνυμα για επιτάχυνση

των μεταρρυθμίσεων Ιδιαίτερο

ενδιαφέρον παρουσιάζει
και η συνάντηση που θα

έχει στο περιθώριο του συνεδρίου

ο υφυπουργός οικονομικών

Δ Μάρδας με 20 διαχειριστές

κεφαλαίου από μεγάλα
hedge funds

Με την αξιολόγηση ακόμη
ανοιχτή και την πρόοδο στις
ιδιωτικοποιήσεις θεωρητική
οι πιέσεις για επιτάχυνση του

κυβερνητικού έργου θα είναι
αφόρητες εκμυστηρεύεται στο
Κ fund manager που θα παραστεί

Ξεκάθαρες θέσεις αναμένεται
να διατυπωθούν επίσης

και για το ζήτημα της διαχείρισης
των κόκκινων δανείων

που αποτελεί πεδίο αυξημένου

ενδιαφέροντος των ξένων
που συμμετείχαν στις τραπεζικές

αυξήσεις κεφαλαίου Στο
Forum επρόκειτο να παρευρεθούν

και οι Γ Σταθάκης και Γ
Χουλιαράκης οι οποίοι όμως
ακύρωσαν τη συμμετοχή τους
εξαιτίας αυξημένου έργου ο

πρώτος και για λόγους υγείας
ο δεύτερος

Μεγάλα ονόματα
Στο 1 7ο Invest in Greece

Forum θα συμμετάσχουν οι
επικεφαλής και τα στελέχη
των μεγαλύτερων τραπεζικών
και επιχειρηματικών ομίλων
της χώρας μεταξύ των οποίων

η Λουκά Κατσέλη ο Λέω

viöas Φραγκιαδάκης ο

► Τει-α-τετ επενδυτών κουαρτέτου κυβέρνησης

Κρίσιμο ραντεβού στη Ν Υόρκη
CRASH TEST ΠΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΑ Γ ΜΠΕΛΛΟ

Το παρών αναμένειαι να δώσουν οι John Alfred Paulson Paulson Co Wilbur Ross WL Ross
Co William Vrattos York Capital Management και Γιώργος Λογοθέτης Libra Group μεταξύ άπΥΤων

Στο Metropolitan
Club της
5thAvenue
η κυβέρνηση
θα επιχειρήσει
να εμφανίσει
το φιλικόπρος
τις αγορέςπροφίλ
που θέλει
να οικοδομήσει

Άνθιμος Θωμόπουλος ο

Γιώργος Μιχελήβ ο Νικόλας

Καραμούζης ο Οδυσσέας

Αθανασίου της Lamda
Development ο Γιώργος Χρυσικός

ms Grivalia ο Αριστοτέλης

Καρυτινός ms Πανγαία
και πολλοί άλλοι ακόμο καθώς
και εκπρόσωποι από mv Ελλά
κτωρ τον ΟTE τη ΔΕΗ την
Aegean Airlines mv Intralot
mv Energean Oil Gas όλε5
Tis τράπεζες αλλά και εφοπλιστές

όπως ο Νίκος Τσάκος και
ο Γιάννης Κούστας

Το σημαντικότερο όμως
είναι πως από πλευράς ξένων

θα είναι όλο το who is

who αυτών που έχουν βάλει
χρήμα στη χώρα Ποιοι Μα
ο John Alfred Paulson ms
Paulson Co ο Wilbur
Ross ms WL Ross Co
ο William Vrattos ms York
Capital Management ο Γιώργος

Λογοθέτης του Libra
Group ο Χρήστος Μεγάλου

για λογαριασμό της
Fairfax είναι CEO της Tite
Capital Limited Advisor to
Fairfax Financial Holdings
στελέχη από τις Deutsche
Bank Goldman Sachs BNP
Paribas Citibank Credit
Suisse Bank of America
Merrill Lynch και άλλοι

Στο τραπέζι
τα NPLs

Πληροφορίες του Κ αναφέρουν

πως οι ξένοι έχουν
ήδη διαμορφώσει πέντε θεματικές

ενότητες για Tis οποίες

θα επιχειρηθούν να μάθουν
αναλυτικά τις προθέοεις της
κυβέρνησης αλλά και τους
σχεδιασμούς των Ελλήνων
managers των χρηματοπιστωτικών

ιδρυμάτων όπως και των
Ε.Ε.,ΕΚΤ ESΜ και ΔΝΤ

Αυτές είναι η διαχείριση ίων
μη εξυπηρετουμένων δανείων

η μείωση του λειτουργικού
κόστους των τραπεζών η

αύξηση της καταθετικής βά

Το ενδιαφέρον για Αστέρα Βουλιαγμένα
και Finansbank

Μεγάλο
είναι ίο ενδιαφέρον των ξένων και γα το ζή

ιημα ins διαχείρισης των μη τραπεζικών στοιχείων

του ενεργητικού ίων λεγόμενων non-core
assets στα οποία περιλαμβάνονται όλε5 εκείνε5 οι δρασιηρι
ôinres που μπορούν να εκποιηθούν και να αποφέρουν οφέλη
ή να τερματίσουν επιβαρυνθεί για us tpcrcSes

Αν και αυτά ta assets περιλαμβάνουν από συμμετοχέ5 σε
επιχειρήσει ακίνητα éqjs και ιραπεζικέ5 Θυγατρικέ5 στο εξωτερικό

οι ξένοι θεσμικοί enevoutés έχουν στραμμένη την προσοχή

tous σε δύο KUpitos υποθέσει αμφότερε5 ms EoViKfis
Την ολοκλήρωση ms πώλησηε του Αστέρα Βουλιαγμένης
και την εξέλιξη ins πώληση5 ποσοστού ins τουρκικήε θυ

YOipiKns ins Finansbank Opcos δεν ολοκληρώνεται εδώ
η ατζέντα ins Néas YàpKns Κι αυτό διότι ξεκινούν πλέον οι
διεργασίες για τη συμμετοχή tous στο management ίων
τραπεζών Τα νέα δεδομένα του Μνημονίου προβλέπουν την
εισαγωγή στο οργανόγραμμα των διοικήσεων των monitor
trustees που είναι επιβλέπουσες διοικητικές επιτροπές
0 σχετικό5 vôpos πρέπει με βάση ίο τρίτο πρόγραμμα στή
piSns ins ελληνική5 οικονομία5 να ψηφιστεί écos τον ερχόμενο

Μάρτιο Και οι προβλέψει για τη οτελέχωσή tous παραπέμπουν

αυστηρά στον ιδιωτικό τομέα είτε σε ξένοι/s είτε
σεΈλληνε5 που δεν είχαν καμία εμπλοκή με το ελληνικό τραπεζικό

σύστημα την τελευταία δεκαετία

σης η απομόχλευση των ισολογισμών

και η διαχείριση των
μη τραπεζικών στοιχείων του
ενεργητικού

Η διαχείριση των μη
εξυπηρετουμένων δανείων

αποτελεί από μόνη της
κρισιμότατη

παράμετρο καθώς
συνδέεται με κοινωνικές παραμέτρους

που περιπλέκουν
τη διαδικασία Και γΓ αυτό θα
γίνουν πολλές επαφές στη Νέα
Υόρκη ώστε να ξεκαθαρίσουν
οι ξένοι τις προθέσεις τους

Η μείωση του λειτουργικού
κόστους των τραπεζών

όπου έχει καλυφθεί σημαντικό
έδαφος είναι το δεύτερο κρίσιμο

ζήτημα Καθώς συνδέεται

και με ενδεχόμενη περαιτέρω

συρρίκνωση του δικτύου
των καταστημάτων αλλά και
του μισθολογικού κόστους δεν
θα είναι διαδικασία χωρίς συνέπειες

Παράλληλα με αυτά οι ξένοι

θέλουν απαντήσεις για το
ηώς θα επιδιωχθεί η αύξηση
της καταθετ ικής βάσης αλλά
και η απομόχλευση των ισολογισμών

δύο προκλήσεις
που συνδέονται μεταξύ τους
αφού είναι δεδομένα τα όρια
δανείων που μπορούν να χορηγούν

οι τράπεζες ανάλογα
με τα κεφάλαια που διαθέτουν
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Το ταξίδι
Τα επόμενα 24ωρα ο υπουργός

Οικονομίας Γ Σταθάκης
μαζί με τον αναπληρωτή
υπουργό Οικονομικών Γ

Χουλια
ράκη τον
υφυπουργό
Εξωτερικών
Δ Μάρδα
και την αν
υπουργό
Τουρισμού
Ελ Κου

ντουρά φωτ πρόκειται να
ταξιδέψουν στη Νέα Υόρκη
για το συνέδριο που διοργανώνει

η Capital Link Οι
πληροφορίες αναφέρουν ότι
σε αυτό το επιχειρηματικό
φόρουμ θα κλείσουν αρκετές
συμφωνίες μεταξύ της Ελλάδας

και ξένων επενδυτικών
ομίλων Ειδικά δε στην
πώληση των κόκκινων
επιχειρηματικών δανείων
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Τη Νέα Υόρκη
θα επισκεφθούν η

αναπληρώτρια
υπουργός Τουρισμού

Ελενα Κουν
τουρά και ο υφυπουργός

Εξωτερικών

Δημήτρης Μάρ
δας προκειμένου
να πάρουν μέρος
στις ερνασίες του
17ου Capital Link
Forum με θέμα In
vesting forGrowth
το οποίο θα πραγματοποιηθεί

την προσεχή

Δευτέρα 14

Δεκεμβρίου Την

επόμενη μέρα οι
υπουργοί θα μεταβούν

στο Χρηματιστήριο

της Νέας
Υόρκης προκειμένου

να τιμηθεί η

Ελληνική Ημέρα
στο Χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης
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Εκτός από τους Ελληνες πολπνβ κούς και ε(ροπλιθτές που βρίσκονται
στη Νέα Υόρκη για το 17ο Capital Link

όπως πρώτη η στήλη σας είχε ενημερώσει
στο Μανχάταν ακόμα μια διεθνής διάκριση

περίμενε τη Μαριάννα Β Βαρδινογιάννη
Στην πρέσβειρα Καλής θελήσεως της

UNESCO και πρόεδρο του συλλόγου Ελπίδα

απονεμήθηκε για το έργο της το φετινό

βραβείο Ripple of Hope του Ιδρύματος
Robert F Kennedy Human Rights Ανάμεσα

στα τιμώμενα πρόσωπα που βραβεύτηκαν

για τη δράση τους ήταν ο γερουσιαστής
honorable John Lewis
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Στη Νέα Υόρκη οι Μάρδας και Κουντουρά για το 17ο Capital Link Forum
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015
Στη Νέα Υόρκη οι Μάρδας και Κουντουρά για το 17ο Capital Link Forum
Η  αναπληρώτρια υπουργός Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά και ο υφυπουργός Εξωτερικών
κ. Δημήτρης Μάρδας θα επισκεφθούν τη Νέα Υόρκη προκειμένου να συμμετάσχουν στις
εργασίες του 17ου Capital Link Forum με θέμα “Investing for Growth” το οποίο θα
πραγματοποιηθεί στις 14 Δεκεμβρίου.
Επιπλέον την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου οι κ.κ υπουργοί θα μεταβούν στο Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης για να τιμηθεί η Greek Day at the New York Stock Exchange.
Η Ελληνική αντιπροσωπεία θα  κηρύξει τη λήξη των εργασιών της ημέρας χτυπώντας το
καμπανάκι της λήξης των εργασιών του Χρηματιστηρίου (Closing Bell Ceremony).
Το πρόγραμμα των κκ Υπουργών θα διευρυνθεί με στοχευμένες επαφές στον χώρο των
επιχειρήσεων και του τουρισμού καθώς και με εκπροσώπους των αμερικανικών και
ομογενειακών ΜΜΕ.
Επιπλέον την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου οι  κ.κ υπουργοί θα συναντηθούν με τον Αρχιεπίσκοπο
Αμερικής, κ. Δημήτριο,  στην έδρα της Αρχιεπισκοπής.
Αναρτήθηκε από

http://intravelreport.blogspot.gr/2015/12/17-capital-link-forum.html
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[Η Καθηµερινή]: Δύσκολες διαπραγµατεύσεις στις ασφαλιστικές εταιρείες
Σε διελκυστίνδα εξελίσσονται οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και των εργαζοµένων
στον κλάδο σε ό,τι αφορά τις εισφορές της εργοδοτικής πλευράς στο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΤΕΑ
ΕΠΑΕ). Στο διοικητικό συµβούλιο που πραγµατοποιήθηκε χθες, η εργοδοτική πλευρά επέµεινε στην πρότασή
της για µετατροπή του Ταµείου σε επαγγελµατικό ταµείο κεφαλαιοποιητικού τύπου, µε τη δηµιουργία
µερίδων για τους συνταξιούχους του Ταµείου. Η πρόταση προβλέπει η εισφορά που θα ισχύσει να
υπολογίζεται επί του µισθού αντί του τζίρου των ασφαλιστικών εργασιών, που ίσχυε µέχρι πρόσφατα, µε
παράλληλη συγκράτηση του ποσοστού έως και 6%.

Τη Νέα  Υόρκη θα επισκεφθούν η αναπληρώτρια υπoυργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά και ο
υφυπουργός Εξωτερικών Δηµήτρης Μάρδας, προκειµένου να πάρουν µέρος στις εργασίες του 17ου Capital
Link Forum, µε θέµα «Investing for Growth», το οποίο θα πραγµατοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα 14
Δεκεµβρίου. Την επόµενη µέρα οι υπουργοί θα µεταβούν στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, προκειµένου
να τιµηθεί η «Ελληνική Ηµέρα» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.

Σκληρός ανταγωνισµός για  το γιαούρτι

Ακόµη και πολυεθνικοί κολοσσοί λυγίζουν κάτω από τον ανταγωνισµό που υπάρχει πλέον στην αµερικανική
αγορά γιαουρτιού.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

http://www.multi-news.gr/kathimerini-diskoles-diapragmatefsis-stis-asfalistikes-eteries/
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Μάρδας-Κουντουρά στη Νέα Υόρκη για αναζήτηση επενδυτών
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Νέα Υόρκη, του Θανάση Τσίτσα

Με δύο υπουργούς – και όχι µε τέσσερις τελικά - θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στο 17ο επενδυτικό φόρουµ
της Capital Link που διεξάγεται κάθε χρόνο στη Νέα Υόρκη.

Η αρχική πρόθεση να παραβρεθεί σύσσωµο το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης σ’ ένα επενδυτικό
φόρουµ που τυγχάνει να αποτελεί την σοβαρότερη διοργάνωση προβολής της ελληνικής οικονοµίας στις
ΗΠΑ ενώπιον σηµαντικών επενδυτών, κορυφαίων τραπεζιτών και εκπροσώπων της τρόικα “σκόνταψε” µετά
την ανεξήγητη ακύρωση της συµµετοχής του υπουργού Οικονοµίας, Γιώργου Σταθάκη και την
δικαιολογηµένη ακύρωση - λόγω ασθενείας- του αναπληρωτή Οικονοµικών, Γιώργου Χουλιαράκη.

Στις εργασίες θα µετέχει µόνο ο υφυπουργός Εξωτερικών για οικονοµικές υποθέσεις, Δηµήτρης Μάρδας
και η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά. To εν λόγω φόρουµ προσφέρεται ώστε
Έλληνες αξιωµατούχοι να έρθουν σε επαφή µε µεγάλα επενδυτικά funds και τραπεζικά στελέχη.

Ανάµεσα στους οµιλητές του συνεδρίου θα βρίσκονται ο Τζον Πόλσεν, δισεκατοµµυριούχος επενδυτής,
ιδρυτής της Paulson & Co. Inc., που συµµετέχει µε σηµαντικά ποσοστά άνω του 5% στο µετοχικό κεφάλαιο
της Eurobank και της EYΔΑΠ και ο επίσης δισεκατοµµυριούχος επενδυτής Γουίλµπερι Ρος που ηγείται
οµάδας επενδυτών που έχει επενδύσει στη Eurobank Ergasias. Και οι δύο είχαν εκφράσει την ανησυχία τους
το προηγούµενο εξάµηνο για τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα και πως το ασταθές πολιτικό περιβάλλον δεν
ευνοεί τις επενδύσεις.

Το ενδιαφέρον στο 17o Capital Link εστιάζεται επίσης και στο γεγονός ότι για πρώτη φορά µέλη µιας
αριστερής κυβέρνησης θα έχουν την ευκαιρία να συνοµιλήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις µε
µεγαλοεπενδυτές της Γουόλ Στριτ. Το οξύµωρο της υπόθεσης είναι ότι από το ίδιο βήµα, τα προηγούµενα
τέσσερα χρόνια, οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ που συµµετείχαν στο Capital Link …
έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου προς τους επενδυτές για την επικείµενη έλευση στην εξουσία του
ΣΥΡΙΖΑ.

Στο συνέδριο έχουν δηλώσει συµµετοχή οι εκπρόσωποι της τρόικας: η Ντέλια Βελκουλέσκου του ΔΝΤ, ο
Ντέκλαν Κοστέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ράσφους Ρέφερ της ΕΚΤ και ο Νίκολα Τζιαµαρόλι απο τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (ESM).

Η παρουσία τους µετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης τους στην Αθήνα αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
καθώς αναµένεται να δώσουν το στίγµα του δεύτερου γύρου των διαπραγµατεύσεων και κυρίως το ΔΝΤ
να απαντήσει από το βήµα δηµοσίως - µέσω της κ.Βελκουλέσκου -  για την συµµετοχή του ή όχι σε ένα
τρίτο πρόγραµµα.

Ο Δηµήτρης Μάρδας µετά την Νέα Υόρκη θα επισκεφθεί και την Ουάσιγκτον, όπου θα έχει σειρά επαφών
στην αµερικανική πρωτεύουσα. Στην ατζέντα περιλαµβάνεται συνάντηση µε την αναπληρώτρια υπουργό
του Στέιτ Ντιπάρτµεντ για θέµατα Ενέργειας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κάθλιν Νόβελι, επαφές µε
εκπροσώπους του Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου και µε την Οµάδα Φιλίας ΗΠΑ-Ελλάδος (Hellenic
Caucus) στο Κογκρέσο, ενώ θα συµµετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο Ινστιτούτο Brookings.

ΠΗΓΗ: real.gr

Διαβάστε επίσης:

Τσίπρας: Μηνύµατα µε πολλαπλούς αποδέκτες από την Κ.Ε.

Το διαβάσαµε στο: http://www.enikos.gr/sports/358137,Mardas-Koyntoyra-sth-Nea-Yorkh-gia-anazhthsh-
ependytwn.html
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Δύσκολες διαπραγµατεύσεις στις ασφαλιστικές εταιρείες
Σε διελκυστίνδα εξελίσσονται οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και των εργαζοµένων
στον κλάδο σε ό,τι αφορά τις εισφορές της εργοδοτικής πλευράς στο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΤΕΑ
ΕΠΑΕ). Στο διοικητικό συµβούλιο που πραγµατοποιήθηκε χθες, η εργοδοτική πλευρά επέµεινε στην πρότασή
της για µετατροπή του Ταµείου σε επαγγελµατικό ταµείο κεφαλαιοποιητικού τύπου, µε τη δηµιουργία
µερίδων για τους συνταξιούχους του Ταµείου. Η πρόταση προβλέπει η εισφορά που θα ισχύσει να
υπολογίζεται επί του µισθού αντί του τζίρου των ασφαλιστικών εργασιών, που ίσχυε µέχρι πρόσφατα, µε
παράλληλη συγκράτηση του ποσοστού έως και 6%. Τη Νέα Υόρκη θα επισκεφθούν η αναπληρώτρια
υπoυργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά και ο υφυπουργός Εξωτερικών Δηµήτρης Μάρδας, προκειµένου να
πάρουν µέρος στις εργασίες του 17ου Capital Link Forum, µε θέµα "Investing for Growth", το οποίο θα
πραγµατοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα 14 Δεκεµβρίου. Την επόµενη µέρα οι...

Καθηµερινή   ·    πριν από  1 ηµέρα 11 ώρες  ·    
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Δύσκολες διαπραγµατεύσεις στις ασφαλιστικές εταιρείες

Δύσκολες διαπραγµατεύσεις στις ασφαλιστικές εταιρείες
Σε διελκυστίνδα εξελίσσονται οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και των εργαζοµένων
στον κλάδο σε ό,τι αφορά τις εισφορές της εργοδοτικής πλευράς στο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΤΕΑ
ΕΠΑΕ). Στο διοικητικό συµβούλιο που πραγµατοποιήθηκε χθες, η εργοδοτική πλευρά επέµεινε στην πρότασή
της για µετατροπή του Ταµείου σε επαγγελµατικό ταµείο κεφαλαιοποιητικού τύπου, µε τη δηµιουργία
µερίδων για τους συνταξιούχους του Ταµείου. Η πρόταση προβλέπει η εισφορά που θα ισχύσει να
υπολογίζεται επί του µισθού αντί του τζίρου των ασφαλιστικών εργασιών, που ίσχυε µέχρι πρόσφατα, µε
παράλληλη συγκράτηση του ποσοστού έως και 6%.

Τη Νέα  Υόρκη θα επισκεφθούν η αναπληρώτρια υπoυργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά και ο
υφυπουργός Εξωτερικών Δηµήτρης Μάρδας, προκειµένου να πάρουν µέρος στις εργασίες του 17ου Capital
Link Forum, µε θέµα «Investing for Growth», το οποίο θα πραγµατοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα 14
Δεκεµβρίου. Την επόµενη µέρα οι υπουργοί θα µεταβούν στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, προκειµένου
να τιµηθεί η «Ελληνική Ηµέρα» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.

Σκληρός ανταγωνισµός για  το γιαούρτι

Ακόµη και πολυεθνικοί κολοσσοί λυγίζουν κάτω από τον ανταγωνισµό που υπάρχει πλέον στην αµερικανική
αγορά γιαουρτιού. Η PepsiCo, που µαζί µε τον γερµανικό όµιλο Theo Muller, είχαν συστήσει κοινοπραξία µε
την ονοµασία Muller Quaker Dairy LLC, µπαίνοντας στην αγορά γιαουρτιού το 2012, αποφάσισαν να
τερµατίζουν τη δραστηριότητα αυτή στις ΗΠΑ. Ηδη πούλησαν στον συνεταιρισµό Dairy Farmers of America
το εργοστάσιο που ξεκίνησε να λειτουργεί το 2013, επένδυση ύψους 200 εκατ. δολαρίων. Η Pepsico δεν
εγκαταλείπει συνολικά τη δραστηριότητα των γαλακτοκοµικών στις άλλες χώρες. Το πρόβληµα ήταν µε
την αγορά γιαουρτιού στις ΗΠΑ, όπου πλέον «κεφάλι έχουν πάρει» οι εταιρείες εκείνες που από νωρίς
εισήλθαν στην κατηγορία του γιαουρτιού ελληνικού τύπου, όπως η Chobani, η General Mills και η Dannone.

Οι F. T. δεν είχαν να ... «κλείσουν»

Σε λάθος των Financial Times αποδίδει το υπουργείο Οικονοµικών την εκπρόθεσµη καταχώριση της
αγγελίας για την κάλυψη της θέσης του γενικού γραµµατέως Δηµοσίων Εσόδων. Στην ανακοίνωση που
εξέδωσε αναφέρει ότι η αγγελία είχε δηµοσιευθεί κανονικά στις 3 Δεκεµβρίου και ότι η επαναδηµοσίευση
στο φύλλο της 10ης Δεκεµβρίου 2015 οφείλεται σε –εκτός συµφωνίας– χειρισµό της εφηµερίδας. Ωστόσο,
το υπουργείο Οικονοµικών δεν σχολιάζει το γεγονός ότι υπήρχε και λάθος αριθµού τηλεφώνου στην
αγγελία. Υπενθυµίζεται ότι ο αριθµός επικοινωνίας είχε 9 ψηφία αντί για 10.

Παρέµβαση από τον Συνήγορο του Καταναλωτή για  τις τράπεζες

Μετά τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, χθες ήταν η σειρά του Συνηγόρου
του Καταναλωτή να παρέµβει µε αφορµή καταγγελίες καταναλωτών για καθυστερήσεις πιστωτικών
ιδρυµάτων κατά τη λήψη και διεκπεραίωση αιτηµάτων χορήγησης βεβαιώσεων οφειλών. Στις τράπεζες
παρατηρείται συνωστισµός, καθώς πολλοί δανειολήπτες θέλουν να υπαχθούν στον «νόµο Κατσέλη» πριν
από την 1η Ιανουαρίου 2016, οπότε θα ισχύσουν αυστηρότερες ρυθµίσεις. Την ίδια ώρα, ακόµη και
δανειολήπτες που έχουν ήδη κάνει αίτηση θα πρέπει να καταθέσουν εκ νέου τα δικαιολογητικά για να
επικαιροποιηθούν τα στοιχεία τους.
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Μάρδας και Κουντουρά στη Νέα Υόρκη για αναζήτηση επενδυτών
Με δύο υπουργούς – και όχι µε τέσσερις τελικά – θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στο 17ο επενδυτικό φόρουµ
της Capital Link που διεξάγεται κάθε χρόνο στην Νέα Υόρκη.
Η αρχική πρόθεση να παραβρεθεί σύσσωµο το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης σ’ ένα επενδυτικό
φόρουµ που τυγχάνει να αποτελεί την σοβαρότερη διοργάνωση προβολής της ελληνικής οικονοµίας στις
ΗΠΑ ενώπιον σηµαντικών επενδυτών, κορυφαίων τραπεζιτών και εκπροσώπων της τρόικα “σκόνταψε” µετά
την ανεξήγητη ακύρωση της συµµετοχής του υπουρ… διαβάστε περισσότερα στο dimokratiki.gr

http://www.cityofpetaloudes.gr/mardas-ke-kountoura-sti-nea-iorki-gia-anazitisi-ependiton/
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ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΛΙΑ! Κουντουρά (και Μάρδας) στη Νέα Υόρκη για αναζήτηση επενδυτών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΛΙΑ! Κουντουρά (και Μάρδας) στη Νέα Υόρκη για αναζήτηση επενδυτών
Mε δύο υπουργούς – και όχι με τέσσερις τελικά - θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στο 17ο
επενδυτικό φόρουμ της Capital Link που διεξάγεται κάθε χρόνο στη Νέα Υόρκη.
Η αρχική πρόθεση να παραβρεθεί σύσσωμο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης σ’ ένα
επενδυτικό φόρουμ που τυγχάνει να αποτελεί την σοβαρότερη διοργάνωση προβολής της
ελληνικής οικονομίας στις ΗΠΑ ενώπιον...
σημαντικών επενδυτών, κορυφαίων τραπεζιτών και εκπροσώπων της τρόικα “σκόνταψε” μετά
την ανεξήγητη ακύρωση της συμμετοχής του υπουργού Οικονομίας, Γιώργου Σταθάκη και την
δικαιολογημένη ακύρωση - λόγω ασθενείας- του αναπληρωτή Οικονομικών, Γιώργου
Χουλιαράκη.
Στις εργασίες θα μετέχει μόνο ο υφυπουργός Εξωτερικών για οικονομικές υποθέσεις,
Δημήτρης Μάρδας και η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά. To εν λόγω
φόρουμ προσφέρεται ώστε Έλληνες αξιωματούχοι να έρθουν σε επαφή με μεγάλα επενδυτικά
funds και τραπεζικά στελέχη.
Ανάμεσα στους ομιλητές του συνεδρίου θα βρίσκονται ο Τζον Πόλσεν, δισεκατομμυριούχος
επενδυτής, ιδρυτής της Paulson & Co. Inc., που συμμετέχει με σημαντικά ποσοστά άνω του
5% στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank και της EYΔΑΠ και ο επίσης δισεκατομμυριούχος
επενδυτής Γουίλμπερι Ρος που ηγείται ομάδας επενδυτών που έχει επενδύσει στη Eurobank
Ergasias. Και οι δύο είχαν εκφράσει την ανησυχία τους το προηγούμενο εξάμηνο για τις
πολιτικές εξελίξεις στη χώρα και πως το ασταθές πολιτικό περιβάλλον δεν ευνοεί τις
επενδύσεις.
Το ενδιαφέρον στο 17o Capital Link εστιάζεται επίσης και στο γεγονός ότι για πρώτη φορά
μέλη μιας αριστερής κυβέρνησης θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να ανταλλάξουν
απόψεις με μεγαλοεπενδυτές της Γουόλ Στριτ. Το οξύμωρο της υπόθεσης είναι ότι από το ίδιο
βήμα, τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια, οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ που
συμμετείχαν στο Capital Link …έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου προς τους επενδυτές για
την επικείμενη έλευση στην εξουσία του ΣΥΡΙΖΑ.
Στο συνέδριο έχουν δηλώσει συμμετοχή οι εκπρόσωποι της τρόικας: η Ντέλια Βελκουλέσκου
του ΔΝΤ, ο Ντέκλαν Κοστέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ράσφους Ρέφερ της ΕΚΤ και ο
Νίκολα Τζιαμαρόλι απο τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ESM).
Η παρουσία τους μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης τους στην Αθήνα αποκτά ένα ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, καθώς αναμένεται να δώσουν το στίγμα του δεύτερου γύρου των
διαπραγματεύσεων και κυρίως το ΔΝΤ να απαντήσει από το βήμα δημοσίως - μέσω της
κ.Βελκουλέσκου -  για την συμμετοχή του ή όχι σε ένα τρίτο πρόγραμμα.
Ο Δημήτρης Μάρδας μετά την Νέα Υόρκη θα επισκεφθεί και την Ουάσιγκτον, όπου θα έχει
σειρά επαφών στην αμερικανική πρωτεύουσα. Στην ατζέντα περιλαμβάνεται συνάντηση με την
αναπληρώτρια υπουργό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για θέματα Ενέργειας, Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, Κάθλιν Νόβελι, επαφές με εκπροσώπους του Αμερικανικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου και με την Ομάδα Φιλίας ΗΠΑ-Ελλάδος (Hellenic Caucus) στο Κογκρέσο, ενώ
θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο Ινστιτούτο Brookings.
Νέα Υόρκη, του Θανάση Τσίτσα
ΠΗΓΗ: real.gr
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Μάρδας και Κουντουρά στη Νέα Υόρκη για αναζήτηση επενδυτών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μάρδας και Κουντουρά στη Νέα Υόρκη για αναζήτηση επενδυτών
12 Δεκεμβρίου 2015 10:50 πμ
Εκτύπωση Αποστολή με E-mail
Με δύο υπουργούς – και όχι με τέσσερις τελικά – θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στο 17ο
επενδυτικό φόρουμ της Capital Link που διεξάγεται κάθε χρόνο στην Νέα Υόρκη.
Η αρχική πρόθεση να παραβρεθεί σύσσωμο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης σ’ ένα
επενδυτικό φόρουμ που τυγχάνει να αποτελεί την σοβαρότερη διοργάνωση προβολής της
ελληνικής οικονομίας στις ΗΠΑ ενώπιον σημαντικών επενδυτών, κορυφαίων τραπεζιτών και
εκπροσώπων της τρόικα “σκόνταψε” μετά την ανεξήγητη ακύρωση της συμμετοχής του
υπουργού Οικονομίας, Γιώργου Σταθάκη και την δικαιολογημένη ακύρωση – λόγω ασθενείας-
του αναπληρωτή Οικονομικών, Γιώργου Χουλιαράκη.
Στις εργασίες θα μετέχει μόνο ο υφυπουργός Εξωτερικών για οικονομικές υποθέσεις,
Δημήτρης Μάρδας και η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισμού, Ελενα Κουντουρά. To εν λόγω
φόρουμ προσφέρεται ώστε Έλληνες αξιωματούχοι να έρθουν σε επαφή με μεγάλα επενδυτικά
funds και τραπεζικά στελέχη.
Ανάμεσα στους ομιλητές του συνεδρίου θα βρίσκονται ο Τζον Πόλσεν, δισεκατομμυριούχος
επενδυτής, ιδρυτής της Paulson & Co. Inc., που συμμετέχει με σημαντικά ποσοστά άνω του
5% στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank και της EYΔΑΠ και ο επίσης δισεκατομμυριούχος
επενδυτής Γουίλμπερι Ρος που ηγείται ομάδας επενδυτών που έχει επενδύσει στη Eurobank
Ergasias. Και οι δύο είχαν εκφράσει την ανησυχία τους το προηγούμενο εξάμηνο για τις
πολιτικές εξελίξεις στη χώρα και πως το ασταθές πολιτικό περιβάλλον δεν ευνοεί τις
επενδύσεις.
Το ενδιαφέρον στο 17o Capital Link εστιάζεται επίσης και στο γεγονός ότι για πρώτη φορά
μέλη μιας αριστερής κυβέρνησης θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να ανταλλάξουν
απόψεις με μεγαλοεπενδυτές της Γουόλ Στριτ.
Το οξύμωρο της υπόθεσης είναι ότι από το ίδιο βήμα, τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια, οι
εκπρόσωποι των κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ που συμμετείχαν στο Capital Link …έκρουαν
τον κώδωνα του κινδύνου προς τους επενδυτές για την επικείμενη έλευση στην εξουσία του
ΣΥΡΙΖΑ.
Στο συνέδριο έχουν δηλώσει συμμετοχή οι εκπρόσωποι της τρόικας: η Ντέλια Βελκουλέσκου
του ΔΝΤ, ο Ντέκλαν Κοστέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ράσφους Ρέφερ της ΕΚΤ και ο
Νίκολα Τζιαμαρόλι απο τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ESM).
Η παρουσία τους μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης τους στην Αθήνα αποκτά ένα ιδιαίτερο
ενδιαφέρον καθώς αναμενεται να δώσουν το στίγμα του δεύτερου γύρου των
διαπραγματεύσεων και κυρίως το ΔΝΤ να απαντήσει από το βήμα δημοσίως – μέσω της
κ.Βελκουλέσκου – για την συμμετοχή του ή όχι σε ένα τρίτο πρόγραμμα.
Ο Δημήτρης Μάρδας μετά την Νέα Υόρκη θα επισκεφθεί και την Ουάσιγκτον, όπου θα έχει
σειρά επαφών στην αμερικανική πρωτεύουσα. Στην ατζέντα περιλαμβάνεται συνάντηση με την
αναπληρώτρια υπουργό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για θέματα Ενέργειας, Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, Κάθλιν Νόβελι, επαφές με εκπροσώπους του Αμερικανικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου και με την Ομάδα Φιλίας ΗΠΑ-Ελλάδος (Hellenic Caucus) στο Κογκρέσο, ενώ
θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο Ινστιτούτο Brookings.
eniokonomia.gr
Μοιραστείτε το άρθρο
Υπενθύμιση: Για την μερική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι
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απαραίτητη η χρήση του παρακάτω παρεχόμενου συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο
της Δημοκρατικής.
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
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Μαρδας-Κουντουρα στη Νεα Υορκη για αναζητηση επενδυτων

Νέα Υόρκη, του Θανάση Τσίτσα

Με δύο υπουργούς – και όχι µε τέσσερις τελικά - θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στο 17ο επενδυτικό φόρουµ
της Capital Link που διεξάγεται κάθε χρόνο στη Νέα Υόρκη.

Η αρχική πρόθεση να παραβρεθεί σύσσωµο το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης σ’ ένα επενδυτικό
φόρουµ που τυγχάνει να αποτελεί την σοβαρότερη διοργάνωση προβολής της ελληνικής οικονοµίας στις
ΗΠΑ ενώπιον σηµαντικών επενδυτών, κορυφαίων τραπεζιτών και εκπροσώπων της τρόικα “σκόνταψε” µετά
την ανεξήγητη ακύρωση της συµµετοχής του υπουργού Οικονοµίας, Γιώργου Σταθάκη και την
δικαιολογηµένη ακύρωση - λόγω ασθενείας- του αναπληρωτή Οικονοµικών, Γιώργου Χουλιαράκη.

Στις εργασίες θα µετέχει µόνο ο υφυπουργός Εξωτερικών για οικονοµικές υποθέσεις, Δηµήτρης Μάρδας
και η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά. To εν λόγω φόρουµ προσφέρεται ώστε
Έλληνες αξιωµατούχοι να έρθουν σε επαφή µε µεγάλα επενδυτικά funds και τραπεζικά στελέχη.

Ανάµεσα στους οµιλητές του συνεδρίου θ...

Διαβάστε τη συνέχεια  εδώ
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Μάρδας-Κουντουρά στη Νέα Υόρκη για αναζήτηση επενδυτών

Με δύο υπουργούς – και όχι µε τέσσερις τελικά - θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στο 17ο επενδυτικό φόρουµ
της Capital Link που διεξάγεται κάθε χρόνο στη Νέα Υόρκη.

Η αρχική πρόθεση να παραβρεθεί σύσσωµο το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης σ’ ένα επενδυτικό
φόρουµ που τυγχάνει να αποτελεί την σοβαρότερη διοργάνωση προβολής της ελληνικής οικονοµίας στις
ΗΠΑ ενώπιον σηµαντικών επενδυτών, κορυφαίων τραπεζιτών και εκπροσώπων της τρόικα “σκόνταψε” µετά
την ανεξήγητη ακύρωση της συµµετοχής του υπουργού Οικονοµίας, Γιώργου Σταθάκη και την
δικαιολογηµένη ακύρωση - λόγω ασθενείας- του αναπληρωτή Οικονοµικών, Γιώργου Χουλιαράκη.

Στις εργασίες θα µετέχει µόνο ο υφυπουργός Εξωτερικών για οικονοµικές υποθέσεις, Δηµήτρης Μάρδας
και η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά. To εν λόγω φόρουµ προσφέρεται ώστε
Έλληνες αξιωµατούχοι να έρθουν σε επαφή µε µεγάλα επενδυτικά funds και τραπεζικά στελέχη.

Ανάµεσα στους οµιλητές του συνεδρίου θα βρίσκονται ο Τζον Πόλσεν, δισεκατοµµυριούχος επενδυτής,
ιδρυτής της Paulson Co. Inc., που συµµετέχει µε σηµαντικά ποσοστά άνω του 5% στο µετοχικό κεφάλαιο
της Eurobank και της EYΔΑΠ και ο επίσης δισεκατοµµυριούχος επενδυτής Γουίλµπερι Ρος που ηγείται
οµάδας επενδυτών που έχει επενδύσει στη Eurobank Ergasias. Και οι δύο είχαν εκφράσει την ανησυχία τους
το προηγούµενο εξάµηνο για τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα και πως το ασταθές πολιτικό περιβάλλον δεν
ευνοεί τις επενδύσεις.

Το ενδιαφέρον στο 17o Capital Link εστιάζεται επίσης και στο γεγονός ότι για πρώτη φορά µέλη µιας
αριστερής κυβέρνησης θα έχουν την ευκαιρία να συνοµιλήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις µε
µεγαλοεπενδυτές της Γουόλ Στριτ. Το οξύµωρο της υπόθεσης είναι ότι από το ίδιο βήµα, τα προηγούµενα
τέσσερα χρόνια, οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ που συµµετείχαν στο Capital Link …
έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου προς τους επενδυτές για την επικείµενη έλευση στην εξουσία του
ΣΥΡΙΖΑ.

Στο συνέδριο έχουν δηλώσει συµµετοχή οι εκπρόσωποι της τρόικας: η Ντέλια Βελκουλέσκου του ΔΝΤ, ο
Ντέκλαν Κοστέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ράσφους Ρέφερ της ΕΚΤ και ο Νίκολα Τζιαµαρόλι απο τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (ESM).

Η παρουσία τους µετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης τους στην Αθήνα αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
καθώς αναµένεται να δώσουν το στίγµα του δεύτερου γύρου των διαπραγµατεύσεων και κυρίως το ΔΝΤ
να απαντήσει από το βήµα δηµοσίως - µέσω της κ.Βελκουλέσκου -  για την συµµετοχή του ή όχι σε ένα
τρίτο πρόγραµµα.

Ο Δηµήτρης Μάρδας µετά την Νέα Υόρκη θα επισκεφθεί και την Ουάσιγκτον, όπου θα έχει σειρά επαφών
στην αµερικανική πρωτεύουσα. Στην ατζέντα περιλαµβάνεται συνάντηση µε την αναπληρώτρια υπουργό
του Στέιτ Ντιπάρτµεντ για θέµατα Ενέργειας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κάθλιν Νόβελι, επαφές µε
εκπροσώπους του Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου και µε την Οµάδα Φιλίας ΗΠΑ-Ελλάδος (Hellenic
Caucus) στο Κογκρέσο, ενώ θα συµµετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο Ινστιτούτο Brookings.
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Μάρδας-Κουντουρά στη Νέα Υόρκη για αναζήτηση επενδυτών
Νέα Υόρκη, του Θανάση Τσίτσα

Με δύο υπουργούς – και όχι µε τέσσερις τελικά - θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στο 17ο επενδυτικό φόρουµ
της Capital Link που διεξάγεται κάθε χρόνο στη Νέα Υόρκη.

Η αρχική πρόθεση να παραβρεθεί σύσσωµο το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης σ’ ένα επενδυτικό
φόρουµ που τυγχάνει να αποτελεί την σοβαρότερη διοργάνωση προβολής της ελληνικής οικονοµίας στις
ΗΠΑ ενώπιον σηµαντικών επενδυτών, κορυφαίων τραπεζιτών και εκπροσώπων της τρόικα “σκόνταψε” µετά
την ανεξήγητη ακύρωση της συµµετοχής του υπουργού Οικονοµίας, Γιώργου Σταθάκη και την
δικαιολογηµένη ακύρωση - λόγω ασθενείας- του αναπληρωτή Οικονοµικών, Γιώργου Χουλιαράκη.

Στις εργασίες θα µετέχει µόνο ο υφυπουργός Εξωτερικών για οικονοµικές υποθέσεις, Δηµήτρης Μάρδας
και η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά. To εν λόγω φόρουµ προσφέρεται ώστε
Έλληνες αξιωµατούχοι να έρθουν σε επαφή µε µεγάλα επενδυτικά funds και τραπεζικά στελέχη.

Ανάµεσα στους οµιλητές του συνεδρίου θα βρίσκονται ο Τζον Πόλσεν, δισεκατοµµυριούχος επενδυτής,
ιδρυτής της Paulson & Co. Inc., που συµµετέχει µε σηµαντικά ποσοστά άνω του 5% στο µετοχικό κεφάλαιο
της Eurobank και της EYΔΑΠ και ο επίσης δισεκατοµµυριούχος επενδυτής Γουίλµπερι Ρος που ηγείται
οµάδας επενδυτών που έχει επενδύσει στη Eurobank Ergasias. Και οι δύο είχαν εκφράσει την ανησυχία τους
το προηγούµενο εξάµηνο για τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα και πως το ασταθές πολιτικό περιβάλλον δεν
ευνοεί τις επενδύσεις.

Το ενδιαφέρον στο 17o Capital Link εστιάζεται επίσης και στο γεγονός ότι για πρώτη φορά µέλη µιας
αριστερής κυβέρνησης θα έχουν την ευκαιρία να συνοµιλήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις µε
µεγαλοεπενδυτές της Γουόλ Στριτ. Το οξύµωρο της υπόθεσης είναι ότι από το ίδιο βήµα, τα προηγούµενα
τέσσερα χρόνια, οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ που συµµετείχαν στο Capital Link …
έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου προς τους επενδυτές για την επικείµενη έλευση στην εξουσία του
ΣΥΡΙΖΑ.

Στο συνέδριο έχουν δηλώσει συµµετοχή οι εκπρόσωποι της τρόικας: η Ντέλια Βελκουλέσκου του ΔΝΤ, ο
Ντέκλαν Κοστέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ράσφους Ρέφερ της ΕΚΤ και ο Νίκολα Τζιαµαρόλι απο τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (ESM).

Η παρουσία τους µετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης τους στην Αθήνα αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
καθώς αναµένεται να δώσουν το στίγµα του δεύτερου γύρου των διαπραγµατεύσεων και κυρίως το ΔΝΤ
να απαντήσει από το βήµα δηµοσίως - µέσω της κ.Βελκουλέσκου -  για την συµµετοχή του ή όχι σε ένα
τρίτο πρόγραµµα.

Ο Δηµήτρης Μάρδας µετά την Νέα Υόρκη θα επισκεφθεί και την Ουάσιγκτον, όπου θα έχει σειρά επαφών
στην αµερικανική πρωτεύουσα. Στην ατζέντα περιλαµβάνεται συνάντηση µε την αναπληρώτρια υπουργό
του Στέιτ Ντιπάρτµεντ για θέµατα Ενέργειας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κάθλιν Νόβελι, επαφές µε
εκπροσώπους του Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου και µε την Οµάδα Φιλίας ΗΠΑ-Ελλάδος (Hellenic
Caucus) στο Κογκρέσο, ενώ θα συµµετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο Ινστιτούτο Brookings.

ΠΗΓΗ: real.gr

Διαβάστε επίσης:

Τσίπρας: Μηνύµατα µε πολλαπλούς αποδέκτες από την Κ.Ε.
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Μάρδας και Κουντουρά στη Νέα Υόρκη για αναζήτηση επενδυτών
Νέα Υόρκη, του Θανάση Τσίτσα 

Με δύο υπουργούς – και όχι µε τέσσερις τελικά - θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στο 17ο επενδυτικό φόρουµ
της Capital Link που διεξάγεται κάθε χρόνο στην Νέα Υόρκη.

Η αρχική πρόθεση να παραβρεθεί σύσσωµο το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης σ’ ένα επενδυτικό
φόρουµ που τυγχάνει να αποτελεί την σοβαρότερη διοργάνωση προβολής της ελληνικής οικονοµίας στις
ΗΠΑ ενώπιον σηµαντικών επενδυτών, κορυφαίων τραπεζιτών και εκπροσώπων της τρόικα “σκόνταψε” µετά
την ανεξήγητη ακύρωση της συµµετοχής του υπουργού Οικονοµίας, Γιώργου Σταθάκη και την
δικαιολογηµένη ακύρωση - λόγω ασθενείας- του αναπληρωτή Οικονοµικών, Γιώργου Χουλιαράκη.

Στις εργασίες θα µετέχει µόνο ο υφυπουργός Εξωτερικών για οικονοµικές υποθέσεις, Δηµήτρης Μάρδας
και η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισµού, Ελενα Κουντουρά. To εν λόγω φόρουµ προσφέρεται ώστε
Έλληνες αξιωµατούχοι να έρθουν σε επαφή µε µεγάλα επενδυτικά funds και τραπεζικά στελέχη.

Ανάµεσα στους οµιλητές του συνεδρίου θα βρίσκονται ο Τζον Πόλσεν, δισεκατοµµυριούχος επενδυτής,
ιδρυτής της Paulson & Co. Inc., που συµµετέχει µε σηµαντικά ποσοστά άνω του 5% στο µετοχικό κεφάλαιο
της Eurobank και της EYΔΑΠ και ο επίσης δισεκατοµµυριούχος επενδυτής Γουίλµπερι Ρος που ηγείται
οµάδας επενδυτών που έχει επενδύσει στη Eurobank Ergasias. Και οι δύο είχαν εκφράσει την ανησυχία τους
το προηγούµενο εξάµηνο για τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα και πως το ασταθές πολιτικό περιβάλλον δεν
ευνοεί τις επενδύσεις.

Το ενδιαφέρον στο 17o Capital Link εστιάζεται επίσης και στο γεγονός ότι για πρώτη φορά µέλη µιας
αριστερής κυβέρνησης θα έχουν την ευκαιρία να συνοµιλήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις µε
µεγαλοεπενδυτές της Γουόλ Στριτ.

Το οξύµωρο της υπόθεσης είναι ότι από το ίδιο βήµα, τα προηγούµενα τέσσερα χρόνια, οι εκπρόσωποι των
κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ που συµµετείχαν στο Capital Link …έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου προς
τους επενδυτές για την επικείµενη έλευση στην εξουσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο συνέδριο έχουν δηλώσει συµµετοχή οι εκπρόσωποι της τρόικας: η Ντέλια Βελκουλέσκου του ΔΝΤ, ο
Ντέκλαν Κοστέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ράσφους Ρέφερ της ΕΚΤ και ο Νίκολα Τζιαµαρόλι απο τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (ESM).

Η παρουσία τους µετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης τους στην Αθήνα αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον
καθώς αναµενεται να δώσουν το στίγµα του δεύτερου γύρου των διαπραγµατεύσεων και κυρίως το ΔΝΤ
να απαντήσει από το βήµα δηµοσίως - µέσω της κ.Βελκουλέσκου -  για την συµµετοχή του ή όχι σε ένα
τρίτο πρόγραµµα.

Ο Δηµήτρης Μάρδας µετά την Νέα Υόρκη θα επισκεφθεί και την Ουάσιγκτον, όπου θα έχει σειρά επαφών
στην αµερικανική πρωτεύουσα. Στην ατζέντα περιλαµβάνεται συνάντηση µε την αναπληρώτρια υπουργό
του Στέιτ Ντιπάρτµεντ για θέµατα Ενέργειας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κάθλιν Νόβελι, επαφές µε
εκπροσώπους του Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου και µε την Οµάδα Φιλίας ΗΠΑ-Ελλάδος (Hellenic
Caucus) στο Κογκρέσο, ενώ θα συµµετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο Ινστιτούτο Brookings.

Tags: Capital Link, Νέα Υόρκη
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Μάρδας-Κουντουρά στη Ν. Υόρκη για αναζήτηση επενδυτών
Νέα Υόρκη, του Θανάση Τσίτσα Με δύο υπουργούς – και όχι µε τέσσερις τελικά – θα εκπροσωπηθεί η
Ελλάδα στο 17ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link που διεξάγεται κάθε χρόνο στην Νέα Υόρκη. Η αρχική
πρόθεση να παραβρεθεί σύσσωµο το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης σ’ ένα επενδυτικό φόρουµ που
τυγχάνει να αποτελεί την σοβαρότερη διοργάνωση The post Μάρδας-Κουντουρά στη Ν. Υόρκη για
αναζήτηση επενδυτών appeared first on arouraios.... 
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Μάρδας-Κουντουρά στη Ν. Υόρκη για αναζήτηση επενδυτών
Με δύο υπουργούς – και όχι µε τέσσερις τελικά - θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στο 17ο επενδυτικό φόρουµ
της Capital Link που διεξάγεται κάθε χρόνο στην Νέα Υόρκη.

Η αρχική πρόθεση να παραβρεθεί σύσσωµο το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης σ’ ένα επενδυτικό
φόρουµ που τυγχάνει να αποτελεί την σοβαρότερη διοργάνωση προβολής της ελληνικής οικονοµίας στις
ΗΠΑ ενώπιον σηµαντικών επενδυτών, κορυφαίων τραπεζιτών και εκπροσώπων της τρόικα “σκόνταψε” µετά
την ανεξήγητη ακύρωση της συµµετοχής του υπουργού Οικονοµίας, Γιώργου Σταθάκη και την
δικαιολογηµένη ακύρωση - λόγω ασθενείας- του αναπληρωτή Οικονοµικών, Γιώργου Χουλιαράκη.

Στις εργασίες θα µετέχει µόνο ο υφυπουργός Εξωτερικών για οικονοµικές υποθέσεις, Δηµήτρης Μάρδας
και η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισµού, Ελενα Κουντουρά. To εν λόγω φόρουµ προσφέρεται ώστε
Έλληνες αξιωµατούχοι να έρθουν σε επαφή µε µεγάλα επενδυτικά funds και τραπεζικά στελέχη. 

Ανάµεσα στους οµιλητές του συνεδρίου θα βρίσκονται ο Τζον Πόλσεν, δισεκατοµµυριούχος επενδυτής,
ιδρυτής της Paulson & Co. Inc., που συµµετέχει µε σηµαντικά ποσοστά άνω του 5% στο µετοχικό κεφάλαιο
της Eurobank και της EYΔΑΠ και ο επίσης δισεκατοµµυριούχος επενδυτής Γουίλµπερι Ρος που ηγείται
οµάδας επενδυτών που έχει επενδύσει στη Eurobank Ergasias. Και οι δύο είχαν εκφράσει την ανησυχία τους
το προηγούµενο εξάµηνο για τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα και πως το ασταθές πολιτικό περιβάλλον δεν
ευνοεί τις επενδύσεις.

Το ενδιαφέρον στο 17o Capital Link εστιάζεται επίσης και στο γεγονός ότι για πρώτη φορά µέλη µιας
αριστερής κυβέρνησης θα έχουν την ευκαιρία να συνοµιλήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις µε
µεγαλοεπενδυτές της Γουόλ Στριτ. Το οξύµωρο της υπόθεσης είναι ότι από το ίδιο βήµα, τα προηγούµενα
τέσσερα χρόνια, οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ που συµµετείχαν στο Capital Link …
έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου προς τους επενδυτές για την επικείµενη έλευση στην εξουσία του
ΣΥΡΙΖΑ.

Στο συνέδριο έχουν δηλώσει συµµετοχή οι εκπρόσωποι της τρόικας: η Ντέλια Βελκουλέσκου του ΔΝΤ, ο
Ντέκλαν Κοστέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ράσφους Ρέφερ της ΕΚΤ και ο Νίκολα Τζιαµαρόλι απο τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (ESM).

Η παρουσία τους µετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης τους στην Αθήνα αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον
καθώς αναµενεται να δώσουν το στίγµα του δεύτερου γύρου των διαπραγµατεύσεων και κυρίως το ΔΝΤ
να απαντήσει από το βήµα δηµοσίως - µέσω της κ.Βελκουλέσκου -  για την συµµετοχή του ή όχι σε ένα
τρίτο πρόγραµµα.

Ο Δηµήτρης Μάρδας µετά την Νέα Υόρκη θα επισκεφθεί και την Ουάσιγκτον, όπου θα έχει σειρά επαφών
στην αµερικανική πρωτεύουσα. Στην ατζέντα περιλαµβάνεται συνάντηση µε την αναπληρώτρια υπουργό
του Στέιτ Ντιπάρτµεντ για θέµατα Ενέργειας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κάθλιν Νόβελι, επαφές µε
εκπροσώπους του Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου και µε την Οµάδα Φιλίας ΗΠΑ-Ελλάδος (Hellenic
Caucus) στο Κογκρέσο, ενώ θα συµµετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο Ινστιτούτο Brookings.
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[Real]: Μάρδας-Κουντουρά στη Ν. Υόρκη για αναζήτηση επενδυτών

Νέα  Υόρκη, του Θανάση Τσίτσα  
Με δύο υπουργούς – και όχι µε τέσσερις τελικά – θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στο 17ο επενδυτικό φόρουµ
της Capital Link που διεξάγεται κάθε χρόνο στην Νέα Υόρκη.
Η αρχική πρόθεση να παραβρεθεί σύσσωµο το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης σ’ ένα επενδυτικό
φόρουµ που τυγχάνει να αποτελεί την σοβαρότερη διοργάνωση προβολής της ελληνικής οικονοµίας στις
ΗΠΑ ενώπιον σηµαντικών επενδυτών, κορυφαίων τραπεζιτών και εκπροσώπων της τρόικα “σκόνταψε” µετά
την ανεξήγητη ακύρωση της συµµετοχής του υπουργού Οικονοµίας, Γιώργου Σταθάκη και την
δικαιολογηµένη ακύρωση – λόγω ασθενείας- του αναπληρωτή Οικονοµικών, Γιώργου Χουλιαράκη.
Στις εργασίες θα µετέχει µόνο ο υφυπουργός Εξωτερικών για οικονοµικές υποθέσεις, Δηµήτρης Μάρδας
και η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισµού, Ελενα Κουντουρά. To εν λόγω φόρουµ προσφέρεται ώστε
Έλληνες αξιωµατούχοι να έρθουν σε επαφή µε µεγάλα επενδυτικά funds και τραπεζικά στελέχη. 
Ανάµεσα στους οµιλητές του συνεδρίου θα βρίσκονται ο Τζον Πόλσεν, δισεκατοµµυριούχος επενδυτής,
ιδρυτής της Paulson & Co. Inc.
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Μάρδας-Κουντουρά στη Ν. Υόρκη για αναζήτηση επενδυτών
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Μάρδας-Κουντουρά στη Ν. Υόρκη για αναζήτηση επενδυτών
07:16 - 12 Δεκεμβρίου 2015 - Οικονομία
Tweet
Νέα Υόρκη, του Θανάση Τσίτσα
Με δύο υπουργούς – και όχι με τέσσερις τελικά – θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στο 17ο
επενδυτικό φόρουμ της Capital Link που διεξάγεται κάθε χρόνο στην Νέα Υόρκη.
Η αρχική πρόθεση να παραβρεθεί σύσσωμο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης σ’ ένα
επενδυτικό φόρουμ που τυγχάνει να αποτελεί την σοβαρότερη διοργάνωση προβολής της
ελληνικής οικονομίας στις ΗΠΑ ενώπιον σημαντικών επενδυτών, κορυφαίων τραπεζιτών και
εκπροσώπων της τρόικα “σκόνταψε” μετά την ανεξήγητη ακύρωση της συμμετοχής του
υπουργού Οικονομίας, Γιώργου Σταθάκη και την δικαιολογημένη ακύρωση – λόγω ασθενείας-
του αναπληρωτή Οικονομικών, Γιώργου Χουλιαράκη.
Στις εργασίες θα μετέχει μόνο ο υφυπουργός Εξωτερικών για οικονομικές υποθέσεις,
Δημήτρης Μάρδας και η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισμού, Ελενα Κουντουρά. To εν λόγω
φόρουμ προσφέρεται ώστε Έλληνες αξιωματούχοι να έρθουν σε επαφή με μεγάλα επενδυτικά
funds και τραπεζικά στελέχη.
Ανάμεσα στους ομιλητές του συνεδρίου θα βρίσκονται ο Τζον Πόλσεν, δισεκατομμυριούχος
επενδυτής, ιδρυτής της Paulson & Co. Inc., που συμμετέχει με σημαντικά ποσοστά άνω του
5% στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank και της EYΔΑΠ και ο επίσης δισεκατομμυριούχος
επενδυτής Γουίλμπερι Ρος που ηγείται ομάδας επενδυτών που έχει επενδύσει στη Eurobank
Ergasias. Και οι δύο είχαν εκφράσει την ανησυχία τους το προηγούμενο εξάμηνο για τις
πολιτικές εξελίξεις στη χώρα και πως το ασταθές πολιτικό περιβάλλον δεν ευνοεί τις
επενδύσεις.
Το ενδιαφέρον στο 17o Capital Link εστιάζεται επίσης και στο γεγονός ότι για πρώτη φορά
μέλη μιας αριστερής κυβέρνησης θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να ανταλλάξουν
απόψεις με μεγαλοεπενδυτές της Γουόλ Στριτ. Το οξύμωρο της υπόθεσης είναι ότι από το ίδιο
βήμα, τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια, οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ που
συμμετείχαν στο Capital Link …έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου προς τους επενδυτές για
την επικείμενη έλευση στην εξουσία του ΣΥΡΙΖΑ.
Στο συνέδριο έχουν δηλώσει συμμετοχή οι εκπρόσωποι της τρόικας: η Ντέλια Βελκουλέσκου
του ΔΝΤ, ο Ντέκλαν Κοστέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ράσφους Ρέφερ της ΕΚΤ και ο
Νίκολα Τζιαμαρόλι απο τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ESM).
Η παρουσία τους μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης τους στην Αθήνα αποκτά ένα ιδιαίτερο
ενδιαφέρον καθώς αναμενεται να δώσουν το στίγμα του δεύτερου γύρου των
διαπραγματεύσεων και κυρίως το ΔΝΤ να απαντήσει από το βήμα δημοσίως – μέσω της
κ.Βελκουλέσκου –  για την συμμετοχή του ή όχι σε ένα τρίτο πρόγραμμα.
Ο Δημήτρης Μάρδας μετά την Νέα Υόρκη θα επισκεφθεί και την Ουάσιγκτον, όπου θα έχει
σειρά επαφών στην αμερικανική πρωτεύουσα. Στην ατζέντα περιλαμβάνεται συνάντηση με την
αναπληρώτρια υπουργό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για θέματα Ενέργειας, Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, Κάθλιν Νόβελι, επαφές με εκπροσώπους του Αμερικανικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου και με την Ομάδα Φιλίας ΗΠΑ-Ελλάδος (Hellenic Caucus) στο Κογκρέσο, ενώ
θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο Ινστιτούτο Brookings.
Δημοφιλέστερα
Δημοφιλέστερα
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Μάρδας-Κουντουρά στη Ν. Υόρκη για αναζήτηση επενδυτών

Νέα  Υόρκη, του Θανάση Τσίτσα  

Με δύο υπουργούς – και όχι µε τέσσερις τελικά - θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στο 17ο επενδυτικό φόρουµ
της Capital Link που διεξάγεται κάθε χρόνο στην Νέα Υόρκη.

Η αρχική πρόθεση να παραβρεθεί σύσσωµο το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης σ’ ένα επενδυτικό
φόρουµ που τυγχάνει να αποτελεί την σοβαρότερη διοργάνωση προβολής της ελληνικής οικονοµίας στις
ΗΠΑ ενώπιον σηµαντικών επενδυτών, κορυφαίων τραπεζιτών και εκπροσώπων της τρόικα “σκόνταψε” µετά
την ανεξήγητη ακύρωση της συµµετοχής του υπουργού Οικονοµίας, Γιώργου Σταθάκη και την
δικαιολογηµένη ακύρωση - λόγω ασθενείας- του αναπληρωτή Οικονοµικών, Γιώργου Χουλιαράκη.

Στις εργασίες θα µετέχει µόνο ο υφυπουργός Εξωτερικών για οικονοµικές υποθέσεις, Δηµήτρης Μάρδας
και η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισµού, Ελενα Κουντουρά. To εν λόγω φόρουµ προσφέρεται ώστε
Έλληνες αξιωµατούχοι να έρθουν σε επαφή µε µεγάλα επενδυτικά funds και τραπεζικά στελέχη. 

Ανάµεσα στους οµιλητές του συνεδρίου θα βρίσκονται ο Τζον Πόλσεν, δισεκατοµµυριούχος επενδυτής,
ιδρυτής της Paulson & Co. Inc., που συµµετέχει µε σηµαντικά ποσοστά άνω του 5% στο µετοχικό κεφάλαιο
της Eurobank και της EYΔΑΠ και ο επίσης δισεκατοµµυριούχος επενδυτής Γουίλµπερι Ρος που ηγείται
οµάδας επενδυτών που έχει επενδύσει στη Eurobank Ergasias. Και οι δύο είχαν εκφράσει την ανησυχία τους
το προηγούµενο εξάµηνο για τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα και πως το ασταθές πολιτικό περιβάλλον δεν
ευνοεί τις επενδύσεις.

Το ενδιαφέρον στο 17o Capital Link εστιάζεται επίσης και στο γεγονός ότι για πρώτη φορά µέλη µιας
αριστερής κυβέρνησης θα έχουν την ευκαιρία να συνοµιλήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις µε
µεγαλοεπενδυτές της Γουόλ Στριτ. Το οξύµωρο της υπόθεσης είναι ότι από το ίδιο βήµα, τα προηγούµενα
τέσσερα χρόνια, οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ που συµµετείχαν στο Capital Link …
έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου προς τους επενδυτές για την επικείµενη έλευση στην εξουσία του
ΣΥΡΙΖΑ.

Στο συνέδριο έχουν δηλώσει συµµετοχή οι εκπρόσωποι της τρόικας: η Ντέλια Βελκουλέσκου του ΔΝΤ, ο
Ντέκλαν Κοστέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ράσφους Ρέφερ της ΕΚΤ και ο Νίκολα Τζιαµαρόλι απο τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (ESM).

Η παρουσία τους µετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης τους στην Αθήνα αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον
καθώς αναµενεται να δώσουν το στίγµα του δεύτερου γύρου των διαπραγµατεύσεων και κυρίως το ΔΝΤ
να απαντήσει από το βήµα δηµοσίως - µέσω της κ.Βελκουλέσκου -  για την συµµετοχή του ή όχι σε ένα
τρίτο πρόγραµµα.

Ο Δηµήτρης Μάρδας µετά την Νέα Υόρκη θα επισκεφθεί και την Ουάσιγκτον, όπου θα έχει σειρά επαφών
στην αµερικανική πρωτεύουσα. Στην ατζέντα περιλαµβάνεται συνάντηση µε την αναπληρώτρια υπουργό
του Στέιτ Ντιπάρτµεντ για θέµατα Ενέργειας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κάθλιν Νόβελι, επαφές µε
εκπροσώπους του Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου και µε την Οµάδα Φιλίας ΗΠΑ-Ελλάδος (Hellenic
Caucus) στο Κογκρέσο, ενώ θα συµµετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο Ινστιτούτο Brookings.
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Τη Νέα Υόρκη επισκέπτονται η Αναπληρώτρια Υπουρ
γόεΤουρισμούΈίιενα Κουντουρά φωτό και ο Υφυ
noupYôs Εξωτερικών Δημήτρη Màpôas προκειμένου
να συμμετάσχουν oris εργασίεειου 1 7ου Capital Link

Forum με θέμα Investing for
Growth το οποίο θα πραγματοποιηθεί

τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου

Πρόκειται για το σημαντικότερο

συνέδριο στη Βόρειο
Αμερική που αφορά αποκλειστικά

την προώθηση των επενδύσεων

στην Ελλάδα Επιπλέον

την Τρίτη 1 5 Δεκεμβρίου οι

Υπουργοί θα μεταβούν στο
Χρηματιστήριο ïïis Néas Υόρ
Kns για να τιμηθεί η Greek Day

at the New York Stock Exchange με tnv Ελληνική αντιπροσωπεία

να κηρύξει τη λήξη των εργασιών ïïis ημέ
pas xiunoMas το καμπανάκι των εργασιών του Χρηματιστηρίου

Closing Bell Ceremony Επιπλέον την ίδια μέρα
οι Υπουργοί θα συναντηθούν με τον Αρχιεπίσκοπο

ΑμεριισκΔημήτριο στην έδρα ïïis Αρχιεπισκοπή
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Ποιοι επιχειρηµατίες ετοιµάζουν βαλίτσες για Νέα Υόρκη και γιατί
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναµένουν ορισµένοι από τους µεγαλύτερους επενδυτές του πλανήτη την
µεθαυριανή έναρξη του 17ου Ετήσιου Διεθνούς Συνέδριου της Capital Link που θα πραγµατοποιηθεί στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης µε θέµα «Επενδύσεις στην Ελλάδα», καθώς θα προσπαθήσουν να µάθουν
από πρώτο χέρι, ποιο ακριβώς είναι το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για έξοδο από την κρίση, αλλά
και ποιες οι προοπτικές των ελληνικών τραπεζών και επιχειρήσεων µετά την ολοκλήρωση της
ανακεφαλαιοποίησης.

Το παρών θα δώσουν και κορυφαία στελέχη των µεγαλύτερων ξένων οίκων όπως των Citi, Bank of America
Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS Investment Bank. Εκεί θα είναι
και εκπρόσωποι των Marathon Asset Management, McKinsey & Company Greece, Mizuho Securities USA Inc.,
Reed Smith, Shearman & Sterling (London), Watson Farley & Williams, New York Stock Exchange, ONEX και HP
Inc.,

Από Ελληνικής πλευράς την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσουν οι υπουργοί Δηµήτρης Μάρδας και Ελενα
Κουντουρά, ενώ σύσσωµες θα είναι και οι διοικήσεις των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών. Από την Alpha
Bank ο Θεόδωρος Αθανασόπουλος, την Εθνική θα εκπροσωπήσει ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, την Eurobank
Ergasias ο Νικόλαος Καραµούζης, την Πειραιώς ο Άνθιµος Θωµόπουλος, ενώ το ΤΧΣ, βασικός τους µέτοχος
δηλαδή, ο Αρης Ξενόφως .

Επίσης το παρών θα δώσουν εισηγµένες και µη επιχειρήσεις όπως οι Aegean Airlines & Olympic Air, Aquis
Hotels & Resorts, Α.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία, Atlantic Bank, Axia Ventures Group,
CarVal Investors, Grivalia Properties, ΔΕΗ Α.Ε. , Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ, Energean S.A., EY, First Athens
Corporate Finance SA, ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ, International Finance Corporation, Investor Bank, Οργανισµός
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ)

Ασφαλώς και δεν θα µπορούσαν να λείψουν και οι εκπρόσωποι του Κουαρτέτου αφού θα λάµψουν δια της
παρουσίας τους οι Declan Costello, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Nicola Giammarioli, από τον Ευρωπαικό
Μηχανισµό Σταθερότητας, Rasmus Rüffer από την ΕΚΤ, και η αγαπηµένη µας Delia Velculescu από το ΔΝΤ. 

Σηµειώνεται ότι ο αριθµός των συνέδρων ξεπερνά τους 1000, ενώ έχουν ήδη κλειστεί πάνω από 150 one to
one ραντεβού. Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις στο χώρο της οικονοµίας καθώς και το
κυβερνητικό πρόγραµµα για την οικονοµία και τις επενδύσεις. Επίσης θα παρουσιαστούν οι εξελίξεις και
προοπτικές σε συγκεκριµένους τοµείς, όπως τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, οι υποδοµές, τα
ακίνητα, ο τουρισµός, οι τράπεζες, η διαχείριση των κόκκινων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.

 

ΠΗΓΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
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Following agreement with creditors two Greek Ministers will test the waters at the
Capital Link Investment Forum in NYC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
December 13th, 2015 Economy , Featured , Greece 0 comments 6
New York.-
Following the agreement reached late on Friday between the Greece and its lenders, the
Greek government introduced in Parliament a bill containing a new set of prior actions that
must be voted by Tuesday, for the country’s creditors to unlock another 1 billion euros in loans
before the Christmas holidays. The bill is expected to pass into law, partly because some of the
thorniest reforms have been put off until early next year. It includes reforms relating to a new
privatization fund, the privatization of Greece’s electricity grid operator ADMIE, and rules
governing the sale of nonperforming loans (NPLs) held by banks. The latter was the most
prickly issue in talks between government officials and representatives of the country’s
creditors.
The compromise reached will allow the bad loans of large companies and the unpaid
mortgages for properties that are not main residences to be sold to foreign funds. Meanwhile,
the NPLs of small and medium-sized enterprises, as well as mortgages for primary homes, are
to be excluded from the portfolios banks can sell to distressed debt funds, at least until
mid-February. The Euro Working Group is to confer on Wednesday and decide whether to
propose the disbursement of 1 billion euros.
Two members of the Greek government, alternate Minister of Tourism Elena Kountoura and
Deputy Minister of Foreign Affairs on International Economic Relations & Investments Dimitris
Mardas will be in New York on Monday, December 14, attending the 17th Capital Link’s Invest
in Greece Forum, that will take place at the Metropolitan Club in Manhattan.
The Forum takes place at an optimal time, after Greece achieved an initial agreement with the
Institutions this summer and has just successfully concluded the bank recapitalization process.
The Annual Capital Link Forum is the only high level International Forum focusing on Investing
in Greece taking place in New York. It has 17-year track record of success gathering the elite
of the financial and investment communities, as well business and government leaders from
the United States and Greece.
The Forum is held every year irrespective of political changes and economic conditions in
Greece and has been established as the main platform through which U.S. investors are
informed of the current developments and outlook of the Greek economy and the investments
and business opportunities. It provides the point of view of the government and the private
sector, as well as of domestic and international investors.
The conference will feature the developments and reforms in the Greek economy and the
Greek government programme for the economy and investments. Also, the latest trends in the
capital and stock markets with topics such as Government and Corporate Bonds, energy,
infrastructure development, real estate, tourism, banks, non-performing loans management,
and global shipping.
One of the most interesting topic will be the “International Investor Perspective” panel
discussion with the participation of Top US investors.
Conferences organized in Greece address mainly a local audience that is usually aware of the
domestic situation. As international investors are not based in Greece, presenting Greece as
an investment destination must be done where investors reside and decisions are made.
Although there are numerous investment Conferences organized in Greece, there are only a
few organized abroad which raise awareness of Greece as an investment destination.
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THE PARTICIAPNTS
This Forum is organized by Capital Link in cooperation with the New York Stock Exchange and
with the support of major global banks, featuring this year:
H.E. Alexis Tsipras, Prime Minister of the Hellenic Republic who will send the Government’s
message to the international investor Community via webcast;
Three Greek Government Ministers:
Hon. George Stathakis, Minister of Economy, Development & Tourism – Will present via
webcast the New Investment Landscape in Greece
Hon. Dimitris Mardas, Deputy Minister of Foreign Affairs – International Economic Relations &
Investments – Luncheon Keynote Speaker
Hon. Elena Kountoura, Alternate Minister of Tourism – Speaker on Tourism & Hospitality
Seven global investment banks
Citi, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman
Sachs, UBS Investment Bank, and the Greek Investment Bank Axia Ventures Group
4 Greek Systematic Banks:
Alpha Bank – Mr. Theodore Athanassopoulos, Head of Wholesale NLP Management
National Bank of Greece – Mr. Leonidas Fragiadakis, CEO
Eurobank Ergasias SA – Mr. Nicholas Karamouzis, Chairman & Emeritus Professor –
University of Piraeus,
Piraeus Bank Group – Mr. Anthimos Thomopoulos, CEO
Piraeus Bank Group – Mr. Theophilos Constantinidis, Senior Advisor to the CEO, Special
Situations Group –
Hellenic Financial Stability Fund – Mr. Aris Xenofos, CEO
All European Institutions
Mr. Declan Costello, Director – European Commission, Directorate-General for Economic &
Financial Affairs,   Economies of the member States
Mr. Nicola Giammarioli, Head of Strategy & Institutional Relations – European Stability
Mechanism
Mr. Rasmus Rüffer, Head of Mission, Directorate General Economics, Monetary Policy
Strategy Division – European Central Bank
Ms. Delia Velculescu, European Department, IMF Mission Chief for Greece – International
Monetary Fund
Mr. Charles Dallara, Executive Vice Chairman – Partners Group & former Chairman –
International Institute of Finance
Top US investors including
Mr. John Calamos Sr., Chairman, CEO and Global Co-Chief Investment Officer – Calamos
Investments
Mr. George Logothetis, Chairman & CEO – The Libra Group
Mr. John Alfred Paulson, President – Paulson & Co.
Mr. Wilbur Ross, President – WL Ross & Co.
Mr. William Vrattos, Partner & Portfolio Manager – York Capital Management
Corporate CEOs from Greece and the United States
Representatives from Multinational Companies & from International Financial Institutions:
Aegean Airlines & Olympic Air, Aquis Hotels & Resorts, A.S. Papadimitriou & Partners Law
Firm, Atlantic Bank, Axia Ventures Group, CarVal Investors, Grivalia Properties, PPC S.A,
NBG Pangaea REIC, Energean S.A., EY, HP Inc., First Athens Corporate Finance SA,
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INTRALOT SA, International Finance Corporation, Libra Group, Investor Bank, Marathon Asset
Management, McKinsey & Company Greece, New York Stock Exchange, ONEX, OTE Group,
Reed Smith, Shearman & Sterling (London) LLP, Τhe Libra Group, Watson Farley & Williams
Global Shipping Companies:
Danaos Corporations (NYSE:DAC), Dorian Gas Ltd. (NYSE:LPG), Euroseas Ltd.
(NASDAQ:ESEA), and Tsakos Energy Navigation (NYSE:TNP)
As in previous years, the Forum will provide delegates with unique networking opportunities
through more than 150 one-to-one meetings with listed and unlisted companies, as well as,
with members of the Greek government delegation.
More than 1,000 delegates have currently signed up for the Forum.
 
SPONSORS
Citigroup and Tsakos Energy Navigation are Lead Sponsors of the Forum for seventh year in a
row.
Main Sponsors are: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche
Bank, ΕY, Goldman Sachs, and UBS AG.
Sponsors are: Alpha Bank, A.S. Papadimtiriou, Axia Ventures, Calamos Investments, Danaos
Corporation, Eurobank, Euroseas, Hellenic Entrepreneurship Award, Libra Group, Mizuho
Securities Inc., National Bank of Greece, OTE, PPC SA. Reed Smith, Shearman & Sterling,
Watson Farley Williams.
Supporters are: Aegean Airlines & Olympic Air, Atlantic Bank, Energean S.A, First Athens
Corporate Finance SA, Grivalia Properties, Investors Bank, NBG Pangaea REIC and ONEX
 
2015 HELLENIC CAPITAL LINK
LEADERSHIP AWARD
The “2015 Hellenic Capital Link Leadership Award” will be presented at the conclusion of the
Capital Link’s 17th Annual Greek Investor Forum. This year we are honoring Dr. Anthony
Papadimitriou, President to the Board of Directors of Alexander S. Onassis Foundation &
Managing Partner of A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm for his contribution to promoting
Greece and Hellenism and for his numerous educational, cultural and philanthropic initiatives
globally and specifically for Greece The Award Ceremony will take place after an Official
Dinner at the New York Yacht Club.
Introductory Remarks will be made by Mr. Panos Papazoglou, Country Managing Partner
Greece & CSE South Cluster Leader and the award presentation will be made by H.E.
Ambassador C. Panagopoulos. Master of Ceremony will be Mr. Athanasios Ellis, Senior Editor
and Columnist, Kathimerini.
Honored Guests & Brief Remarks by:
Hon. Dimitris Mardas, Deputy Minister of Foreign Affairs – International Economic Relations &
Investments of the Hellenic Republic
Hon. Elena Kountoura, Alternate Minister for Tourism, Hellenic Republic
Dr. Anthony Papadimitriou, President to the Board of Directors of Alexander S. Onassis
Foundation & Managing Partner of A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm.
The Dinner is sponsored by EY.
 
«GREEK DAY» AT NYSE
Within the context of the 17th Annual International Capital Link Invest in Greece Forum, the
New York Stock Exchange will organize in cooperation with Capital Link a special celebration
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of “Greek Day at NYSE”, on Tuesday December 15, 2015.
There will be an official reception in honor of the Greek Delegation, Greek companies listed on
the New York Stock Exchange and companies participating in the Forum. Then Deputy
Minister Dimitris Mardas, with Deputy Minister Elena Kountoura, and the executives of NYSE
listed Greek companies, will ring “The Closing Bell”, ending the trading session on Tuesday
December 15, 2015. The event will be broadcast live on major news stations in the United
States and abroad to an audience of millions of viewers worldwide.
 
ABOUT CAPITAL LINK
With its headquarters in New York and presence in London, Athens and Oslo, Capital Link has
been active since 1995 in the field of Investor Relations and Financial Communication. It also
organizes annually in New York, London and Athens a series of Investment Forums focusing
on its main activity fields (www.capitallinkforum.com).
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Δύο Ελληνες υπουργοί θα ανιχνεύσουν το έδαφος στο συνέδριο της Capital Link Forum
– Δημήτρης Μάρδας και Ελενα Κουντουρά στη Νέα Υόρκη
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
December 13th, 2015 Top Story 1 , ΕΛΛΑΔΑ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ , ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 0 comments 0
Νέα Υόρκη
Μετά την συμφωνία στην οποία κατέληξαν αργά την Παρασκευή η ελληνική κυβέρνηση με τους
εκπροσώπους των δανειστών, κατατέθηκε στη Βουλή το Σάββατο το νομοσχέδιο με τα
προαπαιτούμενα τα οποία «ξεκλειδώνουν» την εκταμίευση της υποδόσης του 1 δισ. ευρώ.
Το νομοσχέδιο με τον τίτλο «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων», εισάγεται τη Δευτέρα, στις 2 το μεσημέρι, με τη
διαδικασία του κατεπείγοντος, στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή. Η συνεδρίαση στην
Επιτροπή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 10 το βράδυ της ίδιας ημέρας, με την υποβολή
της σχετικής έκθεσης.
Η συζήτηση και η ψήφιση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια θα ολοκληρωθεί σε μία
συνεδρίαση, η οποία θα αρχίσει στις 9:30 το πρωί της Τρίτης και θα ολοκληρωθεί εντός 10
ωρών.
Παρά το γεγονός ότι σε πολλά από τα σημαντικά ζητήματα τριβής η συζήτηση μετατέθηκε για
μετά το νέο έτος, η συμφωνία αυτή, σε συνδυασμό με την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών (σε εξευτελιστικές τιμές για όσους συμμετείχαν) έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για
τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα.
Η Αναπληρώτρια Υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά και ο Υφυπουργός Εξωτερικών
Δημήτρης Μάρδας βρίσκονται ήδη στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να συμμετάσχουν στις
εργασίες του 17ου Capital Link Forum με θέμα «Επενδύσεις στην Ελλάδα» (“Investing for
Growth”) το οποίο πραγματοποιείται τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, στο Metropolitan Club του
Μανχάταν.
Ο κ. Μάρδας θα είναι ο κύριος ομιλητής στο γεύμα του συνεδρίου εκδήλωσης και θα απευθύνει
ομιλία σχετικά με το επενδυτικό περιβάλλον και τις προοπτικές προσέλκυσης ξένων
επενδύσεων στην Ελλάδα.
Η Αναπληρώτρια Υπουργός Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά θα μιλήσει στο πάνελ με θέμα
Investing in Tourism & Hospitality.
Επιπρόσθετα, στο συνέδριο θα απευθυνθεί μέσω ηχογραφημένου μηνύματος ο υπουργός
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης, ενώ ο Ελληνας πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας, μέσω ηχογραφημένου μηνύματος θα απευθύνει το μήνυμα της Κυβέρνησης
προς τους διεθνείς επενδυτές
 
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Το Annual International Capital Link Invest in Greece Forum είναι το μοναδικό υψηλού
επιπέδου Διεθνές Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο για την Ελλάδα που γίνεται εκτός Ελλάδος –
στη Νέα Υόρκη – με μια επιτυχημένη προϊστορία 17 ετών, με αδιαμφισβήτητη αναγνώριση,
συγκεντρώνοντας την αφρόκρεμα του επιχειρηματικού και επενδυτικού κόσμου και φέρνοντας
σε επαφή πλήθος διεθνών επιχειρηματιών, επενδυτών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών
και πολιτικών αξιωματούχων.
Είναι ένα Συνέδριο θεσμός, που διοργανώνεται κάθε χρόνο ανεξαρτήτως των πολιτικών
αλλαγών και οικονομικών συνθηκών της Ελλάδος και έχει καθιερωθεί σαν την κύρια
πλατφόρμα μέσω της οποίας οι Αμερικανοί επενδυτές ενημερώνονται για το εκάστοτε
κυβερνητικό πρόγραμμα για την οικονομία καθώς και για οικονομικές, επενδυτικές και
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επιχειρηματικές προοπτικές.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις στο χώρο της οικονομίας καθώς και το κυβερνητικό
πρόγραμμα για την οικονομία και τις επενδύσεις. Επίσης θα παρουσιαστούν οι εξελίξεις και
προοπτικές σε συγκεκριμένους τομείς, όπως τα κρατικά και εταιρικά ομόλογα, η ενέργεια, οι
υποδομές, τα ακίνητα, ο τουρισμός, οι τράπεζες, η διαχείριση των κόκκινων δανείων και η
παγκόσμια ναυτιλία. Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα θέματα θα είναι και το πως οι ξένοι
επενδυτές βλέπουν σήμερα την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, πάνελ στο οποίο
συμμετέχουν κορυφαίοι επενδυτές με σημαντική ήδη παρουσία στην Ελλάδα.
Η σωστή πληροφόρηση των επενδυτικών και επιχειρηματικών κύκλων συντελεί στην
αναβάθμιση της εικόνας της Ελλάδος διεθνώς και στην προσέλκυση επενδύσεων που είναι
απαραίτητες για την επανεκκίνηση της οικονομίας.
Τα Συνέδρια που διοργανώνονται στην Ελλάδα, απευθύνονται κατ εξοχήν και εκ των
πραγμάτων σ’ ένα κοινό Ελλήνων που ήδη έχει μεγάλη και πλήρη ενημέρωση από τα ΜΜΕ.
Δεδομένου ότι οι διεθνείς επενδυτές δεν μένουν στην Ελλάδα, όταν θέλει κανείς να
παρουσιάσει την Ελλάδα ως πόλο έλξεως επενδύσεων, αυτό πρέπει να γίνει στη χώρα και στη
γλώσσα των επενδυτών, εκεί που υπάρχουν τα χρήματα και τα κέντρα λήψεως αποφάσεων.
Ενω υπάρχει πληθώρα Επενδυτικών Συνεδρίων που διοργανώνονται στην Ελλάδα, αντίθετα
είναι πολύ λίγα τα Συνέδρια που διοργανώνονται στο εξωτερικό και προβάλλουν την Ελλάδα
από την επενδυτική σκοπιά.
Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Capital Link, σε συνεργασία με το New York Stock
Exchange και την υποστήριξη διεθνών τραπεζών και οργανισμών και με τη συμμετοχή φέτος:
Επτα Μεγάλων Διεθνών Τραπεζών
Citi, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman
Sachs, UBS Investment Bank, καθως και της Ελληνικης Επενδυτικης Τραπεζης Axia Ventures
Group
Τεσσάρων Ελληνικών Συστημικών Τραπεζών
Alpha Bank – κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Διευθυντής Διεύθυνσης Καθυστερήσεων
Wholesale Banking
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος
Eurobank Ergasias SA – κ. Νικόλαος Καραμούζης, Πρόεδρος – Eurobank Ergasias SA &
Επίτιμος Καθηγητής – Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τράπεζα Πειραιώς – κ. Άνθιμος Θωμόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος
Τράπεζα Πειραιώς – κ. Θεόφιλος Κωνσταντινίδης, Senior Advisor to the CEO, Special
Situations Group
Ελληνικο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας – κ. Αρης Ξενόφως – Διευθύνων
Σύμβουλος
Όλων των Ευρωπαϊκών Θεσμών
κ. Declan Costello, Director – European Commission, Directorate-General for Economic &
Financial Affairs,   Economies of the member States
κ. Nicola Giammarioli, Head of Strategy & Institutional Relations – European Stability
Mechanism
κ. Rasmus Rüffer, Head of Mission, Directorate General Economics, Monetary Policy Strategy
Division – European Central Bank
κα. Delia Velculescu, European Department, IMF Mission Chief for Greece – International
Monetary Fund
Επισης και του κ. Charles Dallara, Executive Vice Chairman – Partners Group & former
Chairman – International Institute of Finance
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Κορυφαίων Αμερικανών Επενδυτών με σημαντική επενδυτική παρουσία στην Ελλάδα
κ. John Calamos Sr., Chairman, CEO and Global Co-Chief Investment Officer – Calamos
Investments
κ. George Logothetis, Chairman & CEO – The Libra Group
κ. John Alfred Paulson, President – Paulson & Co.
κ. Wilbur Ross, President – WL Ross & Co.
κ. William Vrattos, Partner & Portfolio Manager – York Capital Management
Επικεφαλής Ελληνικών και Αμερικανικών Εταιρειών
Εκπρόσωποι Εταιρειών και Διεθνών Οργανισμών :
Aegean Airlines & Olympic Air, Aquis Hotels & Resorts, Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρία, Atlantic Bank, Axia Ventures Group, CarVal Investors, Grivalia Properties,
ΔΕΗ Α.Ε. , Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ, Energean S.A., EY, HP Inc., First Athens Corporate
Finance SA, ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ, International Finance Corporation, Libra Group, Investor Bank,
Marathon Asset Management, McKinsey & Company Greece, Mizuho Securities USA Inc.,
New York Stock Exchange, ONEX, Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), Reed
Smith, Shearman & Sterling (London) LLP, Τhe Libra Group, Watson Farley & Williams και
άλλοι.
Διεθνείς Ναυτιλιακές Εταιρείες:
Danaos Corporations (NYSE:DAC), Dorian Gas Ltd. (NYSE:LPG), Euroseas Ltd.
(NASDAQ:ESEA), and Tsakos Energy Navigation (NYSE:TNP)
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο θα παρέχει στους ξένους επενδυτές μια
εκτεταμένη δυνατότητα επαφών μέσω 150 one-to-one συναντήσεων με εισηγμένες και μη
εταιρείες καθώς και με τα μέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
Η συμμετοχή έχει ήδη ξεπεράσει τους 1,000 Συνέδρους.
 
LINK LEADERSHIP AWARD
 
Το Συνέδριο κλείνει τις εργασίες του με επίσημο δείπνο στο πλαίσιο του οποίου το “2015
Hellenic Capital Link Leadership Award” θα απονεμηθεί φέτος στον Δρ. Αντώνη
Παπαδημητρίου, Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύματος Ωνάση & Διευθύνοντα Εταίρο της
Δικηγορικής Εταιρείας Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες, για τη συμβολή του στην προβολή
της Ελλάδος και του Ελληνισμού και για τις πολυάριθμες εκπαιδευτικές και φιλανθρωπικές του
πρωτοβουλίες σε παγκόσμιο επίπεδο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Η απονομή θα
πραγματοποιηθεί έπειτα από επίσημο γεύμα στο New York Yacht Club.
Μετά από εισαγωγικά σχόλια από τον κ. Πάνο Παπάζογλου, Country Managing Partner
Greece – CSE South Cluster Leader της EY, ο Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠA κ. Χρίστος
Παναγόπουλος θα απονείμει το βραβείο. Ο ο κ. Αθανάσιος Έλλις, Διπλωματικός Ανταποκριτής
& Αρθρογράφος της εφημερίδας «Η Καθημερινή», θα συντονίσει την εκδήλωση.
Τιμώμενοι Καλεσμένοι & Σύντομες Ομιλίες από τους:
κ. Δημήτρη Μάρδα, Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών
κα. ‘Ελενα Κουντουρά, Αναπληρώτρια Υπουργό Τουρισμού
Δρ. Αντώνη Παπαδημητρίου, Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύματος Ωνάση & Διευθύνοντα Εταίρο της
Δικηγορικής Εταιρείας Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες,
 
ΣΤΗ ΓΟΥΟΛ ΣΤΡΙΤ
 
Στο πλαίσιο του 17th Annual International Capital Link Invest in Greece Forum, το
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Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργανώνουν ειδική
εκδήλωση με τίτλο «Ημέρα Ελλάδος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης», την Τρίτη 15
Δεκεμβρίου, 2015.
Συγκεκριμένα έπειτα από επίσημη δεξίωση προς τιμήν της Ελληνικής αποστολής, των εταιριών
ελληνικών συμφερόντων που είναι εισηγμένες στο NYSE Euronext και των εταιρειών που θα
συμμετάσχουν στο Συνέδριο, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Δημήτρης Μάρδα,
πλαισιωμένος από την Αναπληρώτρια Υπουργό Τουρισμού κα. ‘Ελενα Κουντουρά, θα
χτυπήσει το καμπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 15 Δεκεμβρίου 2015, του
Χρηματιστήριου της Νέας Υόρκης.
Η τελετή αναμεταδίδεται ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων
Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε
παγκόσμιο επίπεδο.
Το πρόγραμμα των κκ Υπουργών περιλαμβάνει επαφές στον χώρο των επιχειρήσεων και του
τουρισμού καθώς και με εκπροσώπους των αμερικανικών και ομογενειακών ΜΜΕ.
Την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου οι δύο υπουργοί θα συναντηθούν με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, κ.
Δημήτριο, στην έδρα της Αρχιεπισκοπής.
Στη συνέχεια ο κ. Μάρδας θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί με την
υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδια για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το
περιβάλλον, Κάθριν Νοβέλι. Ο κ. Μάρδας θα συμμετάσχει, επίσης, ως ομιλητής σε εκδηλώσεις
στο Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (US Chamber of Commerce) και στο Ινστιτούτο
Μπρούκινγκς. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ θα έχει επαφές με ομογενειακές
οργανώσεις.
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«Αλωνίζουν» τα µονοπώλια της Ενέργειας
Τα τελευταία σηµεία της συµφωνίας γύρω από την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ φαίνεται να
«κλειδώνουν», µετά και τις προχτεσινές συζητήσεις µε τα κλιµάκια των ιµπεριαλιστικών οργανισµών.

Σε ό,τι αφορά τη διοίκηση του νέου ΑΔΜΗΕ, σύµφωνα µε πληροφορίες, το ΔΣ θα συγκροτείται ανάλογα µε
τη µετοχική σύνθεση, όπως δηλαδή συµβαίνει σε όλες τις Ανώνυµες Εταιρείες. Παράλληλα, ο διευθύνων
σύµβουλος της εταιρείας θα προκύπτει µετά από συµφωνία µε τον ιδιώτη - «στρατηγικό επενδυτή».

Ο κλάδος των δικτύων µεταφοράς Ενέργειας θα αποσχιστεί από τη ΔΕΗ. Η κρατική συµµετοχή, σε
πρώτη φάση, θα διαµορφωθεί στο 51%, ενώ ποσοστό 49% θα  εκχωρηθεί σε ιδιώτες. Ειδικότερα,
προβλέπεται η απευθείας διάθεση µετοχικού πακέτου σε «στρατηγικό επενδυτή», που θα  είναι
ευρωπαϊκό µονοπώλιο από τον κλάδο της διαχείρισης δικτύων, καθώς επίσης και η διάθεση µετοχών
σε άλλους ενδιαφερόµενους µέσω του χρηµατιστηρίου.

Επιπλέον κίνητρο για τα ευρωπαϊκά µονοπώλια που ενδιαφέρονται για τον ΑΔΜΗΕ αποτελεί και η πίτα µε
τις κρατικές ενισχύσεις που θα  διαθέσει η ΕΕ για  την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών
ενεργειακών δικτύων. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το λεγόµενο «αναπτυξιακό πακέτο
Γιούνκερ» εστιάζει στην πραγµατοποίηση επενδύσεων σε υποδοµές, µε έµφαση στα ενεργειακά δίκτυα.
Σε αυτό το πλαίσιο, επισηµαίνεται ότι «θα δοθεί προτεραιότητα στην άρση των φραγµών που υπάρχουν
σε όλους τους βασικούς τοµείς υποδοµών, όπως η Ενέργεια, οι Τηλεπικοινωνίες, τα ψηφιακά µέσα και οι
µεταφορές, καθώς και οι φραγµοί στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών».

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το «αναπτυξιακό πακέτο» έχει άξονα τη χρηµατοδότηση υποδοµών όπως τα
αεροδρόµια , οι σιδηρόδροµοι, τα  λιµάνια  και τα  ενεργειακά  δίκτυα . Καθόλου τυχαία, η
επανεκκίνηση του προγράµµατος των ιδιωτικοποιήσεων και η κλιµάκωση από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -
ΑΝΕΛ, τους επόµενους µήνες, εστιάζει ακριβώς στην εκχώρηση των συγκεκριµένων νευραλγικών
υποδοµών.

Παράλληλα, αύριο Δευτέρα, κυβερνητικό κλιµάκιο µεταβαίνει στη Ν. Υόρκη, προκειµένου να συµµετάσχει
στο Capital Link Forum, διεθνές φόρουµ µε αντικείµενο τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Παρεµβάσεις θα
γίνουν από τα στελέχη του κουαρτέτου που αυτές τις µέρες βρίσκονται στην Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτό, ο
υφυπουργός Εξωτερικών, Δ. Μάρδας, θα µεταβεί και στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί µε την
υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κάθριν Νοβέλι, αρµόδια για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Ενέργεια
και το Περιβάλλον. Παράλληλα, θα συµµετάσχει ως οµιλητής σε εκδηλώσεις στο Αµερικανικό Εµπορικό
Επιµελητήριο, καθώς και στο ίδρυµα  «Brookings».

http://www.rizospastis.gr/story.do?id=8705443


Site: http://www.mynews.gr/
Publication date: 13/12/2015 01:11

Alexa ranking (Greece): 2516
Alexa ranking (Cyprus): 0
Alexa ranking (UK): 0

http://www.mynews.gr/9/8341019/investing-for-growth-επίσκεψη-ελ-κουντουρά-στη-ν-υόρκη

«Investing for Growth»:Επίσκεψη Ελ. Κουντουρά στη Ν. Υόρκη
Η  Αναπληρώτρια Υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά και ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Δηµήτρης
Μάρδας θα επισκεφθούν τη Νέα Υόρκη προκειµένου να συµµετάσχουν στις εργασίες του 17ου Capital Link
Forum µε θέµα «Investing for Growth» το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στις 14 Δεκεµβρίου.   Επισηµαίνεται ότι
το Capital Link Forum είναι το σηµαντικότερο συνέδριο στην Βόρειο Αµερική... 
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"Investing for Growth":Επίσκεψη Ελ. Κουντουρά στη Ν. Υόρκη
Η Αναπληρώτρια Υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά και ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Δηµήτρης
Μάρδας θα επισκεφθούν τη Νέα Υόρκη προκειµένου να συµµετάσχουν στις εργασίες του 17ου Capital Link
Forum µε θέµα " Investing for Growth" το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στις 14 Δεκεµβρίου. Επισηµαίνεται ότι το
Capital Link Forum είναι το σηµαντικότερο συνέδριο στην Βόρειο Αµερική που αφορά αποκλειστικά την
προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Επιπλέον την Τρίτη 15 Δεκεµβρίου οι κκ Υπουργοί θα µεταβούν
στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης για να τιµηθεί η Greek Day at the New York Stock Exchange. Η Ελληνική
αντιπροσωπεία θα κηρύξει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας χτυπώντας το καµπανάκι της λήξης των
εργασιών του Χρηµατιστηρίου (Closing Bell Ceremony). Το πρόγραµµα των κκ Υπουργών θα διευρυνθεί µε
στοχευµένες επαφές στον χώρο των επιχειρήσεων και του τουρισµού καθώς και µε εκπροσώπους των
αµερικανικών και οµογενειακών ΜΜΕ. Επιπλέον την Τρίτη 15...

Olympia.gr   ·    πριν από  6 λεπτά  ·    
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«Investing for Growth»:Επίσκεψη Ελ. Κουντουρά στη Ν. Υόρκη

κουντουρα

Η  Αναπληρώτρια Υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά και ο Υφυπουργός
Εξωτερικών κ. Δηµήτρης Μάρδας θα επισκεφθούν τη Νέα Υόρκη προκειµένου να
συµµετάσχουν στις εργασίες του 17ου Capital Link Forum µε θέµα «Investing for Growth»
το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στις 14 Δεκεµβρίου.

 

Επισηµαίνεται ότι το Capital Link Forum είναι το σηµαντικότερο συνέδριο στην Βόρειο
Αµερική που αφορά αποκλειστικά την προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα.

 

Επιπλέον την Τρίτη 15 Δεκεµβρίου οι κκ Υπουργοί θα µεταβούν στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης για να τιµηθεί η Greek Day at the New York Stock Exchange.

 

Η Ελληνική αντιπροσωπεία θα  κηρύξει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας χτυπώντας
το καµπανάκι της λήξης των εργασιών του Χρηµατιστηρίου (Closing Bell Ceremony).

 

Το πρόγραµµα των κκ Υπουργών θα διευρυνθεί µε στοχευµένες επαφές στον χώρο των
επιχειρήσεων και του τουρισµού καθώς και µε εκπροσώπους των αµερικανικών και
οµογενειακών ΜΜΕ.

 

Επιπλέον την Τρίτη 15 Δεκεµβρίου οι  κκ Υπουργοί θα συναντηθούν µε τον
Αρχιεπίσκοπο Αµερικής, κ. Δηµήτριο,  στην έδρα της Αρχιεπισκοπής.
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[Enikonomia]: Πόλσον: Μήνυµα αισιοδοξία για την ελληνική οικονοµία – Θα
εξετάσει νέες επενδύσεις

Μήνυµα αισιοδοξίας για την ελληνική οικονοµία έστειλε ο µεγαλοεπενδυτής Τζον Πόλσον , τονίζοντας ότι
θα εξετάσει και νέες επενδύσεις στην ελληνική οικονοµία.

«Έχουµε επενδύσει στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και θα εξετάσουµε νέες επενδύσεις
όσο θα σηµειώνεται περαιτέρω πρόοδος», δήλωσε ο Πόλσον στο συνέδριο της Capital Link για την ελληνική
οικονοµία στη Νέα Υόρκη.

Όπως είπε ο µεγαλοεπενδυτής, «µας ενθαρρύνει η υιοθέτηση και εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων από την
τρέχουσα κυβέρνηση για την διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο», προσθέτοντας ότι
«η διατήρηση της σταθερότητας στο πολιτικό µέτωπο θα εµφυσήσει την εµπιστοσύνη στην ελληνική
ανάκαµψη».

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ENIKONOMIA
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ΤΟ ΔΝΤ ΠΙΕΖΕΙ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Εκτυπώσιμη μορφή
Ακόμη και αν οι ελληνικές αρχές αρχές κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο, το χρέος δεν μπορεί να
καταστεί βιώσιμο, εκτός εάν η Ευρωπαϊκή Ενωση προχωρήσει σε ελάφρυνσή του.
Τη δήλωση αυτή έκανε η υπεύθυνη της Αποστολής του ΔΝΤ στην Ελλάδα, κ. Ντέλια
Βελσκουλέσκου μιλώντας σε φόρουμ που οργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Η κ. Βελκουλέσκου, που μίλησε στους συνέδρους μέσω τηλεφώνου, είπε ότι το Ταμείο έχει
στηρίξει ενεργά την Ελλάδα με τεχνική βοήθεια. «Ελπίζουμε», τόνισε, «ότι θα είναι σε θέση να
συνεχίσει».
Πρόσθεσε ότι προκειμένου το ΔΝΤ να συμμετάσχει στο Ελληνικό Πρόγραμμα, η Ελλάδα
«πρέπει να αντιμετωπίσει ένα αριθμό προκλήσεων». Ανάμεσα στις προκλήσεις αυτές ανέφερε
ξανά την ελάφρυνση του χρέους.
Από την πλευρά του, ο Ντέκλαν Κοστέλο της Κομισιόν είπε ότι το Ταμείο είναι αυτό που θα
πάρει την απόφαση για να λάβει μέρος ή όχι στο Ελληνικό Πρόγραμμα. «Αλλά για εμάς η
παρουσία του ΔΝΤ είναι κρίσιμη», τόνισε.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόσθετες μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό
απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα, επεσήμανε η εκπρόσωπος
του ΔΝΤ στην Τρόικα Ντέλια Βελκουλέσκου, μιλώντας σε επενδυτικό συνέδριο στη Νέα Υόρκη.
Σύμφωνα με τηλεγράφημα του Bloomberg, το στέλεχος του ΔΝΤ υποστήριξε την πάγια θέση
του Ταμείου, περί της ανάγκης μίας αξιοσημείωτης απομείωσης του Δημόσιου Χρέους. Όπως
ανέφερε οι πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής στο μέτωπο αυτό δεν ήταν ικανές να
αποκαταστήσουν τη βιωσιμότητα του Δημόσιου Χρέους της χώρας.
Συμπλήρωσε δε, ότι η αδύναμη δημοσιονομική θέση της Ελλάδος αποτελεί πρόκληση για την
οικονομική πολιτική.
Η ίδια υποστήριξε ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν το
επίπεδο του ανταγωνισμού διευκολύνοντας την είσοδο στην αγορά νέων επιχειρήσεων.
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Νέες επενδύσεις στην Ελλάδα «ψάχνει» ο John Paulson

Τη βούλησή του, αλλά και την ετοιµότητά του, για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα, εξέφρασε ο John
Paulson, ένας από τους γνωστότερους και ισχυρότερους ξένους επενδυτές που έχουν τοποθετηθεί στις
ελληνικές τράπεζες. «Εξετάζουµε το ενδεχόµενο νέων επενδύσεων στην Ελλάδα» τόνισε χαρακτηριστικά,
από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link για την ελληνική οικονοµία που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη.

Ο διάσηµος µεγαλοπενδυτής, ιδρυτής και επικεφαλής του διάσηµου hedge fund Paulson & Co, εκφράζει
αισιοδοξία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, χαιρετίζοντας την πρόθεση της κυβέρνησης να
υλοποιήσει τη µεταρρυθµιστική ατζέντα που έχει συµφωνήσει µε τους δανειστές.

«Κρίνουµε θετικά την υιοθέτηση και εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων από την ελληνική κυβέρνηση, καθώς
µπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας στο διεθνές στερέωµα», εξήγησε
χαρακτηριστικά ο Paulson, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη να διατηρηθεί η πολιτική σταθερότητα
στην Ελλάδα. «Εάν διασφαλιστεί η πολιτική σταθερότητα τότε θα είναι εφικτή και η ανάκαµψη της
ελληνικής οικονοµίας και η ανάκτηση της εµπιστοσύνης σε αυτή».

«Έχουµε επενδύσει στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και θα εξετάσουµε νέες επενδύσεις
όσο θα καταγράφεται νέα πρόοδος» δεσµεύθηκε. Κατά τον Paulson «η Ελλάδα επιβίωσε από την
καταιγίδα. Τα σύννεφα διαλύονται και ο ήλιος αρχίζει να κάνει την εµφάνιση του. Ο ήλιος θα λάµψει και
πάλι πάνω από την Ελλάδα».

Οι δηλώσεις του Paulson αποτελούν µια ηχηρή ψήφο εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία, καθώς
πρόκειται για ένα από τα ισχυρότερα ονόµατα στο κάδρο της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας - αλλά και
για πολλούς - για έναν από τους µεγαλύτερους µύθους της Wall Street.

Σήµερα ο Paulson κατέχει ποσοστά συµµετοχής στην Alpha Bank, την Τράπεζα Πειραιώς, αλλά και την
ΕΥΔΑΠ. 
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Πρόσκληση – έκκληση Αλ. Τσίπρα προς επενδυτές - «Εµπιστευτείτε την
Ελλάδα», τόνισε - Η χώρα ανοικτή σε νέα επενδυτικά κεφάλαια

Τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και τον στρατηγικό σχεδιασµό για την εκπλήρωσή τους
παρουσίασε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας στο τηλεοπτικό του µήνυµα προς το «17ο Annual
Capital Link Invest in Greece Forum». «Διαπραγµατευτήκαµε σκληρά ζητώντας πραγµατικές µεταρρυθµίσεις
που να προωθούν την ανάπτυξη και δεν θα συρρικνώνουν την δυναµική της οικονοµίας µας. Επιτύχαµε µία
συµβιβαστική συµφωνία που περιλαµβάνει για πρώτη φορά χαµηλότερους δηµοσιονοµικούς στόχους,
περισσότερους ευρωπαϊκούς επενδυτικούς πόρους και µία ξεκάθαρη δέσµευση για ελάφρυνση του
χρέους», αναφέρει στο µήνυµά του ο πρωθυπουργός προσθέτοντας ότι αυτοί οι τρεις παράγοντες
αποτελούν αποφασιστικής σηµασίας βήµατα «για την επανεκκίνηση της οικονοµίας και την αντιµετώπιση
της ανεργίας που απειλεί την κοινωνική συνοχή». Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε µία σειρά δραστικών
µεταρρυθµίσεων και αλλαγών που εφαρµόζονται µε στόχο τη δηµιουργία ενός σταθερού και επενδυτικά
φιλικού περιβάλλοντος, όπως η φορολογική µεταρρύθµιση και η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής.
«Συγκροτούµε ένα αντιγραφειοκρατικό νοµικό και επιχειρησιακό πλαίσιο για επενδύσεις, εφαρµόζουµε
ριζοσπαστικές µεταρρυθµίσεις στη δηµόσια διοίκηση για την καταπολέµηση της διαφθοράς και την
προώθηση της αξιοκρατίας και της αξιολόγησης. Δηµιουργούµε συνέργειες ανάµεσα στον δηµόσιο και τον
ιδιωτικό τοµέα. Λαµβάνουµε µέτρα για την µεταρρύθµιση του συστήµατος απονοµής δικαιοσύνης,
αναβαθµίζουµε και εκσυγχρονίζουµε τους πτωχευτικούς νόµους», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο έλληνας
πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών συστηµικών
τραπεζών «µέσω της προσέλκυσης ιδιωτών επενδυτών» και προέβλεψε ότι αναµένεται πως το ΑΕΠ θα
επιστρέψει σε θετικό πρόσηµο στο δεύτερο εξάµηνο του 2016. Παράλληλα, «η επικείµενη άρση του waiver
και η αναµενόµενη ενσωµάτωση των ελληνικών οµολόγων στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ
το 2016, θα µας δώσει την ώθηση για την επιστροφή (της Ελλάδας) εκ νέου στις αγορές κεφαλαίου»,
πρόσθεσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην γεωστρατηγική θέση της
Ελλάδας, η οποία την αναδεικνύει σε ενεργειακό και διαµετακοµιστικό κόµβο. Στον τοµέα της ενέργειας
αγωγοί πετρελαίου, φυσικού αερίου και η πράσινη ενέργεια αναµένεται να προσελκύσουν υψηλού
επιπέδου επενδύσεις, ενώ σχέδια υποδοµών και διαµετακόµισης είναι σηµαντικά για την Ελλάδα, τόνισε,
προσθέτοντας ότι σειρά δηµοσίων επενδύσεων στον τοµέα των υποδοµών θα αρχίσουν άµεσα. Ο
πρωθυπουργός ανέφερε ακόµη ότι υπάρχουν χρηµατοδοτικές δυνατότητες για δηµόσιες και ιδιωτικές
επενδύσεις µέσω του λεγόµενου σχεδίου Γιουνκέρ, αλλά η Ελλάδα είναι επίσης «ανοικτή στην προσέγγιση
νέων επενδυτικών κεφαλαίων». Στον τοµέα του Τουρισµού, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην
αναβάθµιση των υπαρχουσών υποδοµών και του πολεοδοµικού σχεδιασµού, που θα ανοίξουν τον δρόµο
για νέες επενδύσεις σε ποικίλες µορφές τουρισµού, όπως ο πολυτελής τουρισµός, ο ιατρικός και
εναλλακτικές µορφές τουρισµού. «Αναγνωρίζοντας τις αδυναµίες µας, προσπαθούµε να τις µετατρέψουµε
σε δύναµη και ευκαιρίες. Εκµεταλλεύοµαστε τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα. Γι αυτό σας καλούµε να
εµπιστευθείτε την Ελλάδα. Σας καλούµε να µας εµπιστευθείτε», κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας.
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Πόλσον: Μήνυµα αισιοδοξία για την ελληνική οικονοµία - Θα εξετάσει νέες
επενδύσεις

Μήνυµα αισιοδοξίας για την ελληνική οικονοµία έστειλε ο µεγαλοεπενδυτής Τζον Πόλσον, τονίζοντας ότι
θα εξετάσει και νέες επενδύσεις στην ελληνική οικονοµία.

«Έχουµε επενδύσει στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και θα εξετάσουµε νέες επενδύσεις
όσο θα σηµειώνεται περαιτέρω πρόοδος», δήλωσε ο Πόλσον στο συνέδριο της Capital Link για την ελληνική
οικονοµία στη Νέα Υόρκη.

Όπως είπε ο µεγαλοεπενδυτής, «µας ενθαρρύνει η υιοθέτηση και εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων από την
τρέχουσα κυβέρνηση για την διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο», προσθέτοντας ότι
«η διατήρηση της σταθερότητας στο πολιτικό µέτωπο θα εµφυσήσει την εµπιστοσύνη στην ελληνική
ανάκαµψη».

Ο Πόλσον τόνισε ότι «η Ελλάδα επιβίωσε από την καταιγίδα», προσθέτοντας: «Τα σύννεφα διαλύονται και
ο ήλιος αρχίζει να κάνει την εµφάνιση του. Τα ήρεµα νερά θα οδηγήσουν σε πιο οµαλές πλεύσεις. Ο ήλιος
θα λάµψει και πάλι πάνω από την Ελλάδα».

 

Tags: Τζον Πόλσον
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Πόλσον: Η Ελλάδα επιβίωσε από την καταιγίδα, ο ήλιος θα λάµψει ξανά
Θα εξετάσουµε περαιτέρω επενδύσεις στην Ελλάδα δήλωσε ο Τζον Πόλσον στο συνέδριο της Capital Link
για την ελληνική οικονοµία στη Νέα Υόρκη. Όπως αναφέρει «µας ενθαρρύνει η υιοθέτηση και εφαρµογή
των µεταρρυθµίσεων από την τρέχουσα κυβέρνηση για την διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας σε
διεθνές επίπεδο.

Η διατήρηση της σταθερότητας στο πολιτικό µέτωπο θα εµφυσήσει την εµπιστοσύνη στην ελληνική
ανάκαµψη» πρόσθεσε ο John Paulson.

Σύµφωνα µε το Euro2day, o κ. Πόλσον ανέφερε: «Έχουµε επενδύσει στην ανακεφαλαιοποίηση των
ελληνικών τραπεζών και θα εξετάσουµε νέες επενδύσεις όσο θα σηµειώνεται περαιτέρω πρόοδος».
Τονίζει πως «η Ελλάδα επιβίωσε από την καταιγίδα. Τα σύννεφα διαλύονται και ο ήλιος αρχίζει να κάνει
την εµφάνιση του. Τα ήρεµα νερά θα οδηγήσουν σε πιο οµαλές πλόες. Ο ήλιος θα λάµψει και πάλι πάνω
από την Ελλάδα».

Ο John Calamos υπογράµµισε πως «η ανοικοδόµηση και η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας πρέπει να
περιλαµβάνει διάφορα σηµαντικά δοµικά στοιχεία ώστε να καταστεί η χώρα ένα µέρος όπου οι επενδυτές
και οι επιχειρήσεις θα µπορούν να βρουν την επιτυχία.

Μια επανεστίαση στην εξέλιξη του ελληνικού ιδιωτικού τοµέα, η δηµιουργία κερδών για τις επιχειρήσεις
και η µείωση της ανεργίας, είναι πολύ σηµαντικά. Ο ιδιωτικός τοµέας προσφέρει ένα σηµαντικό
περιβάλλον όπου η επιχειρηµατικότητα ανθεί, η σκληρή δουλειά ανταµείβεται και δηµιουργούνται
βιώσιµες θέσεις εργασίας», υπογράµµισε.

Ο ίδιος επισήµανε πώς «η χώρα πρέπει επίσης να απλοποιήσει και να άρει τα νοµικά, ρυθµιστικά και
λογιστικά εµπόδια για την έναρξη µιας επιχείρησης. Η διαδικασία αυτή µπορεί να πάρει χρόνια»

Πρόσθεσε ότι «τα στοιχεία δείχνουν τον µεγάλο αντίκτυπο που θα µπορούσαν να έχουν στην χώρα οι
πολιτικές που ενθαρρύνουν τις µικρές επιχειρήσεις. Ένα βελτιωµένο πλαίσιο για τις επιχειρήσεις θα έδινε
και στους επενδυτές στην Ελλάδα µεγαλύτερη εµπιστοσύνη», επεσήµανε.

«Επιπρόσθετα, καθώς η κυβέρνηση εξετάζει νέα φορολογικά µέτρα, οι αξιωµατούχοι πρέπει να εξετάσουν
την µείωση του φόρου συντελεστή αντί για την αύξησή του. Μια µείωση στους φορολογικούς συντελεστές
τονώνει την οικονοµία και τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό οδηγεί σε αύξηση των συνολικών εσόδων από
φόρους. Πρέπει επίσης να γίνουν προσπάθειες και για την βελτίωση στην συλλογή φόρων», υπογράµµισε ο
J. Calamos.

«Η Ελλάδα είναι τυχερή που έχει µια ισχυρή ναυτιλία, ένα µορφωµένο εργατικό δυναµικό και µια φυσική
οµορφιά που αποτελεί αναµφίβολα ένα asset για τον τουρισµό. H Eλλάδα είναι η Φλόριντα της Ευρώπης
και καθώς η οικονοµία της αναδοµείται, η χώρα µπορεί να γίνει ένας εύρωστος προορισµός για
επιχειρήσεις και επενδύσεις», τόνισε.

Μάρδας

Ο Δηµήτρης Μάρδας ξεκαθάρισε ότι η χώρα χρειάζεται 100 δισεκατοµµύρια επενδύσεις τα επόµενα έξι
χρόνια και κάλεσε τους επενδυτές να τοποθετηθούν.

«Όπως και ένα άλλο µικρό και πολυµήχανο έθνος, το Ισραήλ, η Ελλάδα είναι µια χώρα µε επιχειρηµατίες
και καλά εκπαιδευµένο πληθυσµό», τόνισε ο Dean Metropoulos, πρόεδρος και CEO της Metropoulos & Co.

Σύµφωνα µε τον ίδιο η χώρα «διαθέτει και κάποια φυσικά πλεονεκτήµατα που µπορούν να εξελιχθούν σε
σηµαντικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες. Ανάµεσά τους είναι ο τουρισµός, η ενέργεια και η γεωργία»

«Έχοντας δεδοµένη τη µόρφωση και τον νεανικό πληθυσµό, η τεχνολογία µπορεί να αναπτυχθεί και να
γίνει µέρος ενός διεθνούς δικτύου. Αυτό που µπορεί να µάθει η Ελλάδα από το µοντέλο του Ισραήλ, είναι
ότι αυτές οι ευκαιρίες πρέπει να πλαισιωθούν από ένα επιχειρηµατικό και επενδυτικά φιλικό περιβάλλον,
όπου η διαφάνεια, και έναν νοµικό σύστηµα δυτικού τύπου θα προσελκύει επενδυτές, οι οποίοι θα µπορούν
να κρίνουν την αξία µιας επενδυτικής ευκαιρίας, χωρίς να φοβούνται από την πολιτική αστάθεια και τη
γραφειοκρατία», σηµείωσε.

Ο κ. Μetropoulos ανέφερε ακόµη ότι η Ελλάδα «θα πρέπει να διαθέτει εφαρµόσιµο φορολογικό κώδικα που
θα της επιτρέπει να λειτουργεί µε νοµιµότητα και δικαιοσύνη όσον αφορά την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών της και την προώθηση των εθνικών ευκαιριών».
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[Ηµερησία]: Πόλσον: Η Ελλάδα επιβίωσε από την καταιγίδα, ο ήλιος θα λάµψει
ξανά

Θα εξετάσουµε περαιτέρω επενδύσεις στην Ελλάδα δήλωσε ο Τζον Πόλσον στο συνέδριο της Capital Link
για την ελληνική οικονοµία στη Νέα Υόρκη. Όπως αναφέρει «µας ενθαρρύνει η υιοθέτηση και εφαρµογή
των µεταρρυθµίσεων από την τρέχουσα κυβέρνηση για την διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας σε
διεθνές επίπεδο.

Η διατήρηση της σταθερότητας στο πολιτικό µέτωπο θα εµφυσήσει την εµπιστοσύνη στην ελληνική
ανάκαµψη» πρόσθεσε οJohn Paulson.

Σύµφωνα µε το Euro2day, o κ. Πόλσον ανέφερε: «Έχουµε επενδύσει στην ανακεφαλαιοποίηση των
ελληνικών τραπεζών και θα εξετάσουµε νέες επενδύσεις όσο θα σηµειώνεται περαιτέρω πρόοδος».
Τονίζει πως «η Ελλάδα επιβίωσε από την καταιγίδα. Τα σύννεφα διαλύονται και ο ήλιος αρχίζει να κάνει
την εµφάνιση του. Τα ήρεµα νερά θα οδηγήσουν σε πιο οµαλές πλόες. Ο ήλιος θα λάµψει και πάλι πάνω
από την Ελλάδα».

ΟJohn Calamos υπογράµµισε πως «η ανοικοδόµηση και η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας πρέπει να
περιλαµβάνει διάφορα σηµαντικά δοµικά στοιχεία ώστε να καταστεί η χώρα ένα µέρος όπου οι επενδυτές
και οι επιχειρήσεις θα µπορούν να βρουν την επιτυχία.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ
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John Paulson: «Ο ήλιος θα λάµψει και πάλι στην Ελλάδα»

Θα εξετάσουµε περαιτέρω επενδύσεις στην Ελλάδα δήλωσε ο John Paulson , στο συνέδριο της Capital Link
για την ελληνική οικονοµία στη Νέα Υόρκη.

Ο γνωστός για τις τοποθετήσεις του στις ελληνικές τράπεζες εµφανίζεται αισιόδοξος για την πορεία της
οικονοµίας. Όπως αναφέρει «µας ενθαρρύνει η υιοθέτηση και εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων από την
τρέχουσα κυβέρνηση για την διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο.

Η διατήρηση της σταθερότητας στο πολιτικό µέτωπο θα εµφυσήσει την εµπιστοσύνη στην ελληνική
ανάκαµψη» πρόσθεσε ο John Paulson.

«Έχουµε επενδύσει στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και θα εξετάσουµε νέες επενδύσεις
όσο θα σηµειώνεται περαιτέρω πρόοδος» σηµείωσε.

Τονίζει πως «η Ελλάδα επιβίωσε από την καταιγίδα. Τα σύννεφα διαλύονται και ο ήλιος αρχίζει να κάνει
την εµφάνιση του. Τα ήρεµα νερά θα οδηγήσουν σε πιο οµαλές πλόες. Ο ήλιος θα λάµψει και πάλι πάνω
από την Ελλάδα».

O John Paulson είναι ιδρυτής και πρόεδρος του αµερικανικού hedge fund, Paulson & Co. το οποίο έχει
συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση της τάξης των 18 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Ο Paulson, δια της
Paulson & Co. κατέχει πλέον ποσοστό της τάξης του 9,12% του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας
Πειραιώς (µε βάση το συνολικό αριθµό δικαιωµάτων ψήφου πλην αυτών του ΤΧΣ) αλλά και ποσοστό της
τάξης του 7,32% του µετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank (µε βάση το συνολικό αριθµό δικαιωµάτων
ψήφου πλην αυτών του ΤΧΣ) όπως και το 9,99% του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ.

Σε ανάλογο ύφος και ο John Calamos ο οποίος εµφανίστηκε περισσότερο αισιόδοξος φέτος για το µέλλον
της Ελλάδα από ότι ένα χρόνο νωρίτερα.

Υπογράµµισε πως «η ανοικοδόµηση και η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας πρέπει να περιλαµβάνει
διάφορα σηµαντικά δοµικά στοιχεία ώστε να καταστεί η χώρα ένα µέρος όπου οι επενδυτές και οι
επιχειρήσεις θα µπορούν να βρουν την επιτυχία.

Μια επανεστίαση στην εξέλιξη του ελληνικού ιδιωτικού τοµέα, η δηµιουργία κερδών για τις επιχειρήσεις
και η µείωση της ανεργίας, είναι πολύ σηµαντικά. Ο ιδιωτικός τοµέας προσφέρει ένα σηµαντικό
περιβάλλον όπου η επιχειρηµατικότητα ανθεί, η σκληρή δουλειά ανταµείβεται και δηµιουργούνται
βιώσιµες θέσεις εργασίας», υπογράµµισε.

Ο ίδιος επισήµανε πώς «η χώρα πρέπει επίσης να απλοποιήσει και να άρει τα νοµικά, ρυθµιστικά και
λογιστικά εµπόδια για την έναρξη µιας επιχείρησης. Η διαδικασία αυτή µπορεί να πάρει χρόνια»

Πρόσθεσε ότι «τα στοιχεία δείχνουν τον µεγάλο αντίκτυπο που θα µπορούσαν να έχουν στην χώρα οι
πολιτικές που ενθαρρύνουν τις µικρές επιχειρήσεις. Ένα βελτιωµένο πλαίσιο για τις επιχειρήσεις θα έδινε
και στους επενδυτές στην Ελλάδα µεγαλύτερη εµπιστοσύνη», επεσήµανε.

«Επιπρόσθετα, καθώς η κυβέρνηση εξετάζει νέα φορολογικά µέτρα, οι αξιωµατούχοι πρέπει να εξετάσουν
την µείωση του φόρου συντελεστή αντί για την αύξησή του. Μια µείωση στους φορολογικούς συντελεστές
τονώνει την οικονοµία και τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό οδηγεί σε αύξηση των συνολικών εσόδων από
φόρους. Πρέπει επίσης να γίνουν προσπάθειες και για την βελτίωση στην συλλογή φόρων», υπογράµµισε ο
J. Calamos.

«Η Ελλάδα είναι τυχερή που έχει µια ισχυρή ναυτιλία, ένα µορφωµένο εργατικό δυναµικό και µια φυσική
οµορφιά που αποτελεί αναµφίβολα ένα asset για τον τουρισµό. H Eλλάδα είναι η Φλόριντα της Ευρώπης
και καθώς η οικονοµία της αναδοµείται, η χώρα µπορεί να γίνει ένας εύρωστος προορισµός για
επιχειρήσεις και επενδύσεις», τόνισε.

«Η πρόσφατη επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών θα στηρίξει σε µεγάλο βαθµό την
αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των πιθανών ξένων επενδυτών στην Ελλάδα», υπογράµµισε ο Γιώργος
Λογοθετίδης, πρόεδρος και CEO της Libra Group. Πρόσθεσε ότι η ανακεφαλαιοποίηση θα ενισχύσει και το
εµπόριο.;ea

«Καθ” όλη τη διάρκεια της κρίσης κρατήσαµε τη δέσµευσή µας για επενδύσεις στην Ελλάδα καθώς και µια
σειρά από κοινωνικά προγράµµατα που θα παράσχουν άµεση στήριξη. Η δέσµευσή µας παραµένει»,
ανέφερε ο κ. Λογοθετίδης.

Στο ίδιο συνέδριο οµιλητής ήταν ο Δηµήτρης Μάρδας, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η χώρα χρειάζεται 100
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Στο ίδιο συνέδριο οµιλητής ήταν ο Δηµήτρης Μάρδας, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η χώρα χρειάζεται 100
δισεκατοµµύρια επενδύσεις τα επόµενα έξι χρόνια και κάλεσε τους επενδυτές να τοποθετηθούν.

Στο κλίµα της ηµέρας αναλυτές, όπως ο εκπρόσωπος της Citigroup σηµείωσε ότι οι διεθνείς επενδυτές
θέλουν να δουν και άλλες επενδύσεις όπως αυτή της ιδιωτικοποίησης των αεροδροµίων.

«Όπως και ένα άλλο µικρό και πολυµήχανο έθνος, το Ισραήλ, η Ελλάδα είναι µια χώρα µε επιχειρηµατίες
και καλά εκπαιδευµένο πληθυσµό», τόνισε ο Dean Metropoulos, πρόεδρος και CEO της Metropoulos & Co.

Σύµφωνα µε τον ίδιο η χώρα «διαθέτει και κάποια φυσικά πλεονεκτήµατα που µπορούν να εξελιχθούν σε
σηµαντικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες. Ανάµεσά τους είναι ο τουρισµός, η ενέργεια και η γεωργία»

«Έχοντας δεδοµένη τη µόρφωση και τον νεανικό πληθυσµό, η τεχνολογία µπορεί να αναπτυχθεί και να
γίνει µέρος ενός διεθνούς δικτύου. Αυτό που µπορεί να µάθει η Ελλάδα από το µοντέλο του Ισραήλ, είναι
ότι αυτές οι ευκαιρίες πρέπει να πλαισιωθούν από ένα επιχειρηµατικό και επενδυτικά φιλικό περιβάλλον,
όπου η διαφάνεια, και έναν νοµικό σύστηµα δυτικού τύπου θα προσελκύει επενδυτές, οι οποίοι θα µπορούν
να κρίνουν την αξία µιας επενδυτικής ευκαιρίας, χωρίς να φοβούνται από την πολιτική αστάθεια και τη
γραφειοκρατία», σηµείωσε.

Ο κ. Μetropoulos ανέφερε ακόµη ότι η Ελλάδα «θα πρέπει να διαθέτει εφαρµόσιµο φορολογικό κώδικα που
θα της επιτρέπει να λειτουργεί µε νοµιµότητα και δικαιοσύνη όσον αφορά την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών της και την προώθηση των εθνικών ευκαιριών».
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Κάλεσµα Τσίπρα προς επενδυτές να εµπιστευτούν την Ελλάδα

Κάλεσµα Τσίπρα προς επενδυτές να εµπιστευτούν την Ελλάδα

Στις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και τον στρατηγικό σχεδιασµό για την εκπλήρωσή τους
αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας στο τηλεοπτικό του µήνυµα προς το 17ο Annual
Capital Link Invest in Greece Forum.

Στο µήνυµά του, σηµείωσε πως «διαπραγµατευτήκαµε σκληρά ζητώντας πραγµατικές µεταρρυθµίσεις που
να προωθούν την ανάπτυξη και δεν θα συρρικνώνουν την δυναµική της οικονοµίας µας. Επιτύχαµε µία
συµβιβαστική συµφωνία που περιλαµβάνει για πρώτη φορά χαµηλότερους δηµοσιονοµικούς στόχους,
περισσότερους ευρωπαϊκούς επενδυτικούς πόρους και µία ξεκάθαρη δέσµευση για ελάφρυνση του
χρέους».

Πρόσθεσε ότι αυτοί οι τρεις παράγοντες αποτελούν αποφασιστικής σηµασίας βήµατα «για την
επανεκκίνηση της οικονοµίας και την αντιµετώπιση της ανεργίας που απειλεί την κοινωνική συνοχή».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε µία σειρά δραστικών µεταρρυθµίσεων και αλλαγών που εφαρµόζονται µε
στόχο τη δηµιουργία ενός σταθερού και επενδυτικά φιλικού περιβάλλοντος, όπως η φορολογική
µεταρρύθµιση και η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής.

«Συγκροτούµε ένα αντιγραφειοκρατικό νοµικό και επιχειρησιακό πλαίσιο για επενδύσεις, εφαρµόζουµε
ριζοσπαστικές µεταρρυθµίσεις στη δηµόσια διοίκηση για την καταπολέµηση της διαφθοράς και την
προώθηση της αξιοκρατίας και της αξιολόγησης. Δηµιουργούµε συνέργειες ανάµεσα στον δηµόσιο και τον
ιδιωτικό τοµέα. Λαµβάνουµε µέτρα για την µεταρρύθµιση του συστήµατος απονοµής δικαιοσύνης,
αναβαθµίζουµε και εκσυγχρονίζουµε τους πτωχευτικούς νόµους», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών
συστηµικών τραπεζών «µέσω της προσέλκυσης ιδιωτών επενδυτών» και προέβλεψε ότι αναµένεται πως το
ΑΕΠ θα επιστρέψει σε θετικό πρόσηµο στο δεύτερο εξάµηνο του 2016. Παράλληλα, «η επικείµενη άρση του
waiver και η αναµενόµενη ενσωµάτωση των ελληνικών οµολόγων στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης
της ΕΚΤ το 2016, θα µας δώσει την ώθηση για την επιστροφή (της Ελλάδας) εκ νέου στις αγορές
κεφαλαίου», πρόσθεσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, η οποία την
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αναδεικνύει σε ενεργειακό και διαµετακοµιστικό κόµβο. Στον τοµέα της ενέργειας αγωγοί πετρελαίου,
φυσικού αερίου και η πράσινη ενέργεια αναµένεται να προσελκύσουν υψηλού επιπέδου επενδύσεις, ενώ
σχέδια υποδοµών και διαµετακόµισης είναι σηµαντικά για την Ελλάδα, τόνισε, προσθέτοντας ότι σειρά
δηµοσίων επενδύσεων στον τοµέα των υποδοµών θα αρχίσουν άµεσα. Ο πρωθυπουργός ανέφερε ακόµη ότι
υπάρχουν χρηµατοδοτικές δυνατότητες για δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις µέσω του λεγόµενου
σχεδίου Γιουνκέρ, αλλά η Ελλάδα είναι επίσης «ανοικτή στην προσέγγιση νέων επενδυτικών κεφαλαίων».

Στον τοµέα του Τουρισµού, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην αναβάθµιση των υπαρχουσών υποδοµών
και του πολεοδοµικού σχεδιασµού, που θα ανοίξουν τον δρόµο για νέες επενδύσεις σε ποικίλες µορφές
τουρισµού, όπως ο πολυτελής τουρισµός, ο ιατρικός και εναλλακτικές µορφές τουρισµού.

«Αναγνωρίζοντας τις αδυναµίες µας, προσπαθούµε να τις µετατρέψουµε σε δύναµη και ευκαιρίες.
Εκµεταλλευόµαστε τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα. Γι' αυτό σας καλούµε να εµπιστευτείτε την Ελλάδα.
Σας καλούµε να µας εµπιστευτείτε», κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας.
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Paulson: Εξετάζουµε νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα
Θα εξετάσουµε περαιτέρω επενδύσεις στην Ελλάδα δήλωσε ο John Paulson, στο συνέδριο της Capital Link
για την ελληνική οικονοµία στη Νέα Υόρκη. Ο γνωστός για τις τοποθετήσεις του στις ελληνικές τράπεζες
εµφανίζεται αισιόδοξος για την πορεία της οικονοµίας, και δηλώνει έτοιµος να εξετάσει περαιτέρω
επενδύσεις στην ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά. Σε ανάλογο ύφος και ο John Calamos εµφανίστηκε
περισσότερο αισιόδοξος φέτος για το µέλλον της Ελλάδα απ ότι ένα χρόνο νωρίτερα. Στο ίδιο συνέδριο
οµιλητής ήταν ο Δηµήτρης Μάρδας, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η χώρα χρειάζεται 100 δισεκατοµµύρια
επενδύσεις τα επόµενα έξι χρόνια και κάλεσε τους επενδυτές να τοποθετηθούν. Στο κλίµα της ηµέρας
αναλυτές, όπως ο εκπρόσωπος της Citigroup σηµείωσε ότι οι διεθνείς επενδυτές θέλουν να δουν και άλλες
επενδύσεις όπως αυτή της ιδιωτικοποίησης των αεροδροµίων.

Euro2day.gr   ·    πριν από  32 λεπτά  ·    
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Μήνυµα Πόλσον: Εξετάζουµε νέες επενδύσεις στην Ελλάδα
Αισιόδοξα είναι τα µηνύµατα από την άλλη όχθη του Ατλαντικού και συγκεκριµένα στο 17ο ετήσιο Capital
Link Invest in Greece Forum καθώς ο γνωστός µεγαλοεπενδυτής, Τζον Πόλσον µε σηµαντική συµµετοχή στο
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα δηλώνει έτοιµος για νέες επενδύσεις ανάλογα µε την πρόοδο που
καταγράφεται στην ελληνική οικονοµία.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Η Ελλάδα επιβίωσε από την καταιγίδα. Τα σύννεφα διαλύονται και ο ήλιος
αρχίζει να κάνει την εµφάνιση του. Τα ήρεµα νερά θα οδηγήσουν σε πιο οµαλές πλόες. Ο ήλιος θα λάµψει
και πάλι πάνω από την Ελλάδα». Ο κ. Πόλσον επεσήµανε επίσης πως είναι ενθαρρυντική η υιοθέτηση και η
εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων από την ελληνική κυβέρνηση κάτι που διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα
σε διεθνές επίπεδο. Από ελληνικής πλευρά, ο υφυπουργός Δ. Μάρδας σηµείωσε πως απαιτούνται
επενδύσεις 100 δισ την επόµενη 6ετία καλώντας τους επενδυτές.

Υπενθυµίζεται πως ένα χρόνο νωρίτερα και εν µέσω της ρευστής πολιτικής κατάστασης ο κ. Πόλσον είχε
δηλώσει πως τα σχέδια "παγώνουν". Η εξέλιξη αυτή δηµιουργεί νέες προσδοκίες κατά που επιβεβαιώνεται
και από άλλους κορυφαίους επενδυτές στη Νέα Υόρκη. 

Ο Τζον Πόλσον εµφανίζεται µέτοχος στην Τρ. Πειραιώς µε 9,12%, 7,32% στην Alpha Bank και µε 10% στην
ΕΥΔΑΠ.

Όπως είχε επισηµάνει το sofokleousin.gr, η βελτίωση του οικονοµικού-επιχειρηµατικού κλίµατος  και η
αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των διεθνών επενδυτών προς την Ελλάδα, γίνεται τώρα
πρωταρχικός στόχος της κυβέρνησης, η οποία προσπαθεί να µεταφράσει σε ουσιαστικό όφελος για
την οικονοµία και την απασχόληση την ψήφιση των προαπαιτούµενων, τις επιτυχείς ανακεφαλαιοποιήσεις
τραπεζών και την τακτοποίηση του προβλήµατος των κόκκινων δανείων.

Διαβάστε επίσης: Κάλεσµα  Τσίπρα: Εµπιστευτείτε την Ελλάδα  και επενδύστε
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Ο «αριστερός» Τσίπρας παρακαλάει τα Funds: Εµπιστευθείτε µας, επενδύστε
στην Ελλάδα

Στο 17ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη µίλησε ο Έλληνας –
«αριστερός» πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Στο συγκεκριµένο συνέδριο συµµετέχει σύσσωµη η τρόικα και όλα τα κοράκια της παγκόσµιας
τοκογλυφίας.
Σας αναφέρουµε χαρακτηριστικά ορισµένους από τους συµµετέχοντες στο συνέδριο και θα καταλάβετε:
Ντέλια Βελκουλέσκου (ΔΝΤ), Ντέκλαν Κοστέλο (Κοµισιόν), Νίκολα Τζιαµαριόλι (ESM), ο γνωστός καρχαρίας
των αγορών Τζον Πόλσον (Paulson & Co), η περίφηµη Black Rock, η Goldman Sachs, η Deutsche bank και
άλλες τράπεζες καθώς και εκπρόσωποι εφοπλιστών.

Περισσότερα στο newsbomb.gr

Στο 17ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη µίλησε ο Έλληνας –
«αριστερός» πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Στο συγκεκριµένο συνέδριο συµµετέχει σύσσωµη η τρόικα και όλα τα κοράκια της παγκόσµιας
τοκογλυφίας.
Σας αναφέρουµε χαρακτηριστικά ορισµένους από τους συµµετέχοντες στο συνέδριο και θα καταλάβετε:
Ντέλια Βελκουλέσκου (ΔΝΤ), Ντέκλαν Κοστέλο (Κοµισιόν), Νίκολα Τζιαµαριόλι (ESM), ο γνωστός καρχαρίας
των αγορών Τζον Πόλσον (Paulson & Co), η περίφηµη Black Rock, η Goldman Sachs, η Deutsche bank και
άλλες τράπεζες καθώς και εκπρόσωποι εφοπλιστών.

Περισσότερα στο newsbomb.gr
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John Paulson: "Ο ήλιος θα λάµψει και πάλι στην Ελλάδα"

"Θα εξετάσουµε περαιτέρω επενδύσεις ανάλογα µε την πρόοδο της κυβέρνησης" δήλωσε στο πλαίσιο του
Capital Link Invest in Greece Forum στη Ν. Υόρκη, ένας εκ των µεγαλύτερων ξένων επενδυτών στις ελληνικές
τράπεζες και την ελληνική οικονοµία εν γένει.

Ελλαδα Εξετασουµε Περαιτερω Επενδυσεις Αναλογα
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J. Paulson: Θα εξετάσουµε νέες επενδύσεις
Θα εξετάσουµε περαιτέρω επενδύσεις στην Ελλάδα δήλωσε ο John Paulson, στο συνέδριο της Capital Link
για την ελληνική οικονοµία στη Νέα Υόρκη.

Ο γνωστός για τις τοποθετήσεις του στις ελληνικές τράπεζες εµφανίζεται αισιόδοξος για την πορεία της
οικονοµίας. Όπως αναφέρει ο ίδιος «µας ενθαρρύνει η υιοθέτηση και εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων από
την τρέχουσα κυβέρνηση για την διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο.

Η διατήρηση της σταθερότητας στο πολιτικό µέτωπο θα εµφυσήσει την εµπιστοσύνη στην ελληνική
ανάκαµψη» προσθέτει.
«Έχουµε επενδύσει στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και θα εξετάσουµε νέες επενδύσεις
όσο θα σηµειώνεται περαιτέρω πρόοδος» σηµείωσε.

Τονίζει πως «η Ελλάδα επιβίωσε από την καταιγίδα. Τα σύννεφα διαλύονται και ο ήλιος αρχίζει να κάνει
την εµφάνιση του. Τα ήρεµα νερά θα οδηγήσουν σε πιο οµαλές πλόες. Ο ήλιος θα λάµψει και πάλι πάνω
από την Ελλάδα».
Σε ανάλογο ύφος και ο John Calamos εµφανίστηκε περισσότερο αισιόδοξος φέτος για το µέλλον της
Ελλάδα απ ότι ένα χρόνο νωρίτερα.

Στο ίδιο συνέδριο οµιλητής ήταν ο Δηµήτρης Μάρδας, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η χώρα χρειάζεται 100
δισεκατοµµύρια επενδύσεις τα επόµενα έξι χρόνια και κάλεσε τους επενδυτές να τοποθετηθούν.

Στο κλίµα της ηµέρας αναλυτές, όπως ο εκπρόσωπος της Citigroup σηµείωσε ότι οι διεθνείς επενδυτές
θέλουν να δουν και άλλες επενδύσεις όπως αυτή της ιδιωτικοποίησης των αεροδροµίων.

Διαβάστε όλες τις οικονοµικές ειδήσεις στο moneypress.gr
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Τσίπρας: Σας καλούµε να εµπιστευθείτε την Ελλάδα
Τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και τον στρατηγικό
σχεδιασµό για την εκπλήρωσή τους παρουσίασε ο πρωθυπουργός της
Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας στο τηλεοπτικό του µήνυµα προς το 17ο
Annual Capital Link Invest in Greece Forum. «Διαπραγµατεύθηκαµε σκληρά
ζητώντας πραγµατικές µεταρρυθµίσεις που να προωθούν την
ανάπτυξη και δεν θα συρρικνώνουν την δυναµική της οικονοµίας µας.
Επιτύχαµε µία συµβιβαστική συµφωνία που περιλαµβάνει για πρώτη
φορά χαµηλότερους δηµοσιονοµικούς στόχους, περισσότερους
ευρωπαϊκούς επενδυτικούς πόρους και µία ξεκάθαρη δέσµευση για
ελάφρυνση του χρέους», αναφέρει στο µήνυµά του ο πρωθυπουργός
προσθέτοντας ότι αυτοί οι τρεις παράγοντες αποτελούν
αποφασιστικής σηµασίας βήµατα «για την επανεκκίνηση της
οικονοµίας και την αντιµετώπιση της ανεργίας που απειλεί την
κοινωνική συνοχή». Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε µία σειρά
δραστικών µεταρρυθµίσεων και αλλαγών που εφαρµόζονται µε στόχο
τη δηµιουργία ενός σταθερού και επενδυτικά φιλικού περιβάλλοντος,
όπως η φορολογική µεταρρύθµιση και η καταπολέµηση της
φοροδιαφυγής. «Συγκροτούµε ένα αντιγραφειοκρατικό νοµικό και
επιχειρησιακό πλαίσιο για επενδύσεις, εφαρµόζουµε ριζοσπαστικές
µεταρρυθµίσεις στη δηµόσια διοίκηση για την καταπολέµηση της
διαφθοράς και την προώθηση της αξιοκρατίας και της αξιολόγησης.
Δηµιουργούµε συνέργειες ανάµεσα στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό
τοµέα. Λαµβάνουµε µέτρα για την µεταρρύθµιση του συστήµατος
απονοµής δικαιοσύνης, αναβαθµίζουµε και εκσυγχρονίζουµε τους
πτωχευτικούς νόµους», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας.
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Πόλσον: Εξετάζουµε νέες επενδύσεις στην Ελλάδα

Θα εξετάσουµε περαιτέρω επενδύσεις στην Ελλάδα δήλωσε ο Τζον Πόλσον, στο συνέδριο της Capital Link
για την ελληνική οικονοµία στη Νέα Υόρκη.

Όπως αναφέρει «µας ενθαρρύνει η υιοθέτηση και εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων από την τρέχουσα
κυβέρνηση για την διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο.

Η διατήρηση της σταθερότητας στο πολιτικό µέτωπο θα εµφυσήσει την εµπιστοσύνη στην ελληνική
ανάκαµψη» πρόσθεσε ο Πόλσον.

«Έχουµε επενδύσει στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και θα εξετάσουµε νέες επενδύσεις
όσο θα σηµειώνεται περαιτέρω πρόοδος» σηµείωσε ο ίδιος.

Παράλληλα, τονίζει πως «η Ελλάδα επιβίωσε από την καταιγίδα. Τα σύννεφα διαλύονται και ο ήλιος
αρχίζει να κάνει την εµφάνιση του. Τα ήρεµα νερά θα οδηγήσουν σε πιο οµαλές πλόες. Ο ήλιος θα λάµψει
και πάλι πάνω από την Ελλάδα».
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Πόλσον: Εξετάζουµε νέες επενδύσεις στην Ελλάδα

Θα εξετάσουµε περαιτέρω επενδύσεις στην Ελλάδα δήλωσε ο Τζον Πόλσον, στο συνέδριο της Capital Link
για την ελληνική οικονοµία στη Νέα Υόρκη.

Όπως αναφέρει «µας ενθαρρύνει η υιοθέτηση και εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων από την τρέχουσα
κυβέρνηση για την διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο.

Η διατήρηση της σταθερότητας στο πολιτικό µέτωπο θα εµφυσήσει την εµπιστοσύνη στην ελληνική
ανάκαµψη» πρόσθεσε ο Πόλσον.

«Έχουµε επενδύσει στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και θα εξετάσουµε νέες επενδύσεις
όσο θα σηµειώνεται περαιτέρω πρόοδος» σηµείωσε ο ίδιος.

Παράλληλα, τονίζει πως «η Ελλάδα επιβίωσε από την καταιγίδα. Τα σύννεφα διαλύονται και ο ήλιος
αρχίζει να κάνει την εµφάνιση του. Τα ήρεµα νερά θα οδηγήσουν σε πιο οµαλές πλόες. Ο ήλιος θα λάµψει
και πάλι πάνω από την Ελλάδα».
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J. Paulson: Θα εξετάσουµε νέες επενδύσεις
Θα εξετάσουµε περαιτέρω επενδύσεις στην Ελλάδα δήλωσε ο John Paulson, στο συνέδριο της Capital Link
για την ελληνική οικονοµία στη Νέα Υόρκη.

Ο γνωστός για τις τοποθετήσεις του στις ελληνικές τράπεζες εµφανίζεται αισιόδοξος για την πορεία της
οικονοµίας. Όπως αναφέρει ο ίδιος «µας ενθαρρύνει η υιοθέτηση και εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων από
την τρέχουσα κυβέρνηση για την διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο.

Η διατήρηση της σταθερότητας στο πολιτικό µέτωπο θα εµφυσήσει την εµπιστοσύνη στην ελληνική
ανάκαµψη» προσθέτει.
«Έχουµε επενδύσει στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και θα εξετάσουµε νέες επενδύσεις
όσο θα σηµειώνεται περαιτέρω πρόοδος» σηµείωσε.

Τονίζει πως «η Ελλάδα επιβίωσε από την καταιγίδα. Τα σύννεφα διαλύονται και ο ήλιος αρχίζει να κάνει
την εµφάνιση του. Τα ήρεµα νερά θα οδηγήσουν σε πιο οµαλές πλόες. Ο ήλιος θα λάµψει και πάλι πάνω
από την Ελλάδα».
Σε ανάλογο ύφος και ο John Calamos εµφανίστηκε περισσότερο αισιόδοξος φέτος για το µέλλον της
Ελλάδα απ ότι ένα χρόνο νωρίτερα.

Στο ίδιο συνέδριο οµιλητής ήταν ο Δηµήτρης Μάρδας, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η χώρα χρειάζεται 100
δισεκατοµµύρια επενδύσεις τα επόµενα έξι χρόνια και κάλεσε τους επενδυτές να τοποθετηθούν.

Στο κλίµα της ηµέρας αναλυτές, όπως ο εκπρόσωπος της Citigroup σηµείωσε ότι οι διεθνείς επενδυτές
θέλουν να δουν και άλλες επενδύσεις όπως αυτή της ιδιωτικοποίησης των αεροδροµίων.
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Μήνυμα Τσίπρα σε επενδυτές: Σας καλούμε να εμπιστευθείτε την Ελλάδα
Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 20150 σχόλια
Τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και τον στρατηγικό σχεδιασμό για την εκπλήρωσή
τους παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, στο τηλεοπτικό του μήνυμα προς το 17ο
Annual Capital Link Invest in Greece Forum.
“Διαπραγματεύθηκαμε σκληρά ζητώντας πραγματικές μεταρρυθμίσεις που να προωθούν την
ανάπτυξη και δεν θα συρρικνώνουν την δυναμική της οικονομίας μας.
Επιτύχαμε μία συμβιβαστική συμφωνία που περιλαμβάνει για πρώτη φορά χαμηλότερους
δημοσιονομικούς στόχους, περισσότερους ευρωπαϊκούς επενδυτικούς πόρους και μία
ξεκάθαρη δέσμευση για ελάφρυνση του χρέους”, αναφέρει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός,
προσθέτοντας ότι αυτοί οι τρεις παράγοντες αποτελούν αποφασιστικής σημασίας βήματα “για
την επανεκκίνηση της οικονομίας και την αντιμετώπιση της ανεργίας που απειλεί την κοινωνική
συνοχή”.
Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε μία σειρά δραστικών μεταρρυθμίσεων και αλλαγών που
εφαρμόζονται με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού και επενδυτικά φιλικού περιβάλλοντος,
όπως η φορολογική μεταρρύθμιση και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
“Συγκροτούμε ένα αντιγραφειοκρατικό νομικό και επιχειρησιακό πλαίσιο για επενδύσεις,
εφαρμόζουμε ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση για την καταπολέμηση της
διαφθοράς και την προώθηση της αξιοκρατίας και της αξιολόγησης.
Δημιουργούμε συνέργειες ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Λαμβάνουμε μέτρα
για την μεταρρύθμιση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, αναβαθμίζουμε και
εκσυγχρονίζουμε τους πτωχευτικούς νόμους”, δήλωσε ο Τσίπρας.
Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών
συστημικών τραπεζών “μέσω της προσέλκυσης ιδιωτών επενδυτών” και προέβλεψε ότι
αναμένεται πως το ΑΕΠ θα επιστρέψει σε θετικό πρόσημο στο δεύτερο εξάμηνο του 2016.
Παράλληλα, “η επικείμενη άρση του waiver και η αναμενόμενη ενσωμάτωση των ελληνικών
ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ το 2016, θα μας δώσει την ώθηση
για την επιστροφή (της Ελλάδας) εκ νέου στις αγορές κεφαλαίου”, πρόσθεσε.
Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, η οποία την
αναδεικνύει σε ενεργειακό και διαμετακομιστικό κόμβο.
Στον τομέα της ενέργειας αγωγοί πετρελαίου, φυσικού αερίου και η πράσινη ενέργεια
αναμένεται να προσελκύσουν υψηλού επιπέδου επενδύσεις, ενώ σχέδια υποδομών και
διαμετακόμισης είναι σημαντικά για την Ελλάδα, τόνισε, προσθέτοντας ότι σειρά δημοσίων
επενδύσεων στον τομέα των υποδομών θα αρχίσουν άμεσα.
Ο Τσίπρας ανέφερε ακόμη ότι υπάρχουν χρηματοδοτικές δυνατότητες για δημόσιες και
ιδιωτικές επενδύσεις μέσω του λεγόμενου σχεδίου Γιουνκέρ, αλλά η Ελλάδα είναι επίσης
“ανοικτή στην προσέγγιση νέων επενδυτικών κεφαλαίων”.
Στον τομέα του Τουρισμού, ο Τσίπρας αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των υπαρχουσών
υποδομών και του πολεοδομικού σχεδιασμού, που θα ανοίξουν τον δρόμο για νέες επενδύσεις
σε ποικίλες μορφές τουρισμού, όπως ο πολυτελής τουρισμός, ο ιατρικός και εναλλακτικές
μορφές τουρισμού.
“Αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες μας, προσπαθούμε να τις μετατρέψουμε σε δύναμη και
ευκαιρίες. Εκμεταλλεύομαστε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Γι’ αυτό σας καλούμε να
εμπιστευθείτε την Ελλάδα. Σας καλούμε να μας εμπιστευθείτε”, κατέληξε ο Τσίπρας.
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Ο «αριστερός» Τσίπρας παρακαλάει τα Funds: Εμπιστευθείτε μας, επενδύστε στην Ελλάδα
ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΜΙΛΗΣΕ Ο
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Στο 17ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη
μίλησε ο Έλληνας – «αριστερός» πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Στο συγκεκριμένο συνέδριο συμμετέχει σύσσωμη η τρόικα και όλα τα κοράκια της παγκόσμιας
τοκογλυφίας.
Σας αναφέρουμε χαρακτηριστικά ορισμένους από τους συμμετέχοντες στο συνέδριο και θα
καταλάβετε: Ντέλια Βελκουλέσκου (ΔΝΤ), Ντέκλαν Κοστέλο (Κομισιόν), Νίκολα Τζιαμαριόλι
(ESM), ο γνωστός καρχαρίας των αγορών Τζον Πόλσον (Paulson & Co), η περίφημη Black
Rock, η Goldman Sachs, η Deutsche bank και άλλες τράπεζες καθώς και εκπρόσωποι
εφοπλιστών.
Την ώρα λοιπόν που στη Βουλή συζητούνται τα 13 προαπαιτούμενα που θα οδηγήσουν τη
χώρα ακόμα βαθύτερα στην ύφεση και τον ελληνικό λαό στην ανέχεια, ο «αριστερός»
πρωθυπουργός της Ελλάδας καλούσε τα «κοράκια» της παγκόσμιας τοκογλυφίας να τον
εμπιστευτούν και να έρθουν να επενδύσουν στη χώρα μας.
Ο κ. Τσίπρας δεν είπε κουβέντα για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ελληνικός λαός,
δεν είχε τίποτα να πει για τις καταστροφικές πολιτικές των δανειστών που οδήγησαν τους
Έλληνες στο όριο της φτώχειας, δεν είχε καν το θάρρος να ζητήσει αλλαγή στρατηγικής.
Ο πρωθυπουργός απηύθυνε κάλεσμα στους ξένους επενδυτές να εμπιστευτούν την Ελλάδα
και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ , καθώς, όπως υποστήριξε έχει κάνει μεγάλα βήματα
προόδου.
«Αναγνωρίζουμε τις αδυναμίες μας και προσπαθούμε να τις μετατρέψουμε σε πλεονεκτήματα
και ευκαιρίες. Αξιοποιούμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Για αυτό σας καλούμε να
εμπιστευτείτε την Ελλάδα. Σας καλούμε να μας εμπιστευθείτε», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ.
Τσίπρας.
Ο κ. Τσίπρας επανέλαβε την προσπάθεια που κατέβαλε η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με
τους δανειστές ζητώντας – όπως τόνισε - πραγματικές μεταρρυθμίσεις που να προωθούν την
ανάπτυξη και δεν θα συρρικνώνουν τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας.
«Επιτύχαμε μία συμβιβαστική συμφωνία που περιλαμβάνει για πρώτη φορά χαμηλότερους
δημοσιονομικούς στόχους, περισσότερους ευρωπαϊκούς επενδυτικούς πόρους και μία
ξεκάθαρη δέσμευση για ελάφρυνση του χρέους», αναφέρει ο Αλ. Τσίπρας προσθέτοντας ότι
αυτοί οι τρεις παράγοντες αποτελούν αποφασιστικής σημασίας βήματα «για την επανεκκίνηση
της οικονομίας και την αντιμετώπιση της ανεργίας που απειλεί την κοινωνική συνοχή».
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε μία σειρά δραστικών μεταρρυθμίσεων και αλλαγών που
εφαρμόζονται με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού και επενδυτικά φιλικού περιβάλλοντος,
όπως η φορολογική μεταρρύθμιση και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
«Απλοποιούμε το φορολογικό μας σύστημα. Πατάσσουμε τη φοροδιαφυγή, δημιουργώντας
ένα σταθερό και ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον. Δημιουργούμε ένα αντιγραφειοκρατικό νομικό
και επιχειρησιακό πλαίσιο για τις επενδύσεις, θεσπίζουμε ριζικές μεταρρυθμίσεις στη δημόσια
διοίκηση, μέσω της καταπολέμησης της διαφθοράς και της προώθησης της αξιοκρατίας και της
αξιολόγησης. Δημιουργούμε συνέργειες μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
Λαμβάνουμε μέτρα για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, αναβαθμίζουμε και
εκσυγχρονίζουμε το πτωχευτικό δίκαιο. Μέσα σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον,
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κατορθώσαμε να ανακεφαλαιοποιήσουμε τις συστημικές τράπεζες, κυρίως με την προσέλκυση
ιδιωτών επενδυτών. Η ανταπόκρισή τους είναι μια ανταμοιβή για τις προσπάθειές μας και
μήνυμα ότι είμαστε σε καλό δρόμο σε σχέση με τις δεσμεύσεις μας», τόνισε ο πρωθυπουργός
και υποστήριξε πως το ελληνικό ΑΕΠ αναμένεται να επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης
το δεύτερο εξάμηνο του 2016.
Ο κ. Τσίπρας έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στα πλεονεκτήματα της γεωστρατηγικής θέσης της
χώρας μας. «Στον τομέα της ενέργειας, εξελίξεις όπως οι αγωγοί, το φυσικό αέριο και η
πράσινη ενέργεια αναμένεται να προσελκύσουν επενδύσεις υψηλής ποιότητας. Υπάρχουν
δυνατότητες χρηματοδότησης για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις μέσω του λεγόμενου
σχεδίου Γιουνκέρ, ωστόσο είμαστε επίσης ανοιχτοί όσον αφορά στην προσέλκυση νέων
επενδύσεων. Ο τουρισμός αναπτύσσεται εδώ και τρία χρόνια καθιερώνοντας την Ελλάδα ως
κορυφαίο σε ποιότητα τουριστικό προορισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, η
αναβάθμιση των υποδομών, και του πολεοδομικού σχεδιασμού θα δώσει την ευκαιρία για νέες
επενδύσεις σε μορφές εναλλακτικού τουρισμού, όπως ο ιατρικός. Η παγκόσμια κυριαρχία του
ελληνικού στόλου είναι η πεντακάθαρη απόδειξη του τι είναι ικανοί να πράξουν οι Έλληνες, εάν
βρουν το κατάλληλο έδαφος και επενδύσουν στις δυνατότητές τους», επεσήμανε ο κ. Τσίπρας.
«Αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες μας, προσπαθούμε να τις μετατρέψουμε σε δύναμη και
ευκαιρίες. Εκμεταλλευόμαστε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Γι αυτό σας καλούμε να
εμπιστευθείτε την Ελλάδα», κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας.
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Σας καλούµε να εµπιστευθείτε την Ελλάδα, είπε ο Αλέξης σε ξένους και
οµογενείς επενδυτές

Τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και τον στρατηγικό σχεδιασµό για την εκπλήρωσή τους
παρουσίασε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας στο τηλεοπτικό του µήνυµα προς το 17ο Annual
Capital Link Invest in Greece Forum.

«Διαπραγµατεύθηκαµε σκληρά ζητώντας πραγµατικές µεταρρυθµίσεις που να προωθούν την ανάπτυξη και
δεν θα συρρικνώνουν την δυναµική της οικονοµίας µας. Επιτύχαµε µία συµβιβαστική συµφωνία που
περιλαµβάνει για πρώτη φορά χαµηλότερους δηµοσιονοµικούς στόχους, περισσότερους ευρωπαϊκούς
επενδυτικούς πόρους και µία ξεκάθαρη δέσµευση για ελάφρυνση του χρέους», αναφέρει στο µήνυµά του ο
πρωθυπουργός προσθέτοντας ότι αυτοί οι τρεις παράγοντες αποτελούν αποφασιστικής σηµασίας βήµατα
«για την επανεκκίνηση της οικονοµίας και την αντιµετώπιση της ανεργίας που απειλεί την κοινωνική
συνοχή».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε µία σειρά δραστικών µεταρρυθµίσεων και αλλαγών που εφαρµόζονται µε
στόχο τη δηµιουργία ενός σταθερού και επενδυτικά φιλικού περιβάλλοντος, όπως η φορολογική
µεταρρύθµιση και η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής.

«Συγκροτούµε ένα αντιγραφειοκρατικό νοµικό και επιχειρησιακό πλαίσιο για επενδύσεις, εφαρµόζουµε
ριζοσπαστικές µεταρρυθµίσεις στη δηµόσια διοίκηση για την καταπολέµηση της διαφθοράς και την
προώθηση της αξιοκρατίας και της αξιολόγησης. Δηµιουργούµε συνέργειες ανάµεσα στον δηµόσιο και τον
ιδιωτικό τοµέα. Λαµβάνουµε µέτρα για την µεταρρύθµιση του συστήµατος απονοµής δικαιοσύνης,
αναβαθµίζουµε και εκσυγχρονίζουµε τους πτωχευτικούς νόµους», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Πηγή: mignatiou.com, Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ, STR
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Paulson: Εξετάζουµε νέες επενδύσεις στην Ελλάδα
Περισσότερο αισιόδοξοι για το µέλλον της οικονοµίας εµφανίζονται µεγαλοεπενδυτές. Ζητούνται
περισσότερα «σήµατα», όπως αυτό για τα αεροδρόµια. Χρειάζονται επενδύσεις 100 δισ. τα επόµενα έξι
χρόνια, το µήνυµα Μάρδα. Η ανακεφαλαιοποίηση στηρίζει την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης, δηλώνει
ο Γ. Λογοθετίδης.

Θα εξετάσουµε περαιτέρω επενδύσεις στην Ελλάδα, δήλωσε ο John Paulson (φωτογραφία), στο συνέδριο
της Capital Link για την ελληνική οικονοµία στη Νέα Υόρκη.

Ο γνωστός για τις τοποθετήσεις του στις ελληνικές τράπεζες εµφανίζεται αισιόδοξος για την πορεία της
οικονοµίας. Όπως αναφέρει, «µας ενθαρρύνει η υιοθέτηση και εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων από την
τρέχουσα κυβέρνηση για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο.

Η διατήρηση της σταθερότητας στο πολιτικό µέτωπο θα εµφυσήσει την εµπιστοσύνη στην ελληνική
ανάκαµψη», πρόσθεσε ο John Paulson.

«Έχουµε επενδύσει στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και θα εξετάσουµε νέες επενδύσεις
όσο θα σηµειώνεται περαιτέρω πρόοδος», σηµείωσε.

Τονίζει πως «η Ελλάδα επιβίωσε από την καταιγίδα. Τα σύννεφα διαλύονται και ο ήλιος αρχίζει να κάνει
την εµφάνισή του. Τα ήρεµα νερά θα οδηγήσουν σε πιο οµαλές πλόες. Ο ήλιος θα λάµψει και πάλι πάνω
από την Ελλάδα».

John Calamos: Η Ελλάδα είναι η Φλόριντα της Ευρώπης

Σε ανάλογο ύφος και ο John Calamos, ο οποίος εµφανίστηκε περισσότερο αισιόδοξος φέτος για το µέλλον
της Ελλάδας από ό,τι ένα χρόνο νωρίτερα.

Υπογράµµισε πως «η ανοικοδόµηση και η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας πρέπει να περιλαµβάνει
διάφορα σηµαντικά δοµικά στοιχεία, ώστε να καταστεί η χώρα ένα µέρος όπου οι επενδυτές και οι
επιχειρήσεις θα µπορούν να βρουν την επιτυχία.

Μια επανεστίαση στην εξέλιξη του ελληνικού ιδιωτικού τοµέα, η δηµιουργία κερδών για τις επιχειρήσεις
και η µείωση της ανεργίας, είναι πολύ σηµαντικά. Ο ιδιωτικός τοµέας προσφέρει ένα σηµαντικό
περιβάλλον όπου η επιχειρηµατικότητα ανθεί, η σκληρή δουλειά ανταµείβεται και δηµιουργούνται
βιώσιµες θέσεις εργασίας», υπογράµµισε.

Ο ίδιος επισήµανε πως «η χώρα πρέπει επίσης να απλοποιήσει και να άρει τα νοµικά, ρυθµιστικά και
λογιστικά εµπόδια για την έναρξη µιας επιχείρησης. Η διαδικασία αυτή µπορεί να πάρει χρόνια».

Πρόσθεσε ότι «τα στοιχεία δείχνουν τον µεγάλο αντίκτυπο που θα µπορούσαν να έχουν στη χώρα οι
πολιτικές που ενθαρρύνουν τις µικρές επιχειρήσεις. Ένα βελτιωµένο πλαίσιο για τις επιχειρήσεις θα έδινε
και στους επενδυτές στην Ελλάδα µεγαλύτερη εµπιστοσύνη», επεσήµανε.

«Επιπρόσθετα, καθώς η κυβέρνηση εξετάζει νέα φορολογικά µέτρα, οι αξιωµατούχοι πρέπει να εξετάσουν
τη µείωση του φορολογικού συντελεστή αντί για την αύξησή του. Μια µείωση στους φορολογικούς
συντελεστές τονώνει την οικονοµία και τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό οδηγεί σε αύξηση των συνολικών
εσόδων από φόρους. Πρέπει επίσης να γίνουν προσπάθειες και για τη βελτίωση στη συλλογή φόρων»,
υπογράµµισε ο J. Calamos.

«Η Ελλάδα είναι τυχερή που έχει ισχυρή ναυτιλία, µορφωµένο εργατικό δυναµικό και φυσική οµορφιά που
αποτελεί αναµφίβολα ένα asset για τον τουρισµό. H Eλλάδα είναι η Φλόριντα της Ευρώπης και καθώς η
οικονοµία της αναδοµείται, η χώρα µπορεί να γίνει ένας εύρωστος προορισµός για επιχειρήσεις και
επενδύσεις», τόνισε.

Λογοθετίδης: Η ανακεφαλαιοποίηση, στήριγµα για την εµπιστοσύνη

«Η πρόσφατη επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών θα στηρίξει σε µεγάλο βαθµό την
αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των πιθανών ξένων επενδυτών στην Ελλάδα», υπογράµµισε ο Γιώργος
Λογοθετίδης, πρόεδρος και CEO της Libra Group. Πρόσθεσε ότι η ανακεφαλαιοποίηση θα ενισχύσει και το
εµπόριο.

«Καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης κρατήσαµε τη δέσµευσή µας για επενδύσεις στην Ελλάδα καθώς και µια
σειρά από κοινωνικά προγράµµατα άµεσης στήριξης. Η δέσµευσή µας παραµένει», ανέφερε ο κ.
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Λογοθετίδης.

Μάρδας: Η χώρα χρειάζεται 100 δισ. επενδύσεις τα επόµενα έξι χρόνια

Στο ίδιο συνέδριο, οµιλητής ήταν ο Δηµήτρης Μάρδας, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η χώρα χρειάζεται 100
δισεκατοµµύρια επενδύσεις τα επόµενα έξι χρόνια και κάλεσε τους επενδυτές να τοποθετηθούν.

Στο κλίµα της ηµέρας διάφοροι αναλυτές όπως και ο εκπρόσωπος της Citigroup σηµείωσαν ότι οι διεθνείς
επενδυτές θέλουν να δουν και άλλες επενδύσεις όπως αυτή της ιδιωτικοποίησης των αεροδροµίων.

Μetropoulos: Η Ελλάδα έχει πλεονεκτήµατα που µπορεί να γίνουν ευκαιρίες

Από την πλευρά του ο Dean Metropoulos (πρόεδρος και CEO της Metropoulos & Co) σηµείωσε πως «όπως και
ένα άλλο µικρό και πολυµήχανο έθνος, το Ισραήλ, η Ελλάδα είναι µια χώρα µε επιχειρηµατίες και καλά
εκπαιδευµένο πληθυσµό».

Σύµφωνα µε τον ίδιο, η χώρα «διαθέτει και κάποια φυσικά πλεονεκτήµατα που µπορούν να εξελιχθούν σε
σηµαντικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες. Ανάµεσά τους είναι ο τουρισµός, η ενέργεια και η γεωργία».

«Έχοντας δεδοµένη τη µόρφωση και τον νεανικό πληθυσµό, η τεχνολογία µπορεί να αναπτυχθεί και να
γίνει µέρος ενός διεθνούς δικτύου. Αυτό που µπορεί να µάθει η Ελλάδα από το µοντέλο του Ισραήλ είναι
ότι αυτές οι ευκαιρίες πρέπει να πλαισιωθούν από ένα επιχειρηµατικό και επενδυτικά φιλικό περιβάλλον,
όπου η διαφάνεια και ένα νοµικό σύστηµα δυτικού τύπου θα προσελκύουνεπενδυτές, οι οποίοι θα µπορούν
να κρίνουν την αξία µιας επενδυτικής ευκαιρίας, χωρίς να φοβούνται από την πολιτική αστάθεια και τη
γραφειοκρατία», σηµείωσε.

Ο κ. Μetropoulos ανέφερε ακόµη ότι η Ελλάδα «θα πρέπει να διαθέτει εφαρµόσιµο φορολογικό κώδικα που
θα της επιτρέπει να λειτουργεί µε νοµιµότητα και δικαιοσύνη όσον αφορά στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεών της και την προώθηση των εθνικών ευκαιριών».
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Η Ε.Ε. να προχωρήσει σε ελάφρυνση χρέους, ζητά η Ντέλια εκ µέρους του ΔΝΤ

Ακόµη και αν οι ελληνικές αρχές αρχές κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο, το χρέος δεν µπορεί να καταστεί
βιώσιµο, εκτός εάν η Ευρωπαϊκή Ενωση προχωρήσει σε ελάφρυνσή του.

Τη δήλωση αυτή έκανε η υπεύθυνη της Αποστολής του ΔΝΤ στην Ελλάδα, κ. Ντέλια Βελσκουλέσκου
µιλώντας σε φόρουµ που οργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Η κ. Βελκουλέσκου, που µίλησε στους συνέδρους µέσω τηλεφώνου, είπε ότι το Ταµείο έχει στηρίξει ενεργά
την Ελλάδα µε τεχνική βοήθεια. «Ελπίζουµε», τόνισε, «ότι θα είναι σε θέση να συνεχίσει».

Πρόσθεσε ότι προκειµένου το ΔΝΤ να συµµετάσχει στο Ελληνικό Πρόγραµµα, η Ελλάδα «πρέπει να
αντιµετωπίσει ένα αριθµό προκλήσεων». Ανάµεσα στις προκλήσεις αυτές ανέφερε ξανά την ελάφρυνση
του χρέους.

Από την πλευρά του, ο Ντέκλαν Κοστέλο της Κοµισιόν είπε ότι το Ταµείο είναι αυτό που θα πάρει την
απόφαση για να λάβει µέρος ή όχι στο Ελληνικό Πρόγραµµα. «Αλλά για εµάς η παρουσία του ΔΝΤ είναι
κρίσιµη», τόνισε.

Σύµφωνα µε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόσθετες µεταρρυθµίσεις στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό απαιτούνται,
προκειµένου να επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασµα, επεσήµανε η εκπρόσωπος του ΔΝΤ στην Τρόικα Ντέλια
Βελκουλέσκου, µιλώντας σε επενδυτικό συνέδριο στη Νέα Υόρκη.

Σύµφωνα µε τηλεγράφηµα του Bloomberg, το στέλεχος του ΔΝΤ υποστήριξε την πάγια θέση του Ταµείου,
περί της ανάγκης µίας αξιοσηµείωτης αποµείωσης του Δηµόσιου Χρέους. Όπως ανέφερε οι πρωτοβουλίες
που έχουν ληφθεί µέχρι στιγµής στο µέτωπο αυτό δεν ήταν ικανές να αποκαταστήσουν τη βιωσιµότητα
του Δηµόσιου Χρέους της χώρας.

Συµπλήρωσε δε, ότι η αδύναµη δηµοσιονοµική θέση της Ελλάδος αποτελεί πρόκληση για την οικονοµική
πολιτική.

Η ίδια υποστήριξε ότι θα πρέπει να δοθεί έµφαση σε µεταρρυθµίσεις που βελτιώνουν το επίπεδο του
ανταγωνισµού διευκολύνοντας την είσοδο στην αγορά νέων επιχειρήσεων.

Πηγή: mignatiou.com, Φωτογραφία: 902.gr
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Μήνυμα Τσίπρα σε επενδυτές: Εμπιστευθείτε την Ελλάδα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Βρε κοπέλα μου δεν χρειάζεται να γράψεις κάτι παντα. Γράφεις ανοησίες....
14/12/2015 - 22:05
Μήνυμα Τσίπρα σε επενδυτές: Εμπιστευθείτε την Ελλάδα
Μοιραστείτε το!
FreeGosssip.gr
Τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και τον στρατηγικό σχεδιασμό για την εκπλήρωσή
τους παρουσίασε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο τηλεοπτικό του μήνυμα προς το 17ο
Annual Capital Link Invest in Greece Forum.
«Διαπραγματεύθηκαμε σκληρά ζητώντας πραγματικές μεταρρυθμίσεις που να προωθούν την
ανάπτυξη και δεν θα συρρικνώνουν την δυναμική της οικονομίας μας. Επιτύχαμε μία
συμβιβαστική συμφωνία που περιλαμβάνει για πρώτη φορά χαμηλότερους δημοσιονομικούς
στόχους, περισσότερους ευρωπαϊκούς επενδυτικούς πόρους και μία ξεκάθαρη δέσμευση για
ελάφρυνση του χρέους», αναφέρει στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός προσθέτοντας ότι αυτοί
οι τρεις παράγοντες αποτελούν αποφασιστικής σημασίας βήματα «για την επανεκκίνηση της
οικονομίας και την αντιμετώπιση της ανεργίας που απειλεί την κοινωνική συνοχή».
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε μία σειρά δραστικών μεταρρυθμίσεων και αλλαγών που
εφαρμόζονται με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού και επενδυτικά φιλικού περιβάλλοντος,
όπως η φορολογική μεταρρύθμιση και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
«Συγκροτούμε ένα αντιγραφειοκρατικό νομικό και επιχειρησιακό πλαίσιο για επενδύσεις,
εφαρμόζουμε ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση για την καταπολέμηση της
διαφθοράς και την προώθηση της αξιοκρατίας και της αξιολόγησης. Δημιουργούμε συνέργειες
ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Λαμβάνουμε μέτρα για την μεταρρύθμιση του
συστήματος απονομής δικαιοσύνης, αναβαθμίζουμε και εκσυγχρονίζουμε τους πτωχευτικούς
νόμους», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας.
Ο έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση των
ελληνικών συστημικών τραπεζών «μέσω της προσέλκυσης ιδιωτών επενδυτών» και
προέβλεψε ότι αναμένεται πως το ΑΕΠ θα επιστρέψει σε θετικό πρόσημο στο δεύτερο εξάμηνο
του 2016.
Παράλληλα, «η επικείμενη άρση του waiver και η αναμενόμενη ενσωμάτωση των ελληνικών
ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ το 2016, θα μας δώσει την ώθηση
για την επιστροφή (της Ελλάδας) εκ νέου στις αγορές κεφαλαίου», πρόσθεσε ο Αλέξης
Τσίπρας.
Ο έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, η
οποία την αναδεικνύει σε ενεργειακό και διαμετακομιστικό κόμβο. Στον τομέα της ενέργειας
αγωγοί πετρελαίου, φυσικού αερίου και η πράσινη ενέργεια αναμένεται να προσελκύσουν
υψηλού επιπέδου επενδύσεις, ενώ σχέδια υποδομών και διαμετακόμισης είναι σημαντικά για
την Ελλάδα, τόνισε, προσθέτοντας ότι σειρά δημοσίων επενδύσεων στον τομέα των υποδομών
θα αρχίσουν άμεσα. Ο πρωθυπουργός ανέφερε ακόμη ότι υπάρχουν χρηματοδοτικές
δυνατότητες για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις μέσω του λεγόμενου σχεδίου Γιουνκέρ,
αλλά η Ελλάδα είναι επίσης «ανοικτή στην προσέγγιση νέων επενδυτικών κεφαλαίων».
Στον τομέα του Τουρισμού, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των υπαρχουσών
υποδομών και του πολεοδομικού σχεδιασμού, που θα ανοίξουν τον δρόμο για νέες επενδύσεις
σε ποικίλες μορφές τουρισμού, όπως ο πολυτελής τουρισμός, ο ιατρικός και εναλλακτικές
μορφές τουρισμού.
«Αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες μας, προσπαθούμε να τις μετατρέψουμε σε δύναμη και
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ευκαιρίες. Εκμεταλλεύομαστε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Γι αυτό σας καλούμε να
εμπιστευθείτε την Ελλάδα. Σας καλούμε να μας εμπιστευθείτε», κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας.
Μοιραστείτε το!
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Τζον Πόλσον: "Ο ήλιος θα λάµψει και πάλι στην Ελλάδα"
"Μας ενθαρρύνει η υιοθέτηση και εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων από την σηµερινή κυβέρνηση για τη
διασφάλιση της παγκόσµιας ανταγωνιστικότητας. Συνέχεια της σταθερότητας στο πολιτικό µέτωπο θα
ενσταλάξει εµπιστοσύνη στην ελληνική ανάκαµψη". Αυτό υπογραµµίζει ο John Paulson, ένας εκ των
µεγαλύτερων ξένων επενδυτών στις ελληνικές τράπεζες και την ελληνική οικονοµία εν γένει που
συµµετέχει στο 17ο ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum που γίνεται σήµερα στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης.

"Έχουµε επενδύσει στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και θα εξετάζουµε πρόσθετες
επενδύσεις ανάλογα µε την περαιτέρω πρόοδο που θα επιτυγχάνεται" αναφέρει χαρακτηριστικά σε
δήλωση του.

"Η Ελλάδα έχει επιβιώσει της καταιγίδας. Τα σύννεφα έχουν αρχίσει τώρα να αποτραβιούνται και ο ήλιος
έχει αρχίσει να ξαναβγαίνει. Ήρεµες θάλασσες θα φέρουν ήρεµους πλόες. Ο ήλιος θα λάµψει και πάλι στην
Ελλάδα", εκτιµά ο Αµερικανός επενδυτής.

O John Paulson είναι ιδρυτής πρόεδρος του αµερικανικού hedge fund, Paulson & Co. το οποίο έχει συνολικά
κεφάλαια υπό διαχείριση της τάξης των 18 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Ο Paulson, δια της Paulson & Co.
κατέχει πλέον ποσοστό της τάξης του 9,12% του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς (µε βάση το
συνολικό αριθµό δικαιωµάτων ψήφου πλην αυτών του ΤΧΣ) αλλά και ποσοστό της τάξης του 7,32% του
µετοχικού κεφαλαίου της (µε βάση το συνολικό αριθµό δικαιωµάτων ψήφου πλην αυτών του ΤΧΣ) όπως και
το 9,99% του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ.

Ο John Paulson συµµετέχει στο forum και σε συζήτηση µε θέµα "Putting Greece on The Global Investment
Agenda - The International Investor Perspective".

Capital.gr
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Τσίπρας: Επιστροφή στην ανάπτυξη το δεύτερο εξάµηνο του 2016

17:10 | 14 Δεκ. 2015

Επιστροφή στην ανάπτυξη το δεύτερο εξάµηνο του 2016, προέβλεψε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
αναλύοντας τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και τον σχεδιασµό της κυβέρνησης, στο µήνυµά του
στο 17ο Annual Capital Link Invest in Greece Forum.

Ο Αλέξης Τσίπρας σηµείωσε ακόµη ότι η αναµενόµενη ενσωµάτωση των ελληνικών οµολόγων στο
πρόγραµµα της ΕΚΤ θα δώσει ώθηση για επιστροφή στις αγορές.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ήταν επιτυχής «µέσω της
προσέλκυσης ιδιωτών επενδυτών» και τόνισε πως το ΑΕΠ θα επιστρέψει σε θετικό πρόσηµο το δεύτερο
εξάµηνο του 2016.

Αναφέρθηκε ακόµη σε µια σειρά µεταρρυθµίσεων που εφαρµόζονται µε στόχο τη δηµιουργία ενός
σταθερού και επενδυτικά φιλικού περιβάλλοντος, όπως η φορολογική µεταρρύθµιση και η καταπολέµηση
της φοροδιαφυγής.

«Συγκροτούµε έναν αντιγραφειοκρατικό νοµικό και επιχειρησιακό πλαίσιο για επενδύσεις, εφαρµόζουµε
ριζοσπαστικές µεταρρυθµίσεις στη δηµόσια διοίκηση για την καταπολέµηση της διαφθοράς και την
προώθηση της αξιοκρατίας και της αξιολόγησης. Δηµιουργούµε συνέργειες ανάµεσα στον δηµόσιο και τον
ιδιωτικό τοµέα. Λαµβάνουµε µέτρα για την µεταρρύθµιση του συστήµατος απονοµής δικαιοσύνης,
αναβαθµίζουµε και εκσυγχρονίζουµε τους πτωχευτικούς νόµους» δήλωσε.

«Διαπραγµατευθήκαµε σκληρά ζητώντας πραγµατικές µεταρρυθµίσεις που να προωθούν την ανάπτυξη και
δεν θα συρρικνώνουν την δυναµική της οικονοµίας µας. Επιτύχαµε µία συµβιβαστική συµφωνία που
περιλαµβάνει για πρώτη φορά χαµηλότερους δηµοσιονοµικούς στόχους, περισσότερους ευρωπαϊκούς
επενδυτικούς πόρους και µία ξεκάθαρη δέσµευση για ελάφρυνση του χρέους» ανέφερε µήνυµά του ο
πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι αυτοί οι τρεις παράγοντες αποτελούν αποφασιστικής σηµασίας βήµατα
«για την επανεκκίνηση της οικονοµίας και την αντιµετώπιση της ανεργίας που απειλεί την κοινωνική
συνοχή».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε µία σειρά δραστικών µεταρρυθµίσεων και αλλαγών που εφαρµόζονται µε
στόχο τη δηµιουργία ενός σταθερού και επενδυτικά φιλικού περιβάλλοντος, όπως η φορολογική
µεταρρύθµιση και η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, η οποία την
αναδεικνύει σε ενεργειακό και διαµετακοµιστικό κόµβο. Στον τοµέα της ενέργειας, αγωγοί πετρελαίου,
φυσικού αερίου και η πράσινη ενέργεια αναµένεται να προσελκύσουν υψηλού επιπέδου επενδύσεις, ενώ
σχέδια υποδοµών και διαµετακόµισης είναι σηµαντικά για την Ελλάδα, τόνισε, προσθέτοντας ότι σειρά
δηµοσίων επενδύσεων στον τοµέα των υποδοµών θα αρχίσουν άµεσα.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ακόµη ότι υπάρχουν χρηµατοδοτικές δυνατότητες για δηµόσιες και ιδιωτικές
επενδύσεις µέσω του λεγόµενου σχεδίου Γιούνκερ, αλλά η Ελλάδα είναι επίσης «ανοικτή στην προσέγγιση
νέων επενδυτικών κεφαλαίων».

Στον τοµέα του Τουρισµού, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην αναβάθµιση των υφιστάµενων υποδοµών
και του πολεοδοµικού σχεδιασµού, που θα ανοίξουν τον δρόµο για νέες επενδύσεις σε ποικίλες µορφές
τουρισµού, όπως ο πολυτελής τουρισµός, ο ιατρικός και εναλλακτικές µορφές τουρισµού.

«Αναγνωρίζοντας τις αδυναµίες µας, προσπαθούµε να τις µετατρέψουµε σε δύναµη και ευκαιρίες.
Εκµεταλλευόµαστε τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα. Γι αυτό σας καλούµε να εµπιστευθείτε την Ελλάδα.
Σας καλούµε να µας εµπιστευθείτε» κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας.

Το διαβάσαµε στο: http://tvxs.gr/news/ellada/tsipras-epistrofi-stin-anaptyksi-deytero-eksamino-toy-2016
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John Paulson: "Ο ήλιος θα λάµψει και πάλι στην Ελλάδα"

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23:05

Του Ηλία  Γ. Μπέλλου

"Μας ενθαρρύνει η υιοθέτηση και εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων από την σημερινή κυβέρνηση για τη
διασφάλιση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας. Συνέχεια της σταθερότητας στο πολιτικό μέτωπο θα
ενσταλάξει εμπιστοσύνη στην ελληνική ανάκαμψη". Αυτό υπογραμμίζει ο John Paulson, ένας εκ των
μεγαλύτερων ξένων επενδυτών στις ελληνικές τράπεζες και την ελληνική οικονομία εν γένει που
συμμετέχει στο 17ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που γίνεται σήμερα στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης.

"Έχουμε επενδύσει στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και θα εξετάζουμε πρόσθετες
επενδύσεις ανάλογα με την περαιτέρω πρόοδο που θα επιτυγχάνεται", αναφέρει χαρακτηριστικά σε
δήλωση του.

"Η Ελλάδα έχει επιβιώσει της καταιγίδας. Τα σύννεφα έχουν αρχίσει τώρα να αποτραβιούνται και ο ήλιος
έχει αρχίσει να ξαναβγαίνει. Ήρεμες θάλασσες θα φέρουν ήρεμους πλόες. Ο ήλιος θα λάμψει και πάλι στην
Ελλάδα", εκτιµά ο Αµερικανός επενδυτής.

O John Paulson είναι ιδρυτής και πρόεδρος του αμερικανικού hedge fund, Paulson & Co. το οποίο έχει
συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση της τάξης των 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Paulson, δια της
Paulson & Co. κατέχει πλέον ποσοστό της τάξης του 9,12% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας
Πειραιώς (με βάση το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου πλην αυτών του ΤΧΣ) αλλά και ποσοστό της
τάξης του 7,32% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank (με βάση το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων
ψήφου πλην αυτών του ΤΧΣ) όπως και το 9,99% του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ.

Ο John Paulson συμμετέχει στο forum σε συζήτηση με θέμα "Putting Greece On The Global Investment Agenda -
The International Investor Perspective" μαζί με τους Wilbur Ross της WL Ross & Co., William Vrattos  της York
Capital Management, Γιώργο Λογοθέτη του Libra Group οι οποίοι επίσης διατηρούν σημαντικότατα ποσοστά
στο μετοχικό κεφάλαιο των ελληνικών τραπεζών αλλά και άλλων μεγάλων ελληνικών εισηγμένων
επιχειρήσεων.

Οι δηλώσεις του δισεκατομμυριούχου επενδυτή έρχονται ένα χρόνο μετά, ενώ διαφοροποιούνται προς το
θετικότερο, από την πολύ επιφυλακτική τότε θέση του που διατυπώθηκε στα πλαίσια της ίδιας
διοργάνωσης της Capital Link, το 16ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, οπότε και είχε ανακοινώσει
πως "παγώνει τα πάντα" µέχρι να ξεκαθαρίσει η ρευστή τότε πολιτική κατάσταση.

Ο κύριος Λογοθέτης, πρόεδρος και CEO του Libra Group, τόνισε πως η πρόσφατη επιτυχής
ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών "είναι πολύ σημαντικό βήμα στην αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης από μεριάς πιθανών ξένων επενδυτών στην Ελλάδα και θα βοηθήσει τις τους τροχούς του
εμπορίου να ξεκινήσουν να γυρίζουν και πάλι." Όσον αφορά τη στάση των Ελλήνων της διασποράς, ο
κύριος Λογοθέτης υπενθύµισε πως  "καθόλη τη διάρκεια της κρίσης έχουµε διατηρήσει τη δέσµευσή µας να
επενδύσουμε στην Ελλάδα όπως και σε έναν αριθμό κοινωνικών προγραμμάτων που παρέχουν απευθείας
υποστήριξη. Η δέσµευσή µας παραµένει."

Μιλώντας στο ίδιο φόρουμ, ο John Calamos, ιδρυτής, διευθύνων σύμβουλος και Co-Chief Investment Officer
της Calamos Investments σημείωσε ότι η "ανοικοδόμηση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα πρέπει
να περιλαμβάνει πολλά σημαντικά δομικά στοιχεία για να κάνουν τη χώρα έναν τόπο όπου οι επιχειρήσεις
και οι επενδυτές θα μπορούν να βρουν την επιτυχία. Η αναζωπύρωση της προσοχής στην ανάπτυξη του
ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, η δημιουργία επιχειρήσεων και η αύξηση της απασχόλησης είναι ουσιώδους
σημασίας. Ο ιδιωτικός τομέας παρέχει ένα περιβάλλον όπου η επιχειρηματικότητα ευημερεί, η σκληρή
δουλειά ανταμείβεται και δημιουργούνται βιώσιμες θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα θα πρέπει επίσης να
απλοποιήσει και να εκσυγχρονίσει τα νομικά, ρυθμιστικά και λογιστικά εμπόδια για να ξεκινήσει μια
επιχείρηση στη χώρα. Αυτή η διαδικασία μπορεί να πάρει χρόνια. Τα δεδομένα υπογραμμίζουν τις
εκτεταμένες επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν στη χώρα πολιτικές που ενθαρρύνουν τις μικρές
επιχειρήσεις. Ένα βελτιωμένο πλαίσιο για τις επιχειρήσεις θα δώσει επίσης στους επενδυτές στην Ελλάδα
μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Επιπλέον, καθώς η κυβέρνηση εξετάζει το φορολογικό πλαίσιο, οι αξιωματούχοι
θα πρέπει να εξετάσουν να μειώσουν τους φορολογικούς συντελεστές, αντί να τους αυξήσουν. Μια
μείωση στους φορολογικούς συντελεστής τονώνει την οικονομία και τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό οδηγεί
σε συνολική αύξηση των φορολογικών εσόδων. Επίσης, θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες για να
βελτιωθεί η συλλογή φόρων. Η Ελλάδα έχει την τύχη να έχει μια ισχυρή ναυτιλιακή βιομηχανία, ένα
εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό και φυσική ομορφιά, ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα για τον τουρισμό. Η

http://www.capital.gr/story/3088738/john-paulson-o-ilios-tha-lampsei-kai-pali-stin-ellada


Site: http://www.capital.gr/
Publication date: 14/12/2015 21:43

Alexa ranking (Greece): 49
Alexa ranking (Cyprus): 0
Alexa ranking (UK): 0

http://www.capital.gr/story/3088738/john-paulson-o-ilios-tha-lampsei-kai-pali-stin-ellada

Ελλάδα είναι η Φλόριντα της Ευρώπης και καθώς η οικονομία της αναδομείται, η χώρα μπορεί να γίνει
επίσης ένας ισχυρός επιχειρηµατικός και επενδυτικός προορισµός".

Από την πλευρά του, ο κύριος Dean Metropoulos, CEO της Dean Metropoulos & Co, παρομοίασε τη χώρα με το
Ισραήλ λέγοντας πως "η Ελλάδα, όπως και μια άλλη μικρή αλλά πολυμήχανη χώρα - το Ισραήλ-, είναι ένας
τόπος επιχειρηµατιών και µε µορφωµένο πληθυσµό. Επίσης έχει µερικά πλεονεκτήµατα από τη φύση της που
μπορούν να εξελιχθούν σε σημαντικές ευκαιρίες επιχειρηματικότητας και παραγωγής πλούτου. Ανάμεσά
τους είναι ο τουρισμός, η ενέργεια και ο αγροτικός τομέας. Ακόμη λόγω του μορφωμένου και νεανικού
πληθυσµού µπορεί να αναπτυχθεί η τεχνολογία και να γίνει µέρος ενός διεθνούς δικτύου." 

Σύμφωνα με τον κύριο Metropoulos, αυτό που η Ελλάδα μπορεί να διδαχθεί από το μοντέλο του Ισραήλ,
είναι πως "αυτές οι ευκαιρίες πρέπει να δημιουργηθούν σε ένα περιβάλλον φιλικό για την
επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις - ένα περιβάλλον όπου η διαφάνεια και ένα δυτικό νομικό μοντέλο
θα τραβήξει τους επενδυτές που θα αναλογίζονται τα κέρδη από αυτές τις ευκαιρίες χωρίς να φοβούνται
από την πολιτική αστάθεια και τη γραφειοκρατία. Η χώρα πρέπει επίσης να έχει έναν εφαρμόσιμο
φορολογικό κώδικα που επιτρέπει τη λειτουργία µε νοµιµότητα, σιγουριά και δικαιοσύνη."
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Σταθάκης: Αυτά είναι τα τέσσερα ορόσηµα για την επιστροφή στην ανάπτυξη
Τα τέσσερα ορόσηµα για την επιστροφή στην ανάκαµψη και την ανάπτυξη στο β’ εξάµηνο του 2016
ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης Γιώργος Σταθάκης, σε µήνυµα που έστειλε στο 17ο συνέδριο Capital Link
στην Νέα Υόρκη.

Σύµφωνα µε τον υπουργό, από την σύναψη της νέας συµφωνίας µε τους δανειστές, µέχρι την ανάπτυξη,
υπάρχουν τέσσερα ορόσηµα που θα επαναφέρουν την ελληνική οικονοµία σε τροχιά.

Αυτά είναι:

    Οι δύο συµφωνίες µε τους δανειστές, που ήδη έχουν υλοποιηθεί σχετικά µε την εφαρµογή του νέου
προγράµµατος.

    Η ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, που ολοκληρώθηκε µε επιτυχία,
σταθεροποιώντας το ελληνικό τραπεζικό τοµέα και αποµακρύνοντας τα σύννεφα της  αβεβαιότητας.

    Αµέσως µετά, ακολουθεί η πρώτη αξιολόγηση της προόδου που έχει σηµειωθεί στο ελληνικό
πρόγραµµα.  Η αξιολόγηση, αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τον Φεβρουάριο του 2016 και θα είναι
ένα σήµα προς κάθε κατεύθυνση για µακροπρόθεσµη σταθερότητα στα δηµοσιονοµικά της οικονοµίας.

    Ακολουθεί το «φλέγον» θέµα της βιωσιµότητας του ελληνικού χρέους. Ένας ανασχεδιασµός του
ελληνικού χρέους, που θα δώσει µία ανάσα στην ελληνική Οικονοµία, αποµακρύνοντας  τον κίνδυνο
«Grexit».

Σύµφωνα µε τον υπουργό Οικονοµίας η νέα ελληνική κυβέρνηση έχει προσφέρει πολιτική σταθερότητα
στην Ελλάδα, όµως το κρίσιµο ζήτηµα µετά την  επίτευξη αυτών των τεσσάρων στόχων, είναι η επιστροφή
της ελληνικής Οικονοµίας στην ανάπτυξη. Στην συνέχεια ο υπουργός, προσέθεσε πως, η ελληνική
οικονοµία το 2015, είχε σχετικά καλές επιδόσεις παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους(Capital Controls).

Η διαφορά ανάµεσα στις πρώτες εκτιµήσεις και τα νέα στοιχεία είναι µεγάλη, καθώς αρχικά έκαναν λόγο
για ύφεση 2,4% µε 4%., ενώ στο τέλος του 2015 εκτιµάται πως θα είναι τελικά, κάτω από 1%. Σύµφωνα µε
τον κ. Σταθάκη, το πιθανότερο είναι πως θα επιτευχθεί επιστροφή στην ανάπτυξη στο δεύτερο εξάµηνο
του επόµενου έτους. Η κυβέρνηση έχει εστιάσει τις προσπάθειές της, σε πρωτοβουλίες για να φέρει
βιώσιµη ανάπτυξη και τέτοιες είναι ο νόµος  για την επιχορήγηση νέων επενδύσεων, µεταξύ των οποίων
και οι άµεσες ξένες επενδύσεις, που θα τεθεί σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου. Η επιστροφή στην ανάπτυξη, θα
επιτευχθεί χάρη στην καρποφορία των σηµαντικών πρωτοβουλιών που έχουν είτε έχουν ήδη ξεκινήσει,
είτε βρίσκονται υπό επεξεργασία όπως η συγκρότηση αναπτυξιακού ταµείου.
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Greek Banks Can Roar Back In 2016,
Investors Ross & Paulson Say

By Dimitra DeFotis

Investors who lost bets on Greek banks expressed optimism Monday that things could turn around in the second half

of 2016 after the harsh pain of bank recapitalization.

The Global X FTSE Greece 20 exchange-traded fund (GREK) fell 0.6% Monday; the fund is down 40% this year

compared to an 18% decline in the iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

Investor John Paulson expressed confidence that the Greek equity

market could recover in the second half of 2016, and could even be the

best performer in Europe. But from the sidelines of the Capital Link Invest

in Greece Forum Monday in New York, the sentiment was that capital

controls crippling the Greek economy and investment need to be lifted first.

Paulson, who had bet big on the decimated shares of big Greek banks,

noted that Eurobank Ergasias (EGFEF) and Alpha Bank (ALBKF) are

trading at a third or less of their tangible book value. Greek bank stocks

are trading with new tickers after recapitalizations, which reduced owners’

holdings through reverse splits. But as the Greek economy grows again,

bank reserves and earnings should improve, and valuations can catch

up with European peers trading in line with book value, Paulson said.

Wilbur Ross, who also bet big on Greek banks, agreed, saying that Greek

banks should not sell off their bad loan portfolios, since they could produce

a 20% internal rate of return. There was scant mention of Piraeus Bank (TPEIR.Greece) or of the National Bank of

Greece (NBGGY).

Ross also offered a list of eight things that Greece must do to return the economy to health and attract investors.

Chief among them: that the Greek parliament needs to implement remaining items European creditors want as part of

the €86 billion ($94.6 billion) bailout. On Monday, Greece said it would privatize 14 regional Greek airports in a $1.3

billion contract with Fraport, a German company that will lease and manage them, German newspaper Deutsche

Welle reports. The contract was in negotiations when Greece held snap elections in January. Despite the delay, this is

a “good start” to privatization, Ross said.

Greece also needs to regain access to the credit markets and boost exports, Ross said. (He prodded the Greeks in

the audience by marveling at the amount of Greek yogurt produced in New York State.) Ross also said Greece needs

to encourage more air travelers, since they spend more than vacationers on cruises who eat on board.

Paulson, Ross, Calamos Investments founder John Calamos Sr. and others Monday echoed comments of another

investor, Chetan Gulati of Perry Capital, an $8 billion New York hedge fund, who was quoted by The New York

Times thusly: “What investors are looking for today is a return of the stability, confidence and trust that has been
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destroyed over the past six months.”

For the Greek government, there are some lessons about making money in the New York yogurt wars. Last

week, German company Muller shuttered a $200 million plant in rural New York; its Muller Quaker brand was a joint

venture with PepsiCo (PEP). That leaves two big Greek yogurt producers in the Empire State: the Greek brand Fage,

and Chobani, an American brand started by entrepreneur Hamdi Ulukaya, a Kurd from Turkey by heritage. While

Greece figures out how it will modify its banruptcy laws to give foreign investors more confidence, Ulukaya is investing

in a new venture: coffee cafes in New York.
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tal Link Invest in Greece

Forum

  Ôéò ðñïïðôéêÝò ôçò åëëçíéêÞò ïéêï-

íïìßáò êáé ôïí óôñáôçãéêü ó÷åäéáóìü
ãéá ôçí åêðëÞñùóÞ ôïõò ðáñïõóßáóå ï
ðñùèõðïõñãüò ôçò ÅëëÜäáò, ÁëÝîçò
Ôóßðñáò, óôï ôçëåïðôéêü ôïõ ìÞíõìá
ðñïò ôï 17ï Annual Capital Link Invest
in Greece Forum.

ÄÍÔ: Áðáéôïýíôáé ðñüóèåôåò ìåôáññõèìßóåéò óå
áóöáëéóôéêü êáé óõíôáîéïäïôéêü

Ç åêðñüóùðïò ôïõ ÄÍÔ, Íô. ÂåëêïõëÝóêïõ, äéêáéïëïãåß ôçí ÜðïøÞ ôçò
ðñïêåéìÝíïõ ç ÅëëÜäá íá ðåôý÷åé óçìáíôéêÞ ìåßùóç ôïõ Äçìïóßïõ ×ñÝïõò

  Ðñüóèåôåò ìåôáññõèìßóåéò óôï á-
óöáëéóôéêü êáé óõíôáîéïäïôéêü áðáéôïý-
íôáé, ðñïêåéìÝíïõ íá åðéôåõ÷èåß ðñùôïãå-
íÝò ðëåüíáóìá, åðåóÞìáíå ç åêðñüóù-
ðïò ôïõ ÄÍÔ óôçí Ôñüéêá, Delia
Velculescu, ìéëþíôáò óå åðåíäõôéêü óõ-

íÝäñéï óôç ÍÝá Õüñêç.
  Óýìöùíá ìå ôçëåãñÜöçìá ôïõ

Bloomberg, ôï óôÝëå÷ïò ôïõ ÄÍÔ õðïóôÞ-
ñéîå ôçí ðÜãéá èÝóç ôïõ Ôáìåßïõ, ðåñß
ôçò áíÜãêçò ìßáò áîéïóçìåßùôçò áðïìåß-
ùóçò ôïõ Äçìüóéïõ ×ñÝïõò. Ïðùò áíÝöå-

ñå ïé ðñùôïâïõëßåò ðïõ Ý÷ïõí ëçöèåß ìÝ-
÷ñé óôéãìÞò óôï ìÝôùðï áõôü äåí Þôáí é-
êáíÝò íá áðïêáôáóôÞóïõí ôç âéùóéìüôçôá
ôïõ Äçìüóéïõ ×ñÝïõò ôçò ÷þñáò.

  ÓõìðëÞñùóå äå, üôé
ç áäýíáìç äçìïóéïíï-

2

  3

Ì. ÍôñÜãêé: «Ç
ëýóç óôá ìç

åîõðçñåôïýìåíá
äÜíåéá áðïôåëåß
ðñïûðüèåóç ãéá
ôçí áýîçóç ôùí

åðåíäýóåùí»

  Ïé åðåíäýóåéò óôçí Åõñùæþíç åßíáé

óÞìåñá ÷áìçëÝò, åî áéôßáò ôçò áäýíá-
ìçò áýîçóçò ôçò æÞôçóçò, ôïõ õøçëïý
áêüìç åðéðÝäïõ éäéùôéêïý ÷ñÝïõò êáé ôçò
åýèñáõóôçò åìðéóôïóýíçò ôïõ éäéùôéêïý
ôïìÝá, ôüíéóå ï Ðñüåäñïò ôçò Åõñùðáú-
êÞò ÊåíôñéêÞò ÔñÜðåæáò, ÌÜñéï ÍôñÜ-
ãêé, óå ïìéëßá ðïõ Ýêáíå óôç Ìðïëüíéá.

  Ç Åõñùæþíç, ðñüóèåóå ï êåíôñéêüò
ôñáðåæßôçò, ðñÝðåé íá ëÜâåé ðñüóèåôá
ìÝôñá, ìáæß ìå ôç óôÞñéîç
ôçò æÞôçóçò, ãéá íá áíôé-
ìåôùðßóåé ôï õøçëü åðß-

2

ÅÅ: Óôï ôÝëïò ôçò

åâäïìÜäáò áíáìÝíåôáé

ç åêôáìßåõóç ôçò

äüóçò ôïõ 1 äéó. åõñþ

ðñïò ôçí ÅëëÜäá

  Ç ÅëëÜäá Ý÷åé õëïðïéÞóåé ôéò 7 áðü
ôéò 13 ìåôáññõèìßóåéò ðïõ óõìöþíçóå
ìå ôïõò ðéóôùôÝò ôçò Åõñùæþíçò, ãéá íá
ëÜâåé ôçí åðüìåíç äüóç, ýøïõò 1 äéó. åõ-
ñþ, áðü ôï ðñüãñáììá ÷ñçìáôïäüôçóçò
êáé áíáìÝíåôáé íá íïìïèåôÞóåé ôéò õðü-
ëïéðåò ôçí Ôñßôç, äÞëùóå õøçëüâáèìïò
áîéùìáôïý÷ïò ôçò Åõñùæþíçò óôï ðñá-
êôïñåßï Ñüéôåñò.

  «ÅðôÜ áðü ôéò 13 Ý÷ïõí ïëïêëçñùèåß
ôþñá» äÞëùóå ï áîéùìáôïý÷ïò, ðïõ ãíù-
ñßæåé ôéò óõæçôÞóåéò ðïõ åß-
÷áí ôçí ÐáñáóêåõÞ ïé á-

Ôá 14 ðåñéöåñåéáêÜ áåñïäñüìéá
ôçò ÅëëÜäáò ðÝñáóáí óôçí
FRAPORT - Êïðåëïýæïò

 ãéá 40 ÷ñüíéá
Ç éäéïêôçóßá ôçò ãçò êáé ôùí åãêáôáóôÜóåùí ðáñáìÝíåé óôï Äçìü-

óéï, üðùò êáé ïé õðïäïìÝò ðïõ èá êáôáóêåõÜóåé ï éäéþôçò åðåíäõôÞò

2

2

  ÕðåãñÜöç ôçí ÄåõôÝñá ç óýìâá-

óç ðáñá÷þñçóçò ôïõ äéêáéþìáôïò á-
îéïðïßçóçò ôùí 14 ðåñéöåñåéáêþí áå-
ñïäñïìßùí ìåôáîý ôïõ Äçìïóßïõ
(ÔÁÉÐÅÄ) êáé ôçò êïéíïðñáîßáò
FRAPORT AG - SLENTEL Ltd.

  Ç óýìâáóç ðñïâëÝðåé ôçí ðáñá÷þ-
ñçóç ôçò ÷ñÞóçò, äéá÷åßñéóçò, áíÜðôõ-
îçò, åðÝêôáóçò, óõíôÞñçóçò êáé åêìå-
ôÜëëåõóçò, êáèþò êáé ôùí ÷þñùí å-
ìðïñéêÞò Þ Üëëçò ÷ñÞóçò ðïõ âñßóêï-
íôáé ìÝóá óôá 14 áåñïäñüìéá ãéá 40
÷ñüíéá. Ç éäéïêôçóßá ôçò ãçò, ôùí õðï-
äïìþí êáé ôùí åãêáôáóôÜóåùí ðáñá-
ìÝíåé óôï Äçìüóéï, Åðßóçò, ïé õðïäï-
ìÝò êáé ïé åãêáôáóôÜóåéò ðïõ èá êáôá-
óêåõÜóåé ï éäéþôçò åðåíäõôÞò èá ðå-
ñéÝñ÷ïíôáé êáé áõôÝò óôçí êõñéüôçôá
ôïõ Äçìïóßïõ êáé èá åðéóôñáöïýí óå
áõôü ìå ôç ëÞîç ôçò óýìâáóçò ðáñá÷þ-
ñçóçò.

  ÅðéðëÝïí, óå áåñïäñüìéá õøçëÞò
óôñáôéùôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò (äçëáäÞ,
ôùí ×áíßùí êáé ôïõ Áêôßïõ) äåí ðáñá-
÷ùñåßôáé ï ÷þñïò ôùí äéáäñüìùí ðñï-
óãåßùóçò êáé ôùí ôñï÷éïäñüìùí, ïé ï-
ðïßïé êáé ðáñáìÝíïõí óôçí ðïëåìéêÞ
áåñïðïñßá. Ðáñá÷ùñïýíôáé ìüíïí ï á-
åñïóôáèìüò êáé ï ÷þñïò óôÜèìåõóçò
ôùí áåñïðëÜíùí ðïëéôéêÞò áåñïðïñß-
áò, åíþ ç êïéíïðñáîßá èá ðëçñþíåé ôï
Äçìüóéï ãéá ôç ÷ñÞóç ôùí êïéíþí õðïäï-
ìþí.

  Ôá áåñïäñüìéá ðïõ âñßóêïíôáé óôçí ç-
ðåéñùôéêÞ ÷þñá åßíáé: ôïõ Áêôßïõ (PVK),
ôçò ÊáâÜëáò (KVA) êáé ôçò Èåóóáëïíß-
êçò (SKG). Ôá õðüëïéðá 11 áåñïäñüìéá
âñßóêïíôáé óå íçóéÜ êáé åßíáé ôçò ÊÝñêõ-
ñáò (CFU), ôùí ×áíßùí / ÊñÞôçò (CHQ),
ôçò ÊåöáëïíéÜò (EFL), ôçò Êù (KGS),

ôçò ÌõôéëÞíçò (MJT), ôçò Ìõêüíïõ
(JMK), ôçò Ñüäïõ (RHO), ôçò ÓÜìïõ
(KGS), ôçò Óáíôïñßíçò (JTR), ôçò ÓêéÜ-
èïõ (JSI) êáé ôçò Æáêýíèïõ (ZTH).

  Óýìöùíá ìå ôçí áíáêïßíùóç ôçò åôáé-
ñåßáò: «Ç áíÜëçøç ôçò ëåéôïõñãßáò ôùí
áåñïäñïìßùí åðßêåéôáé ãéá ôï öèéíüðùñï
ôïõ 2016, ìå ôçí ôáõôü÷ñïíç ðñïêáôáâïëÞ
ôïõ ôéìÞìáôïò ðáñá÷þñçóçò ýøïõò

1.234.000.000 åõñþ áðü ôçí êïéíïðñáîßá.
Ôï ÔÁÉÐÅÄ åðÝëåîå ùò ðñïôéìçôÝï åðåí-
äõôÞ ôçí êïéíïðñáîßá Fraport - Êïðåëïý-
æïõ ôïí ÍïÝìâñéï ôïõ 2014, óôï ðëáßóéï
ôçò äéåèíïýò äéáãùíéóôéêÞò äéáäéêáóßáò
ðáñá÷þñçóçò ôùí ðåñéöåñåéáêþí áåñï-
äñïìßùí ðïõ îåêßíçóå ôï 2013».

  «Óôéò åôáéñåßåò äéá÷åßñéóçò ôùí áåñï-
äñïìßùí», áíáöÝñåé ç áíá-
êïßíùóç, «ç Fraport AG èá
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Áë. Ôóßðñáò: «Óáò êáëïýìå íá
åìðéóôåõèåßôå ôçí ÅëëÜäá»

  «ÄéáðñáãìáôåõèÞêáìå
óêëçñÜ æçôþíôáò ðñáãìáôé-
êÝò ìåôáññõèìßóåéò ðïõ íá
ðñïùèïýí ôçí áíÜðôõîç êáé
äåí èá óõññéêíþíïõí ôçí
äõíáìéêÞ ôçò ïéêïíïìßáò
ìáò. Åðéôý÷áìå ìßá óõìâé-
âáóôéêÞ óõìöùíßá ðïõ ðå-
ñéëáìâÜíåé ãéá ðñþôç öïñÜ
÷áìçëüôåñïõò äçìïóéïíïìé-
êïýò óôü÷ïõò, ðåñéóóüôå-
ñïõò åõñùðáúêïýò åðåíäõ-
ôéêïýò ðüñïõò êáé ìßá îåêÜ-
èáñç äÝóìåõóç ãéá åëÜ-
öñõíóç ôïõ ÷ñÝïõò» áíáöÝñåé óôï ìÞíõìÜ ôïõ ï ðñùèõðïõñãüò, ðñïóèÝôïíôáò üôé áõôïß ïé
ôñåéò ðáñÜãïíôåò áðïôåëïýí áðïöáóéóôéêÞò óçìáóßáò âÞìáôá «ãéá ôçí åðáíåêêßíçóç ôçò
ïéêïíïìßáò êáé ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò áíåñãßáò ðïõ áðåéëåß ôçí êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ».

  Ï ðñùèõðïõñãüò áíáöÝñèçêå óå ìßá óåéñÜ äñáóôéêþí ìåôáññõèìßóåùí êáé áëëáãþí
ðïõ åöáñìüæïíôáé, ìå óôü÷ï ôç äçìéïõñãßá åíüò óôáèåñïý êáé åðåíäõôéêÜ öéëéêïý ðåñé-
âÜëëïíôïò, üðùò ç öïñïëïãéêÞ ìåôáññýèìéóç êáé ç êáôáðïëÝìçóç ôçò öïñïäéáöõãÞò.

  «Óõãêñïôïýìå Ýíá áíôéãñáöåéïêñáôéêü íïìéêü êáé åðé÷åéñçóéáêü ðëáßóéï ãéá åðåíäý-
óåéò, åöáñìüæïõìå ñéæïóðáóôéêÝò ìåôáññõèìßóåéò óôç äçìüóéá äéïßêçóç ãéá ôçí êáôáðïëÝ-
ìçóç ôçò äéáöèïñÜò êáé ôçí ðñïþèçóç ôçò áîéïêñáôßáò êáé ôçò áîéïëüãçóçò. Äçìéïõñãïýìå
óõíÝñãåéåò áíÜìåóá óôïí äçìüóéï êáé ôïí éäéùôéêü ôïìÝá. ËáìâÜíïõìå ìÝôñá ãéá ôçí ìå-
ôáññýèìéóç ôïõ óõóôÞìáôïò áðïíïìÞò äéêáéïóýíçò, áíáâáèìßæïõìå êáé åêóõã÷ñïíßæïõìå
ôïõò ðôù÷åõôéêïýò íüìïõò», äÞëùóå ï ÁëÝîçò Ôóßðñáò.

  Ï Ýëëçíáò ðñùèõðïõñãüò áíáöÝñèçêå åðßóçò óôçí åðéôõ÷Þ áíáêåöáëáéïðïßçóç ôùí
åëëçíéêþí óõóôçìéêþí ôñáðåæþí «ìÝóù ôçò ðñïóÝëêõóçò éäéùôþí åðåíäõôþí» êáé ðñïÝ-
âëåøå üôé áíáìÝíåôáé ðùò ôï ÁÅÐ èá åðéóôñÝøåé óå èåôéêü ðñüóçìï óôï äåýôåñï åîÜìçíï
ôïõ 2016. ÐáñÜëëçëá, «ç åðéêåßìåíç Üñóç ôïõ waiver êáé ç áíáìåíüìåíç åíóùìÜôùóç ôùí
åëëçíéêþí ïìïëüãùí óôï ðñüãñáììá ðïóïôéêÞò ÷áëÜñùóçò ôçò ÅÊÔ ôï 2016, èá ìáò äþóåé
ôçí þèçóç ãéá ôçí åðéóôñïöÞ ôçò ÅëëÜäáò åê íÝïõ óôéò áãïñÝò êåöáëáßïõ», ðñüóèåóå ï Á-
ëÝîçò Ôóßðñáò.

  Ï Ýëëçíáò ðñùèõðïõñãüò áíáöÝñèçêå åðßóçò óôçí ãåùóôñáôçãéêÞ èÝóç ôçò ÅëëÜäáò,
ç ïðïßá ôçí áíáäåéêíýåé óå åíåñãåéáêü êáé äéáìåôáêïìéóôéêü êüìâï. Óôïí ôïìÝá ôçò åíÝñ-
ãåéáò áãùãïß ðåôñåëáßïõ, öõóéêïý áåñßïõ êáé ç ðñÜóéíç åíÝñãåéá áíáìÝíåôáé íá ðñïóåë-
êýóïõí õøçëïý åðéðÝäïõ åðåíäýóåéò, åíþ ó÷Ýäéá õðïäïìþí êáé äéáìåôáêüìéóçò åßíáé óç-
ìáíôéêÜ ãéá ôçí ÅëëÜäá, ôüíéóå, ðñïóèÝôïíôáò üôé óåéñÜ äçìïóßùí åðåíäýóåùí óôïí ôïìÝ-
á ôùí õðïäïìþí èá áñ÷ßóïõí Üìåóá. Ï ðñùèõðïõñãüò áíÝöåñå áêüìç üôé õðÜñ÷ïõí ÷ñç-
ìáôïäïôéêÝò äõíáôüôçôåò ãéá äçìüóéåò êáé éäéùôéêÝò åðåíäýóåéò ìÝóù ôïõ ëåãüìåíïõ ó÷å-
äßïõ ÃéïõíêÝñ, áëëÜ ç ÅëëÜäá åßíáé åðßóçò «áíïéêôÞ óôçí ðñïóÝããéóç íÝùí åðåíäõôéêþí
êåöáëáßùí».

  Óôïí ôïìÝá ôïõ Ôïõñéóìïý, ï ÁëÝîçò Ôóßðñáò áíáöÝñèçêå óôçí áíáâÜèìéóç ôùí õðáñ-
÷ïõóþí õðïäïìþí êáé ôïõ ðïëåïäïìéêïý ó÷åäéáóìïý, ðïõ èá áíïßîïõí ôïí äñüìï ãéá íÝåò
åðåíäýóåéò óå ðïéêßëåò ìïñöÝò ôïõñéóìïý, üðùò ï ðïëõôåëÞò ôïõñéóìüò, ï éáôñéêüò êáé å-
íáëëáêôéêÝò ìïñöÝò ôïõñéóìïý.

  «Áíáãíùñßæïíôáò ôéò áäõíáìßåò ìáò, ðñïóðáèïýìå íá ôéò ìåôáôñÝøïõìå óå äýíáìç êáé
åõêáéñßåò. Åêìåôáëëåõüìáóôå ôá óõãêñéôéêÜ ìáò ðëåïíåêôÞìáôá. Ãé áõôü óáò êáëïýìå íá
åìðéóôåõèåßôå ôçí ÅëëÜäá. Óáò êáëïýìå íá ìáò åìðéóôåõèåßôå», êáôÝëçîå ï ÁëÝîçò Ôóß-
ðñáò.

ÐçãÞ ÁÐÅ-ÌÐÅ

ÄÍÔ: Áðáéôïýíôáé ðñüóèåôåò ìåôáññõèìßóåéò óå

áóöáëéóôéêü êáé óõíôáîéïäïôéêü

ìéêÞ èÝóç ôçò ÅëëÜ-
äïò áðïôåëåß ðñüêëç-
óç ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ
ðïëéôéêÞ.

  Ç ßäéá õðïóôÞñéîå
üôé èá ðñÝðåé íá äï-
èåß Ýìöáóç óå ìåôáñ-
ñõèìßóåéò ðïõ âåëôéþ-
íïõí ôï åðßðåäï ôïõ
áíôáãùíéóìïý äéåõ-

êïëýíïíôáò ôçí åßóïäï óôçí áãïñÜ íÝùí åðé÷åéñÞóåùí.
ÐçãÞ ÁÐÅ-ÌÐÅ

ÅÅ: Óôï ôÝëïò ôçò åâäïìÜäáò áíáìÝíåôáé ç
åêôáìßåõóç ôçò äüóçò ôïõ 1 äéó. åõñþ ðñïò ôçí

ÅëëÜäá
íáðëçñùôÝò ôùí õðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí
ôçò Åõñùæþíçò (Euro Working Group),
ðñïóèÝôïíôáò: «Oëåò ïé õðüëïéðåò êáé ï-
ôéäÞðïôå Üëëï ó÷åôéêü, áíáìÝíåôáé íá å-
ãêñéèïýí áðü ôï åëëçíéêü êïéíïâïýëéï
ôçí Ôñßôç. Ç Ýêèåóç óõììüñöùóçò áðü
ôïõò èåóìïýò, ðïõ åêðñïóùðïýí ôïõò ðé-
óôùôÝò, ðñüêåéôáé íá áêïëïõèÞóåé ôçí
ÔåôÜñôç».

  ÌåôÜ ôçí Ýêèåóç, ïé áíáðëçñùôÝò
ôùí õðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí ôçò Åõñùæþíçò, ïé ïðïßïé áðï-
ôåëïýí åðßóçò ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Åõñùðáúêïý

Ìç÷áíéóìïý Óôáèåñüôçôáò
(ESM), áíáìÝíåôáé íá Ý-
÷ïõí ôçëåöùíéêÞ äéÜóêåøç

óôï ôÝëïò ôçò å-
âäïìÜäáò ãéá
íá äþóïõí ôï
«ðñÜóéíï öùò»
ãéá ôçí åêôáìß-
åõóç ôçò äüóçò,
ðñüóèåóå ï ß-
äéïò áîéùìáôïý-
÷ïò.

ÐçãÞ ÁÐÅ-
ÌÐÅ
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Ôá 14 ðåñéöåñåéáêÜ áåñïäñüìéá ôçò ÅëëÜäáò ðÝñáóáí óôçí FRAPORT -
Êïðåëïýæïò ãéá 40 ÷ñüíéá

Ý÷åé ôçí êáèáñÞ ðëåéïøçößá ôùí ìåôï÷þí êáé ï Ïìéëïò Êïðåëïýæïõ èá Ý÷åé ôï õðüëïéðï
ìåñßäéï».

  Óçìåéþíåôáé üôé, ç êïéíïðñáîßá FRAPORT AG - SLENTEL Ltd áíáêçñý÷ôçêå óôéò 25
Íïåìâñßïõ 2014 ðñïôéìçôÝïò åðåíäõôÞò êáé ãéá ôá ðåñéöåñåéáêÜ áåñïäñüìéá, óôï ðëáßóéï
ôïõ äéåèíïýò áíïéêôïý äéáãùíéóìïý ðïõ äéåíÞñãçóå ôï ÔÁÉÐÅÄ, ìå ðñïóöïñÜ ðïõ áíÞëèå
óå 1,234 äéó. åõñþ åöÜðáî ôßìçìá êáé 22,9 åêáô. åõñþ åôÞóéï åããõçìÝíï êáôáâëçôÝï ìß-
óèùìá, áíáðñïóáñìïæüìåíï åôçóßùò ìå ôïí ðëçèùñéóìü. Åðßóçò, ðñïâëÝðåôáé êõìáéíüìå-
íç ìåôáâëçôÞ áìïéâÞ ðïõ õðïëïãßæåôáé êáôÜ Ýôïò óå 28,6% ôùí êåñäþí ðñï öüñùí, ôüêùí
êáé áðïóâÝóåùí. ÓõíïëéêÜ, ôï ýøïò ôùí ðáñáðÜíù åóüäùí èá îåðåñÜóåé ôá 10 äéó. åõñþ.
ÐëÝïí ôïõ áíùôÝñù åöÜðáî êáé ôïõ åôÞóéïõ (óôáèåñïý êáé ìåôáâëçôïý) ôéìÞìáôïò, ôï Äç-
ìüóéï ðñïóäïêÜ óùñåõôéêÜ öïñïëïãéêÜ, êïéíùíéêÜ êáé Üëëá ïöÝëç ýøïõò Ýùò 4,6 äéó. åõ-
ñþ êáôÜ ðñïóÝããéóç.

  Óýìöùíá ìå ôï ÔÁÉÐÅÄ, åê ôùí âáóéêþí óôü÷ùí ôçò óõíáëëáãÞò åßíáé ç áíáâÜèìéóç
ôùí áåñïäñïìßùí, ôá ïðïßá ÷ñÞæïõí óçìáíôéêþí åðåíäýóåùí. Ç áíáâÜèìéóç èá åðéöÝñåé
óçìáíôéêÜ ïöÝëç ãéá ôïí åëëçíéêü ôïõñéóìü êáé ôçí ðåñéöåñåéáêÞ áíÜðôõîç ôùí íçóéþí
êáé ôùí ëïéðþí ðñïïñéóìþí ðïõ êáëýðôïõí ôá ðåñéöåñåéáêÜ áåñïäñüìéá. ÄåäïìÝíïõ üôé
åíôüò ôùí õðï÷ñåþóåùí ôçò êïéíïðñáîßáò åßíáé íá áíáâáèìßóåé ôá áåñïäñüìéá åíôüò ôùí
ðñþôùí 4 åôþí, þóôå íá óõììïñöþíïíôáé ìå ôá áíôéêåéìåíéêÜ ðñïóäéïñéóìÝíá êñéôÞñéá å-
ðéðÝäïõ C - üðùò áõôÜ êáèïñßæïíôáé áðü ôçí ÉÁÔÁ - êáé óôç óõíÝ÷åéá íá ôá óõíôçñåß êáé
íá äéáôçñåß áõôÜ ôá åðßðåäá åîõðçñÝôçóçò ãéá üëç ôç äéÜñêåéá ôçò ðáñá÷þñçóçò.

  Ï åðåíäõôÞò åêôéìÜ üôé ôï ýøïò ôùí åðåíäýóåùí èá äéáìïñöùèåß óå 330 åêáô. åõñþ ôá
4 ðñþôá Ýôç ôçò ðáñá÷þñçóçò, ôï ðïóü ôùí åðåíäýóåùí ãéá ôï óýíïëï ôùí 40 åôþí ôçò
ðåñéüäïõ ðáñá÷þñçóçò åêôéìÜôáé óå 1,4 äéó. åõñþ.

  Óå üôé áöïñÜ óôá áåñïíáõôéêÜ ôÝëç, ôá éó÷ýïíôá óÞìåñá óôá ðåñéöåñåéáêÜ áåñïäñü-
ìéá áíÝñ÷ïíôáé óå 12,7 åõñþ áíÜ áíá÷ùñïýíôá åðéâÜôç. Ç óýìâáóç ðáñá÷þñçóçò ðñï-
âëÝðåé áíþôáôï üñéï áåñïíáõôéêþí ÷ñåþóåùí óå ðñïêáèïñéóìÝíá åðßðåäá êáé äåí ðñï-
âëÝðåé ïõóéáóôéêÞ áýîçóç ôùí áåñïíáõôéêþí ôåëþí. Ç óõíïëéêÞ ìÝãéóôç ÷ñÝùóç Ý÷åé ï-
ñéïèåôçèåß óå 13 åõñþ áíÜ áíá÷ùñïýíôá åðéâÜôç, åíþ åßíáé äõíáôüí ìüíïí íá áíáðñï-
óáñìïóôåß åôçóßùò ìå ôïí åêÜóôïôå éó÷ýïíôá ðëçèùñéóìü áðü ôçí çìåñïìçíßá Ýíáñîçò ðá-
ñá÷þñçóçò, Ýùò ôçí ïëïêëÞñùóç ôùí Üìåóùí åðåíäýóåùí. ÌåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç ôùí Üìå-
óùí åðåíäýóåùí - äçëáäÞ üôáí ïé õðïäïìÝò èá Ý÷ïõí âåëôéùèåß þóôå íá óõììïñöþíïíôáé
ìå ôá ðñïêáèïñéóìÝíá ðñüôõðá - ôá áåñïíáõôéêÜ ôÝëç áíÜ åðéâÜôç èá ìðïñïýí íá áõîç-
èïýí êáôÜ 5,5 åõñþ êáôÜ ìÝãéóôï, öèÜíïíôáò Ýùò ôá 18,5 åõñþ áíÜ áíá÷ùñïýíôá åðéâÜôç,
ðïóü ðïõ èá ìðïñåß ìüíïí íá áíáðñïóáñìïóôåß åôçóßùò ìå ôï 90% ôïõ éó÷ýïíôïò ðëçèù-
ñéóìïý.

  Óýìöùíá ìå ôá äéáèÝóéìá óôáôéóôéêÜ óôïé÷åßá, ôá 14 åëëçíéêÜ ðåñéöåñåéáêÜ áåñïäñü-
ìéá åîõðçñÝôçóáí ôï 2014 ðåñßðïõ 22 åêáôïììýñéá åðéâÜôåò êáé áíáìÝíåôáé íá îåðåñÜ-
óïõí ôá 23 åêáôïììýñéá óå åðéâÜôåò ãéá ôï 2015.

  Åéäéêüôåñá, ôï äéåèíÝò åðéâáôéêü êïéíü áðïôåëåß ôï 77% ôçò óõíïëéêÞò êßíçóçò óôá 14
áõôÜ áåñïäñüìéá.

  Åê ìÝñïõò ôçò êõâÝñíçóçò, ôç óýìâáóç õðÝãñáøáí ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí, Åõêëåéäçò
Ôóáêáëþôïò, ï õðïõñãüò Õðïäïìþí, Ìåôáöïñþí êáé Äéêôýùí, ×ñÞóôïò Óðßñôæçò êáé ï õ-
ðïõñãüò ÅèíéêÞò Áìõíáò, ÐÜíïò ÊáììÝíïò.

  Åê ìÝñïõò ôïõ ÔÁÉÐÅÄ, õðÝãñáøå ï ðñüåäñïò ôïõ Ôáìåßïõ, ÓôÝñãéïò Ðéôóéüñëáò.
Ìå áöïñìÞ ôçí õðïãñáöÞ ôçò óýìâáóçò, ï ê. Ðéôóéüñëáò äÞëùóå üôé «ç õðïãñáöÞ ôçò

óýìâáóçò ðáñá÷þñçóçò ôùí 14 ðåñéöåñåéáêþí áåñïäñïìßùí, ëßãåò çìÝñåò ìåôÜ ôçí áíá-
êåöáëáéïðïßçóç ôùí ôñáðåæþí, áðïôåëåß ìßá ðïëý óçìáíôéêÞ åîÝëéîç êáé Ýíá ç÷çñü ìÞíõ-
ìá ðñïò ðÜóá êáôåýèõíóç üôé ç åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá âÞìá - âÞìá êåñäßæåé ôçí åìðéóôïóýíç
ôùí áãïñþí êáé ìðáßíåé óôïí äñüìï ôçò áíÜðôõîçò».

  Áíáêïßíùóç ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò
  Ï ÔïìåÜñ÷çò ôçò ÍÄ, ËåõôÝñçò ÁõãåíÜêçò, áíáöïñéêÜ ìå ôçí õðïãñáöÞ ôçò óýìâáóçò

ãéá ôçí ðáñá÷þñçóç - áîéïðïßçóç ôùí 14 ðåñéöåñåéáêþí áåñïäñïìßùí äÞëùóå:
 «×áéñåôßæïõìå ôçí õðïãñáöÞ ôçò óýìâáóçò ãéá ôçí ðáñá÷þñçóç - áîéïðïßçóç ôùí 14

ðåñéöåñåéáêþí áåñïäñïìßùí.
  Ï ê. Óðßñôæçò ìåôÜ ôï «êñõöôü» ôçò ðñïçãïýìåíçò ÐÝìðôçò êáé ìåôÜ áðü 10 ìÞíåò êá-

èõóôåñÞóåùí, åðéôÝëïõò ðñïó÷ùñåß óôç ëïãéêÞ, õðïãñÜöïíôáò ìéá åîáéñåôéêÜ åðéêåñäÞ
ãéá ôï åëëçíéêü äçìüóéï óõìöùíßá ðáñá÷þñçóçò, ôçí ïðïßá åðåîåñãÜóôçêå óôï óýíïëü
ôçò ç ÊõâÝñíçóç ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò».

ÐçãÞ ÁÐÅ-ÌÐÅ
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ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΤΟ πλΟΥΣΙΟ, πΟλΥΣελΙδΟ ενθεΤΟ Των χΡΙΣΤΟΥγεννων

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Εχοντας υποχω-
ρήσει σε νέα χαμηλά αρκετών
ετών κατά τις πρωινές συναλλα-
γές στα ευρωπαϊκά Χρηματιστή-
ρια, το αργό πετρέλαιο και το
brent, ανέκαμπταν λίγο μετά τις
μεσημεριανές συναλλαγές στη
Wall Street.

Το brent έφτασε ώς τα 36,33
δολ. το βαρέλι, κάτω από το
προηγούμενο χαμηλό των 36,61
δολ. το Δεκέμβριο του 2008,
πριν ανακάμψει στα 38,05 δολ.

Το αργό των ΗΠΑ (WTI),
υποχώρησε ώς τα 34,53 δολ. το
βαρέλι, κάτω από τα 35 δολ. για
πρώτη φορά από το 2009, πριν
κερδίσει εκ νέου έδαφος, κατά
2% στα 36,31 δολ.

Σύμφωνα με τη «Wall Street
Journal», οι αναλυτές ανέφεραν
πως μικρές ανατιμήσεις στο πε-
τρέλαιο δεν αποτελούν έκπληξη
καθώς χρηματιστές που έχουν
ποντάρει σε χαμηλότερες τιμές
είναι πιθανόν να σπεύσουν σε
«ανάληψη» κερδών μετά από 6
συνεχείς συνεδριάσεις απωλει-
ών.

Διαχειριστές κεφαλαίων, με-
ταξύ των οποίων hedge funds
έχουν στοιχηματίσει κατά πολύ
πως οι τιμές του αργού των ΗΠΑ
μπορεί να πέσουν τις επόμενες
εβδομάδες, σύμφωνα με την
Commodity Futures Trading
Commission.

Η αγορά πετρελαίου παραμέ-
νει διεθνώς σε κατάσταση
«υπερπαραγωγής», με τους πα-
ραγωγούς σε ΗΠΑ, Σαουδική
Αραβία και αλλού να συνεχίζουν
την άντληση δυναμικά.

Παράλληλα όμως η εποχιακή
ζήτηση για πετρέλαιο θέρμαν-
σης έχει μειωθεί λόγω και των
ήπιων θερμοκρασιών στις ΗΠΑ
και την Ευρώπη, με αποτέλεσμα
τα αποθεματικά να είναι μεγα-
λύτερα από το κανονικό.

«Πηγαίνουμε ευθεία προς τα
κάτω», είπε ο Μάρκ Μπενίνιο,
συνδιευθύνων της INTL FCStone
που συναλλάσσεται προϊόντα
ενέργειας.

Η πτώση στο πετρέλαιο «μοι-
άζει ότι θα περάσει χρόνος μέχρι
να αλλάξει πορεία και πρόκειται
να πάρει λίγο περισσότερο πλέ-
ον, επειδή δεν υπάρχει η ζήτηση

για τα προϊόντα λόγω του και-
ρού», πρόσθεσε.

Η μείωση των τιμών, θα αυ-
ξήσει την πίεση σε επιχειρήσεις
ενέργειας που ήδη έχουν προ-
βλήματα στην αποπληρωμή χρε-
ών και στη χρηματοδότηση λει-
τουργίας τους. Μπορεί επίσης να
αποσταθεροποιήσει περαιτέρω
την πιστωτική αγορά, η οποία
προσπαθεί να ανακάμψει από
«ξεπούλημα» ομολόγων επιπέ-
δου «junk».

Οι πρόσφατες πτώσεις έρχον-
ται μέρες μόλις πριν από την
αναμενόμενη αύξηση των επι-
τοκίων από τη Fed για πρώτη
φορά εδώ και σχεδόν μία
10ετία, μία κίνηση που ορισμέ-
νοι αναλυτές λένε ότι θα προ-
καλέσει ταραχή στις αγορές.

Η συνεχιζόμενη μείωση των
τιμών του πετρελαίου, παραμέ-
νει «αγκάθι» για τον πληθωρι-
σμό, κάτι που αυξάνει τις αμφι-
βολίες για περαιτέρω δράση από

Σε νέα χαμηλά η
τιμή του πετρελαίου

Ανακούφιση για οδηγούς, 
πρόβλημα για εταιρείες

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: αίθριος 56-61 
αυριO: αίθριος 44-54 
ΑΘΗΝΑ: 41-57
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: 46-64
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Του ανταποκριτή μας
Νεόφυτου Κυριάκου

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Εν μέσω έντονων δια-
μαρτυριών, καθώς το Προεδρικό
Μέγαρο είχε περικυκλωθεί από
δύο χιλιάδες περίπου εργαζομέ-
νους και συνταξιούχους της Αρ-
χής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
(CYTA) την ώρα που συνεδρίαζε
το Υπουργικό Συμβούλιο και με
κεντρικό σύνθημα «όχι στην
ιδιωτικοποίηση» διαδήλωναν
την αντίθεσή τους, το σώμα προ-
χώρησε και άναψε το «πράσινο
φως» για την αποκρατικοποίηση
του οργανισμού, εγκρίνοντας το
σχετικό νομοσχέδιο για τα ερ-
γασιακά δικαιώματα των υπαλ-
λήλων.

Ο δρόμος έξω από το Προ-
εδρικό Μέγαρο παρέμεινε κλει-
στός για την τροχαία κίνηση για
τρεις περίπου ώρες, όσο διήρκε-
σε η κινητοποίηση των εργαζο-
μένων στον κυπριακό κρατικό
οργανισμό τηλεφωνίας, οι οποί-
οι είχαν κατεβάσει ρολά στις ερ-

γασίες τους για να δώσουν μα-
ζικά το παρών στην εκδήλωση
διαμαρτυρίας.

Το νομοσχέδιο για τα εργα-
σιακά δικαιώματα των υπαλλή-
λων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών
οδεύει πλέον στη Βουλή για έγ-
κριση, από τα κοινοβουλευτικά
κόμματα, η πλειοψηφία των
οποίων ωστόσο έχει εκφραστεί
εναντίον της αποκρατικοποί-
ησης του οργανισμού.

Υπενθυμίζεται ότι η έγκριση
του νομοσχεδίου αποτελούσε
προαπαιτούμενο για την εκτα-
μίευση της ένατης δόσης του κυ-
πριακού προγράμματος οικονο-
μικής προσαρμογής.

Πρόκειται για το νομοσχέδιο
με τίτλο «Ο περί διασφάλισης
των δικαιωμάτων των υπαλλή-
λων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών
Νόμος του 2015», το οποίο κα-
θορίζει τις επιλογές των εργαζο-
μένων μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας αποκρατικοποίησης
του Οργανισμού.

Αντιδράσεις στην Κύπρο
για την πώληση της CYTA

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Στην τελική ευθεία για
τις εσωκομματικές εκλογές της
Κυριακής εισέρχεται η Νέα Δη-
μοκρατία, μετά και την επιτυχή
γενική δοκιμή της εταιρείας που
θα διεξάγει την εκλογική διαδι-
κασία.

Οι τέσσερις υποψήφιοι για
την αρχηγία περιοδεύουν διά-
φορες πόλεις της Ελλάδας, φαι-
νομενικά μιλώντας για ενότητα,
αλλά υπογείως αγριεύει ο «πό-
λεμος» που έχει να κάνει με
συμμαχίες, στηρίγματα και πα-
ράγοντες του κόμματος.

Είναι μάλιστα ενδεικτικό ότι
την Κυριακή διέρρευσαν και πά-
λι ανώνυμα κατευθυνόμενα δη-
μοσιεύματα περί νέας, υποτίθε-
ται, σαφούς στήριξης του πρώην
πρωθυπουργού Κώστα Καρα-
μανλή στο πρόσωπο του Βαγγέ-
λη Μεϊμαράκη.

Τα δημοσιεύματα αυτά έδω-
σαν το δικαίωμα στον υποψήφιο
Κυριάκο Μητσοτάκη  να τα αμ-
φισβητήσει, λέγοντας: «Ποιος τα

Εντείνεται
η μάχη για
αρχηγό ΝΔ

AΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Αρνητικά συναισθήματα
όπως ανασφάλεια, αγωνία, φό-
βο, θυμό, αγανάκτηση, απογοή-
τευση, πίκρα, θλίψη, άγχος,
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης
εκφράζει πάνω από το 44% των
Ελλήνων. Το μεγαλύτερο μάλι-
στα ποσοστό από αυτό το 44%,
εμφανίζεται όπως είναι φυσικό
σε άτομα με χαμηλό εισόδημα.
Παράλληλα, παρατηρείται η αύ-
ξηση της καταθλιπτικής διάθε-
σης, ενώ η υγεία των Ελλήνων
καταγράφει πτωτική τάση, με το
25% να αδυνατεί να λάβει τη
θεραπεία του για λόγους κό-
στους.

Σύμφωνα με έρευνα της εται-
ρείας «GPO», για λογαριασμό

της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Υγείας, που παρουσιάστηκε στο
11ο συνέδριό της, για την υγεία
και την περίθαλψη του ελληνι-
κού πληθυσμού υπό συνθήκες
οικονομικής κρίσης, η υγεία του
ελληνικού πληθυσμού καταγρά-
φεται ως σταθερά πτωτική, δια-
πιστώνεται, ευθεία συσχέτιση
του αυτοαναφερόμενου επιπέ-
δου υγείας με το εισόδημα, που
κατά μέσον όρο βαθμολογείται
74% με το 100 να αντιστοιχεί
σε άριστη υγεία, καθώς και συ-
σχέτιση των χρόνιων προβλημά-
των υγείας με την ηλικία, την
παχυσαρκία αλλά και το μορφω-
τικό επίπεδο.

Από την έρευνα παρατηρεί-
ται πτώση του επιπέδου της

υγείας στις νεαρές ηλικίες, με-
ταξύ 2011 και 2015. Οσον αφο-
ρά τον αυτοχαρακτηρισμό του
επιπέδου υγείας ανά εισοδημα-
τική κατηγορία, όπως ήταν ανα-
μενόμενο, ήταν καλύτερος ανα-
λογικά με το ύψος του εισοδή-
ματος, με εξαίρεση τα άτομα χω-
ρίς «καθόλου εισοδήματα», τα
οποία αναφέρουν καλή υγεία.
Αυτό το παράδοξο εύρημα απο-
δίδεται στη νεαρή ηλικία των
ατόμων που ανήκουν σε αυτή
την εισοδηματική κατηγορία.

Επίσης, το 42% των ατόμων
που απάντησαν στην έρευνα
έχει διαγνωσθεί με χρόνιο νό-
σημα, οι περισσότεροι από τους
μισούς είναι γυναίκες, 2 στους
3 είναι υπέρβαροι και παχύσαρ-

κοι, ενώ 1 στους 5 ασθενείς με
χρόνιο πρόβλημα παραμένει κα-
πνιστής -με την αναλογία αυτή
να είναι 1 στους 3 για τους ασθε-
νείς με χρόνιο πνευμονολογικό
πρόβλημα. Η μελέτη επιβεβαι-
ώνει, επομένως την υψηλή νο-
σηρότητα του μεταβολικού συν-
δρόμου και καταγράφει ότι ένα
59% του δείγματος που έκανε
χρήση υπηρεσιών υγείας είναι
παχύσαρκοι και υπέρβαροι.

Οσον αφορά την κοινωνική
διάσταση της έρευνας, καταγρά-
φηκε ότι περίπου 1/3 των Ελ-
λήνων τον περισσότερο καιρό
δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει
στους λογαριασμούς, και ότι

Αύξηση καταθλιπτικής διάθεσης των Ελλήνων
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Πολιτική: Ο Θ. Πελαγίδης μιλά
στον «Ε.Κ.» για την κρίση και
την έξοδο απ’ αυτή. Σελίδα 6.

Κοινωνία: Νέα δωρεά από το
Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος για
τους πρόσφυγες. Σελίδα 7.

Διεθνή: Προβληματίζει νέο ρω-
σοτουρκικό επεισόδιο στην
Μαύρη Θάλασσα. Σελίδα 8.

NEA YOΡΚΗ. Στο προσκήνιο
ήρθε και πάλι η χρόνια αντιπα-
ράθεση της «Dow Chemical Co»
με τον ιδρυτή του hedge fund
«Third Point», Ντάνιελ Λεμπ, με
τον τελευταίο (που είναι μέτο-
χος στην πρώτη) να ζητά μέσα
στο Σαββατοκύριακο την απο-
μάκρυνση του ομογενή διευθύ-
νοντα συμβούλου της «Dow»,
Αντριου Λιβέρη από την νέα
εταιρεία που δημιουργείται,
ύστερα από τη συγχώνευσή της
με την «Du Pont».

Πιο συγκεκριμένα, το Σάββα-
το, μια ημέρα αφότου η «Dow
Chemical» παρουσίασε το σχέ-
διο της συγχώνευσής με την «Du
Pont» ο Ντάνιελ Λεμπ απέστειλε
επιστολή στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο της πρώτης εγείροντας
ερωτήματα σχετικά με το χρο-
νικό σημείο στο οποίο πραγμα-
τοποιείται η συγχώνευση. Ο κ.
Λεμπ είναι υπέρ της συγχώνευ-

σης, η οποία θα δημιουργήσει
μια εταιρεία κολοσσό στον γε-
ωργικό και χημικό κλάδο και ο
οποίος αυτή τη στιγμή αποτιμά-
ται στα 120 δισεκατομμύρια δο-
λάρια, προτού «σπάσει» σε τρία
κομμάτια. Σύμφωνα με τα όσα
έγιναν γνωστά, ο ομογενής Αν-
τριου Λιβέρης θα είναι εκτελε-
στικός πρόεδρος της νέας εται-
ρείας, ενώ ο διευθύνων σύμβου-
λος της «Du Pont», Εντουαρντ
Μπριν, συμφωνήθηκε να διατη-
ρήσει τον ίδιο τίτλο και στη νέα
εταιρεία.

Η επιστολή του κ. Λεμπ, η
οποία περιήλθε στην κατοχή της
εφημερίδας «Γουόλ Στριτ Τζέρ-
ναλ», θέτει ερωτήματα όπως το
αν υπήρξε κάποια βιασύνη να
ολοκληρωθεί η συγχώνευση
προτού έληγε το Σαββατοκύρια-
κο που μας πέρασε, μια λεγόμε-
νη «standstill agreement» που
του απαγόρευε να μιλήσει δη-

μοσίως για την «Dow».
Σύμφωνα με τα άτομα που

γνωρίζουν την υπόθεση, ο κ.
Λεμπ πιστεύει ότι τα αναπάντη-
τα ερωτήματα σχετικά με την
ηγεσία, η συγχώνευση και το
«breakup» καταδεικνύουν ότι
υπήρχε βιασύνη να κλείσει η
συμφωνία. Τα ίδια άτομα τονί-
ζουν στη «Γουόλ Στριτ Τζέρναλ»
ότι ο κ. Λεμπ επίσης πιστεύει
ότι μια δεύτερη συμφωνία που
η «Dow» ανακοίνωσε την Παρα-
σκευή για την ανάληψη του
πλήρους ελέγχου της «Dow Cor-
ning» εγείρει τα ίδια ερωτήμα-
τα.

Η «Dow» πάντως ανταπάντη-
σε. Οι διευθυντές, συμπεριλαμ-
βανομένου ενός ο οποίος διορί-
στηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο
κατ’ εντολή τoυ «Τhird Point»
του κ. Λεμπ, υπεραμύνθηκε της

Ενοχλεί μερικούς η επιτυχία Λιβέρη
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ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα - «Το Βήμα»). Μέσα από
αλλεπάλληλες μυστικές συναν-
τήσεις ο διοικητής της Τράπεζας
της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνά-
ρας, προσπαθεί να πείσει τους
πολιτικούς αρχηγούς για ένα μί-
νιμουμ συνεννόησης μεταξύ
τους, ώστε να προχωρήσει συ-
ναινετικά το πρόγραμμα διάσω-
σης, αποκαλύπτει «Το Βήμα».

Με δεδομένη, μάλιστα, την
αποτυχία συνεννόησης των πο-
λιτικών αρχηγών όταν συσκέ-
φτηκαν πρόσφατα στο Προεδρι-
κό Μέγαρο, οι συνεχιζόμενες
προσπάθειες διεξάγονται μέσα
από διαύλους που προκαλούν

Συνέχεια στη σελίδα 6

Τα μυστικά
ραντεβού του

Στουρνάρα
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ενα ιστορικό ρε-
κόρ κατέγραψε ο υδράργυρος
προχθές στην πόλη της Νέας
Υόρκης καθώς τα θερμότερα
έδειξαν 66,2 βαθμούς Φαρενάιτ
το μεσημέρι στο Σέντραλ Παρκ,
κάτι το πρωτοφανές στα χρονικά
για την ημέρα της 13ης Δεκεμ-
βρίου, σύμφωνα με τα όσα ανα-
κοίνωσε η Εθνική Μετεωρολο-
γική Υπηρεσία των Ηνωμένων
Πολιτειών.

Οι μετεωρολόγοι μάλιστα
προβλέπουν ότι η καλοκαιρία θα
συνεχιστεί σχεδόν μέχρι το τέ-
λος της εβδομάδας, κάτι που θα
επιτρέψει στους κατοίκους να
απολαύσουν, εκτός όλων των
άλλων, και περιπάτους στα πάρ-
κα.

Το προηγούμενη ρεκόρ, από
τότε που καταγράφονται τα με-
τεωρολογικά δεδομένα από τη
Μετεωρολογική Υπηρεσία της
χώρας, χρονολογείται από το
1923 με τον υδράργυρο στους
63,86 βαθμούς Φαρενάιτ.

«Τρελάθηκε» 
ο καιρός στη
Νέα Υόρκη
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Το 17ο Ετήσιο Φόρουμ της Capital Link πραγματοποιήθηκε
τη Δευτέρα στο «Μετροπόλιταν Κλαμπ» στο Μανχάταν με θέμα
«Επενδύσεις στην Ελλάδα» και η προσέλευση ήταν μεγάλη,

περιλαμβανομένων των τεσσάρων θεσμών και υψηλόβαθμων
στελεχών εταιρειών και ομίλων με ενδιαφέροντα για επενδύ-
σεις στην Ελλάδα (περισσότερες πληροφορίες στη σελ. 5).

Aθρόα προσέλευση στο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link

WR/στΕλιοσ λαΜπρου

Χριστουγεννιάτικη γιορτή στη Μητρόπολη Νέας Ιερσέης 
Μέσα σε χαρούμενη ατμόσφαιρα έγινε το απόγευμα της Κυριακής η καθιερωμένη ετήσια χρι-
στουγεννιάτικη γιορτή της Μητρόπολης Ν. Ιερσέης, στην οποία παραβρέθηκαν εκατοντάδες ομο-
γενών. Παρών ήταν και ο Αγιος Βασίλης, ο οποίος επιδίδει στον Μητροπολίτη κ. Ευάγγελο δώρο.

WR/ΚΩστασ ΜπΕη



PiSCatawaY. ΝΕΑ ΙΕΡΣΕΗ. Η
κοινότητα του Αγίου Γεωργίου
στην πόλη Piscataway της Νέας
Ιερσέης πέρασε από τα ευχολό-
για και τις καλές προθέσεις στην
πράξη και έστειλε πριν μερικές
μέρες 31 μεγάλα κουτιά γεμάτα
από χειμωνιάτικα ρούχα, παλτά,
μπότες, κουβέρτες, καπέλα, γά-
ντια, κασκόλ, πάνες για τα βρέ-
φη και παιχνίδια για παιδιά
όλων των ηλικιών, για να δώσει

μια στάλα χαράς και ελπίδας
στις χιλιάδες πρόσφυγες.

Τα προαναφερθέντα είδη
προορίζονται για την περιοχή
της Ειδομένης πλησίον του Κιλ-
κίς. Είναι μία μικρή πόλη στη
Βόρειο Ελλάδα και βρίσκεται
στα σύνορα της Ελλάδας με τα
Σκόπια. Είναι ο πιο καθοριστι-
κός τόπος διόδου των προσφύ-
γων προς την ευρύτερη Ευρώπη.
Συστήθηκε μία ομάδα εθελο-

ντών και εθελοντριών στην κοι-
νότητα με την προσωνυμία
«Εγκάρδια Δράση» η οποία
εμπνεύσθηκε βλέποντας τα κα-
θημερινά δεινοπαθήματα των
ανθρώπων που ξεριζώθηκαν
από τη Συρία και περιπλανώνται
στους δρόμους και τις θάλασσες
αναζητώντας ασφάλεια και μό-
νιμη εγκατάσταση.

Η κ. Αλεξάνδρα Αυγιτίδη
ανέλαβε να συντονίσει την προ-

σπάθεια συλλογής των ειδών έν-
δυσης και υπόδησης. Από μία
σύντομη έρευνα που έκανε βρή-
κε ότι πάνω από 6.000 πρόσφυ-
γες έφταναν κάθε μέρα στα ελ-
ληνικά νησιά και από εκεί
έμπαιναν στα πλοία με προορι-
σμό τον Πειραιά και την Αθήνα.
Στη συνέχεια, στριμωγμένοι μέ-
σα σε λεωφορεία μεταφέρονται
στην Ειδομένη. Από εκεί περ-
νούν στα Σκόπια και είτε περ-

πατώντας, είτε με λεωφορεία
συνεχίζουν την πορεία και την
αναζήτησή τους για περισσότε-
ρο σταθερές και φιλόξενες χώ-
ρες. Επειδή όμως πολλές Βαλ-
κανικές χώρες έχουν κλείσει τα
σύνορά τους οι πρόσφυγες ανα-
γκάζονται να παραμένουν μεγα-
λύτερα χρονικά διαστήματα
στην Ειδομένη».

Η κ. Αυγιτίδη είπε ότι «οι
παππούδες μου και επίσης και

του συζύγου μου ήταν επίσης
πρόσφυγες και είχαν έλθει από
την Τουρκία το 1920. Βλέποντας
τώρα αυτούς τους ανθρώπους να
φθάνουν στην Ελλάδα όπως εί-
χαν έλθει οι παππούδες μας με
ένα παιδί στην αγκαλιά τους και
τίποτε άλλο, στα πρόσωπά τους
βλέπω τους παππούδες μου, με
την ίδια αγωνία, αβεβαιότητα
και κατατρεγμό» και συμπλήρω-
σε πως «έπρεπε να κάνω κάτι να
βοηθηθούν αυτοί οι πρόσφυγες
και συνάμα να τιμήσω τη μνήμη
των παππούδων μου». Είπε ακό-
μα, ότι η ιστορία επαναλαμβά-
νεται κι ήταν το λιγότερο που
μπορούσαμε να κάνουμε να
απαλύνουμε τον πόνο αυτών
των δυστυχισμένων θυμάτων».

Εστειλαν 31 κουτιά με ρουχισμό στους πρόσφυγες από Συρία
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Χριστουγεννιάτικη
γιορτή στη Μητρόπολη
Νέας Ιερσέης
Από την όμορφη Χριστουγεν-
νιάτικη Γιορτή που διοργάνωσε
ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης
κ. Ευάγγελος, όπου άναψαν τα
φώτα του Χριστουγεννιάτικου
Δένδρου, ψάλθηκαν τα κάλα-
ντα και ο Αγιος Βασίλης μοίρα-
σε δώρα. Διακρίνονται : Μη-
τροπολίτης κ. Ευάγγελος, Δρ.
Αμαλία Σπυρέα, Μητροπολίτης
Μελόης κ. Φιλόθεος, Δρ. Ανα-
στάσιος και Βασιλική Κασαπί-
δη, Δρ. Σπύρος Σπυρέας, ο εκ-
δότης – διευθυντής του «Ε.Κ.»
κ. Αντώνης Η. Διαματάρης με
την σύζυγό του Λίτσα. Δίπλα ο
κ. Ιωάννης Κουρούνης, πατέρας
του Μητρ. κ. Ευαγγέλου γιόρ-
τασε τα 92α γενέθλιά του.

Του Δημήτρη Τσάκα

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Χίλιοι εκατό και
πλέον σύνεδροι παρακολούθη-
σαν τις εργασίες του 17ου Επεν-
δυτικού Φόρουμ του Capital
Link. Το φόρουμ διοργανώθηκε
στο Μετροπόλιταν Κλαμπ του
Μανχάταν και γίνονταν ταυτό-
χρονες συνεδριάσεις σε διαφο-
ρετικές αίθουσες και ορόφους,
ενώ παράλληλα εκπρόσωποι
διαφόρων φορέων, εταιρειών
και ομίλων είχαν την ευκαιρία
να έχουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις
(one-to-one meeting) για θέμα-
τα σχετικά με τις επενδυτικές
ευκαιρίες και τις μεταξύ τους δυ-
νατότητες συνεργασίας.

Ο πρόεδρος του Capital Link
Νικόλαος Μπορνόζης επεσήμα-
νε στον «Ε.Κ.» ότι το συνέδριο
αυτό γίνεται στη Νέα Υόρκη κά-
θε χρόνο ανεξαρτήτως των οι-
κονομικών και πολιτικών συν-
θηκών στην Ελλάδα. Αποτελεί
μια πλατφόρμα επικοινωνίας για
την έγκαιρη και σε βάθος ενη-
μέρωση των επενδυτών για το
τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Ερωτηθείς για τις ιδιαιτερό-
τητες του φετινού συνεδρίου, εί-
πε ότι είχαμε για πρώτη φορά
τους τέσσερις εκπροσώπους των
θεσμών που διαπραγματεύονται
με την Ελλάδα. Οκτώ διεθνείς
επενδυτικές τράπεζες, μεγάλο
αριθμό από διευθύνοντες συμ-
βούλους και υψηλόβαθμων στε-
λεχών εταιρειών και ομίλων που
ενδιαφέρονται για να επενδύ-
σουν είτε έχουν ήδη επενδύσει
και συμφέροντα στην Ελλάδα.

Το συνέδριο αυτό είναι μο-
ναδικό τόσο από πλευράς πα-
ρουσιαστών και ομιλητών όσο
και από πλευράς παρευρισκομέ-
νων. Οι σύνεδροι είχαν τη δυ-
νατότητα να παρακολουθήσουν
τις διάφορες ενότητες και συνά-
μα να έχουν κατ’ ιδίαν συναντή-
σεις μεταξύ των και με τους εκ-
προσώπους από την Ελλάδα.

Ο κ. Μπορνόζης υπογράμμι-
σε ότι το φετινό συνέδριο διορ-
γανώνεται σε μία καταπληκτική
συγκυρία, διότι διοργανώνεται
μετά την επίτευξη της συμφω-
νίας των θεσμών με τη γενέτειρα
για την εκταμίευση των δόσεων,
καθώς και μετά την ολοκλήρωση
της ανακεφαλαιοποίησης των

τραπεζών.
Οι σύνεδροι, συνέχισε ο κ.

Μπορνόζης, είχαν τη δυνατότη-
τα να παρακολουθήσουν το μή-
νυμα του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομικών και
τις παρουσιάσεις του αναπληρω-
τή υπουργού Εξωτερικών κ.
Μάρδα και της αναπληρώτριας
υπουργού Τουρισμού Ελενας
Κουντουρά.

Το συνέδριο αυτό διοργανώ-
νεται άσχετα με τις πολιτικές
συνθήκες στην Ελλάδα και
άσχετα με τις εξελίξεις για 17
συναπτά έτη, και δεν είναι απλά
ένα ελληνικό συνέδριο αλλά ένα
διεθνές συνέδριο για την Ελλά-
δα που διοργανώνεται στην καρ-
διά της Νέας Υόρκης.

Τέλος, ο κ. Μπορνόζης εξέ-
φρασε την ευγνωμοσύνη για
τους ομιλητές, τους χορηγούς,
καθώς επίσης για τους εκπρο-
σώπους της ελληνικής κυβερνή-
σεως και για την ηγεσία του
Χρηματιστηρίου Αξιών της Νέας
Υόρκης που για μια ακόμη φορά
συνεργάστηκαν για την επιτυχία
του συνεδρίου αυτού καθεαυτού
καθώς επίσης και για την ημέρα
της Ελλάδας που θα διοργανω-
θεί σήμερα, Τρίτη, στο Χρηματι-
στήριο Αξιών της Νέας Υόρκης.

Στο μεταξύ, σε δηλώσεις προ-
έβησαν και οι εκπρόσωποι των

4 θεσμών κ. Ντέκλαν Κοστέλο -
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κ. Νίκολα
Τζιαμαρόλι - Ευρωπαϊκός Μηχα-
νισμός Σταθερότητας, κ. Ρά-
σμους Ρούφερ - Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα και κα Ντέλια
Βελκουλέσκου - Διεθνές Νομι-
σματικό Ταμείο, κατά το 17ο
Φόρουμ του Capital Link.

Συγκεκριμένα οι φορείς,
αφού τόνισαν ότι έχει συντελε-
σθεί σημαντική πρόοδος στις
επαφές και τις διαπραγματεύ-
σεις με την ελληνική κυβέρνη-
ση, έδωσαν ένα ξεκάθαρο μήνυ-
μα αισιοδοξίας για τις προοπτι-
κές της ελληνικής οικονομίας,
υπό την προϋπόθεση ότι θα τη-
ρηθεί το πρόγραμμα και θα συ-
νεχιστεί η ομαλή συνεργασία
των θεσμών με την ελληνική κυ-
βέρνηση. Αρχικά εξέφρασαν την
έκπληξή τους για τις αντοχές
που έχει επιδείξει η ελληνική οι-
κονομία, παρά τις δυσκολίες της
τελευταίας περιόδου. Είναι χα-
ρακτηριστική η φράση που χρη-
σιμοποίησε ο κ. Κοστέλο «Αιφ-
νιδιαστήκαμε ευχάριστα από
την αντοχή της ελληνικής οικο-
νομίας», ο οποίος μάλιστα τόνι-
σε ότι έχουν αναθεωρηθεί προς
το καλύτερο οι προβλέψεις για
την ύφεση του 2015, σε σχεδόν
μηδενικά επίπεδα.

Σύμφωνα με τον κ. Ντέκλαν

Κοστέλο, είναι πλέον ορατός και
επιτεύξιμος ο στόχος να κλείσει
η πρώτη αξιολόγηση μέχρι το
τέλος του Ιανουαρίου.

Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η
παρέμβαση της κυρίας Ντέλια
Βελκουλέσκου, η οποία σημείω-
σε ότι είναι ουσιώδους σημασίας
για την ελληνική οικονομία η
ρύθμιση του δημόσιου χρέους
της χώρας από την πλευρά των
Ευρωπαίων εταίρων.

O εκπρόσωπος της ΕΚΤ κ.
Ράσμους Ρούφερ υπογράμμισε
ότι η επιτευχθείσα ανακεφαλαι-
οποίηση των ελληνικών τραπε-
ζών αποτελεί σημαντικό βήμα
για τη σταθεροποίηση του τρα-
πεζικού συστήματος, ενώ ο εκ-
πρόσωπος του ESM κ. Νίκολα

Τζιαμαρόλι είπε χαρακτηριστικά
ότι είναι βέβαιος πως «αν η Ελ-
λάδα τηρήσει το πρόγραμμα
υπάρχει φως στην άκρη του τού-
νελ».

Το συνέδριο συνεχιζόταν μέ-
χρι και την ώρα της ανά χείρας
έκδοσης του «Εθνικού Κήρυκα»,
με το επίσημο γεύμα και την
ομιλία του κ. Δημήτρη Μάρδα,
αναπληρωτή υπουργού Εξωτε-
ρικών σε θέματα διεθνών οικο-
νομικών σχέσεων και επενδύσε-
ων. Το απόγευμα επρόκειτο να
ακολουθήσουν συζητήσεις σχε-
τικά με το τραπεζικό σύστημα
και την παγκόσμια ναυτιλία και
με το θέμα των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, ως μία ευκαιρία
για ανάπτυξη.

Το βράδυ της Δευτέρας επρό-
κειτο να παρατεθεί το επίσημο
δείπνο στο πλαίσιο του οποίου
θα απονεμηθεί το βραβείο Ηγε-
σίας του Capital Link στον Δρα
Αντώνιο Παπαδημητρίου, πρόε-
δρο του Ωνασείου Ιδρύματος και
διευθύνοντα εταίρο της δικηγο-
ρικής εταιρίας A.S. Papadimitriou
& Partners.

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας
κ. Αλέξης Τσίπρας απευθύνθηκε
στο συνέδριο με μήνυμά του και
δήλωσε: «Τώρα πλέον αναφορι-
κά με το θέμα των επενδύσεων
έχουμε απλοποιήσει το φορολο-
γικό μας σύστημα, έχουμε ξεκι-
νήσει πόλεμο κατά της φοροδια-
φυγής και δημιουργούμε ένα
σταθερό και φιλικό προς τους
επενδυτές περιβάλλον. Διαμορ-
φώσαμε ένα αντί-γραφειοκρατι-
κό και νομικό και λειτουργικό
πλαίσιο για επενδύσεις, θεσπί-
ζουμε επαναστατικές μεταρρυθ-
μίσεις στη δημόσια διοίκηση που
καταπολεμούν τη διαφθορά και
ευνοούν την αξιοκρατία και την
αξιολόγηση. Δημιουργούμε συ-
νεργίες μεταξύ δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα. Λαμβάνουμε
μέτρα να μεταρρυθμίσουμε το δι-
καστικό μας σύστημα, αναβαθ-
μίζουμε και εκσυγχρονίζουμε το
πτωχευτικό δίκαιο», κατέληξε ο
Πρωθυπουργός, προσθέτοντας
«σας καλούμε να εμπιστευθείτε
την Ελλάδα και να επενδύσετε
στην Ελλάδα».

Ο υπουργός Εθνικής Οικονο-
μίας κ. Σταθάκης έστειλε με τη
σειρά του μήνυμα απευθυνόμε-
νος προς το 17ο Φόρουμ και δή-
λωσε τα εξής: «Υπάρχει καινούρ-
για νομοθεσία για τη χορήγηση
επενδύσεων, που περιλαμβάνει
ξένες απευθείας επενδύσεις που
θα βρίσκονται εγκατεστημένες
μέχρι την 1η Ιανουαρίου. Νέο σύ-
στημα δημόσιων προμηθειών
σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής για την εξα-
σφάλιση ενός πολύ περισσότερο
ανοιχτού και ανταγωνιστικού συ-
στήματος. Πρωτοβουλία για την
καθιέρωση κονδυλίου ανάπτυξης
που θα κινητοποιήσει τα ευρω-
παϊκά χρηματοοικονομικά εργα-
λεία και άμεσους πόρους για την
αναγκαία χρηματοδότηση των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων στην
Ελλάδα», κατέληξε ο Υπουργός.

Μεγάλη συμμετοχή στο 17ο Επενδυτικό Φόρουμ του Capital Link

Οι εκατοντάδες σύνεδροι του 17ου Επενδυτικού Φόρουμ του
Capital Link παρακολουθούν τη βιντεοσκοπημένη ομιλία του κ.
Τσίπρα. Κάτω ο πρόεδρος του Capital Link Νικόλαος Μπορνόζης.

Του ανταποκριτή μας 
Θεοδώρου Καλμούκου

ΒΟΣΤΩΝΗ. Φοιτητές της Θεο-
λογικής Σχολής του Τιμίου Σταυ-
ρού Βοστώνης με επικεφαλής
τον καθηγητή τους της Δογματι-
κής Θεολογίας, πρωτοπρεσβύτε-
ρο Εμμανουήλ Κλάψη, επισκέ-
φθηκαν το Ισλαμικό Πολιτιστικό
Κέντρο Βοστώνης, το οποίο βρί-
σκεται στην περιοχή του Ρόξ-
μπουρι σε κοντινή απόσταση
από τη Σχολή. Επίσης μαζί τους
ήταν ο κοσμήτορας της Θεολο-
γικής Σχολής κ. Δημήτρης Σκέ-
δρος, καθώς επίσης και η Κί-
μπερλι Πάτον, καθηγήτρια της
Συγκριτικής Θεολογίας και Ιστο-
ρικής Μελέτης της Θρησκείας
του πανεπιστημίου του Harvard.

Εγιναν δεκτοί με εγκαρδιό-
τητα από τον ιμάμη του μου-
σουλμανικού τεμένους Shaykh
Yasir Fahmy, ο οποίος τους ξενά-
γησε στους χώρους του Πολιτι-
στικού Κέντρου και τεμένους,
παρακολούθησαν την προσευχή
τους.

Σε συνέντευξή του στον
«Εθνικό Κήρυκα» ο καθηγητής
π. Εμμανουήλ Κλάψης είπε ότι
«ήταν η πρώτη φορά που πραγ-
ματοποιήσαμε μία τέτοια επίσκε-
ψη στο Ισλαμικό Πολιτιστικό Κέ-
ντρο Βοστώνης, το οποίο απέχει

τρία μίλια από την Σχολή μας».
Στην ερώτηση πώς προέκυψε

η σκέψη της επίσκεψης, είπε ότι
«αποτελεί μέρος του μαθήματος
για μία Θεολογία των θρησκειών
που αποσκοπεί να ανιχνεύσει
την Βιβλική και Πατερική Παρά-
δοση, καθώς και σύγχρονους Ορ-
θόδοξους Θεολόγους στην προ-
σπάθεια να εμπεδώσει θεολογι-
κά τη παράδοση της Εκκλησίας
μας να διαλέγεται και να συμ-
βάλλει στην ειρηνική συνύπαρξη
αλληλοσεβασμού και συνεργα-

σίας με όλες τις θρησκευτικές
κοινότητες, παρ’ όλες τις ανυ-
πέρβλητες ουσιαστικές διαφορές
μας σε θέματα πίστης».

Οταν τον ρωτήσαμε πώς τον
υποδέχθηκαν, είπε: «με απόλυτη
καλοσύνη και αδελφική αγάπη.
Τα φιλικά τους συναισθήματα
ακούμπησαν τις καρδιές μας. Δό-
θηκε η ευκαιρία να συζητήσουμε
τις βασικές αρχές του Ισλαμισμού
με απόλυτη ειλικρίνεια και διε-
ρευνήσαμε τρόπους πρακτικής
συνεργασίας μεταξύ χριστιανών

και μουσουλμάνων για τη προά-
σπιση της ειρήνης και της δικαι-
οσύνης στα πλαίσια της δημο-
κρατικής κοινωνίας στην οποία
αισθάνονται ότι και αυτοί ανή-
κουν».

Στην ερώτηση τι του είπαν,
πώς αισθάνονται για τη «δαιμο-
νοποίηση» του Ισλαμισμού με
επίσημο εκφραστή πλέον τον
προεδρικό υποψήφιο κ. Τραμπ,
είπε «δεν έγινε συζήτηση. Μέσα
στα πλαίσια όμως της συζήτησης
με πικρό χαμόγελο έφρασαν το

παράπονο τους για τις διακρίσεις
που γίνονται εις βάρος των και
ιδιαίτερα για την ταύτιση του
Ισλαμισμού και με την τρομο-
κρατία. Αυτοί που δημαγωγικά
‘δαιμονοποιούν’ μία θρησκευτι-
κή κοινότητα περίπου ενάμιση
δισεκατομμύριο ανθρώπων δεν
εκφράζουν ούτε το Χριστιανισμό
αλλά ούτε και τις βασικές αρχές
της αμερικανικής δημοκρατικής
κοινωνίας που αγωνίσθηκε και
αγωνίζεται να ξεπεράσει κάθε
μορφή ρατσισμού».

Αναφορικά με το πώς αισθά-
νονται για εκείνους οι οποίοι
χρησιμοποιούν τον Ισλαμισμό
για τρομοκρατικούς λόγους, ο π.
Κλάψης τόνισε ότι «η τρομοκρα-
τία δεν τους εκφράζει και δεν
έχει καμία σχέση με το Ισλάμ,
ούτε με το Χριστιανισμό και τον
Ιουδαϊσμό. Σήμερα η τρομοκρα-
τία εν ονόματι της Θρησκείας εί-
ναι το μεγαλύτερο έγκλημα ενά-
ντια  στο Θεό».

Αν υπάρχει η σκέψη διοργά-
νωσης μίας Ημερίδας στη Θεο-
λογική Σχολή για Ορθοδοξία και
Ισλαμισμό, είπε: «μάλιστα, ο
σύλλογος των καθηγητών το συ-
ζητά». Είπε ακόμα, ότι «τους
προσκαλέσαμε να επισκεφθούν
τη Σχολή μας. Μετά τις γιορτές
θα υπάρξει κάποια συνάντηση
με τον ιμάμη».

Φοιτητές της Θεολογικής Σχολής επισκέφθηκαν το Ισλαμικό Κέντρο Βοστώνης

Από την επίσκεψη ομάδας φοιτητών της Θεολογικής Σχολής στο Ισλαμικό Πολιτιστικό Κέντρο.
Διακρίνονται ο π. Εμμανουήλ Κλάψης, ο κ. Δημήτρης Σκέλος και ο ιμάμης Shaykh Yasir Fahmy.

Η κ. Αλεξάνδρα Αυγιτίδη από
την κοινότητα του Αγίου Γε-
ωργίου Piscataway η οποία
ηγήθηκε της προσπάθειας.

Κοινοτητα αγιοΥ γεωργιοΥ PisCaTaway
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Ζητείται από την κυβέρνποπ να λάβεινέα μέτρα και απο τους δανειστές να καταστήσουν βιώσιμο το χρέος

Διπλόμήνυμααπό το ΔΝΤ
Αυστηρήγλώσσαγιατη συμμετοχή του Ταμείου στο τρίτοχρηματοδοτικό πακέτο

Διπλό μήνυμα σε Ελλάδη και Ευρωζώνπ στέλνει το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θέτοντας προϋποθέσεις

για να συμμετάσχει στο τρίτο πακέτο χρηματοδότησης

της Ελλάδας Η εκπρόσωπος του ΔΝΤ
στο κουαρτέτο Ντέλια Βελκουλέσκου μιλώντας
σε forum στη Ν Υόρκη και στον απόηχο των δηλώσεων

για τον ρόλο του Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα

ξεκαθάρισε ότι για να συμμετάσχει τσ ΔΝΤ
στο 3ο χρηματοδοτικό πακέτο θα πρέπει
1 Η ελληνική πλευρά να προχωρήσει σε μεγάλες περικοπές

στο ασφαλιστικό αλλά και να λάβει ακόμη
περισσότερα μέτρα στσ πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου

προγράμματος προκειμένου να εξασφαλιστούν
οι στόχοι των πρωτογενών πλεονασμάτωνγια

την περίοδο τουλάχιστον μέχρι και το 2018
2 Οι χώρες-μέλη της Ευρωζώνης που εκπροσωπούν
τον επίσημο τομέα να πραχωρήσουν σε αξιοσημείωτη

απσμείωση του δημόσιου χρέους καθώς
οι πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής

στο μέτωπο αυτό δεν ήταν ικανές να αποκαταστήσουν
τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους της χώρας

Σε μήνυμά του προς τους οτινέδραυς ο
πρωθυπουργός

Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τους ξένους
επενδυτές να εμπιστευτσυν την Ελλάδα 3

Τα επόμενα βήματα
Μετά τον β'κεπτίλογο
είναναπεράσοτο
αναμένεται νο viva μέσα στο πρώτο 1(Νψφοτου iowua(Ä>u

Μέσαστον Ιανουάριο θα noine νο περάσα από τη Βουλή
και το νέο φορολογικό ενω νωρίτερα θα πρέπει να έχει

κατστεθείτομεο<Ηΐρόβε
το 201 8 κείμενο που πλέον είναι πολύ πιθανό ότι θα μαρτυρά

Η πρώτη αξιολόγηση θα πρέπει να ξαινησει μετά
τοα δεκαπενθήμεροτου Ιανουαρίου με στόχο
ναοΜ>ιτΧηρω8άκΰτχ»α
κοτά τον οπο θα πρίηεινα ηερε
καιτονέοKovcwjcrtiKö πλαίσιογιατα κόκκινα δάνεια

Η σιιςππτση για το χρέος τοηοθεχεπτιι πλέον χρονικά
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΙΤΗ 1 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201 5 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ W Αναγνωρίζουμε τις αδυναμίες μας και προσπαθούμε
να τις μετατρέψουμε σε πλεονεκτήματα και ευκαιρίες

Απλοποιούμε το φορολογικό μας σύστημα Πατάσσουμε τη φοροδιαφυγή
δημιουργώντας ένα σταθερό και ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον
διεμήνυσε ο Αλέξης Τσίπρας στο μήνυμά του στο 1 7ο επενδυτικό Forum
για την Ελλάδα και κάλεσε τους επενδυτές να εμπιστευτούν τη χώρα

Νέα Υόρκη Μέτρα για το ασφαλιστικό και μείωση χρέους προανήγγειλαν οι εκπρόσωποι των θεσμών από το Forum για την Ελλάδα

Μήνυμαμε δυο αποδέκτεςαπό τοΔΝΤ
Η εξέλιξη του δημόσιου χρέους σε εκατ ευρω

350.000

262.500

175.000

87.500 Il II
2013 2014 2015 2016

I Χρέος Γενικίτς Κυβέρνησης ι ΑΕΠ

Του Θάνου Τσίρου
ttsiros@naftemporiki.gr

Μήνυμα
σε δυο κατευθύνσεις

έστειλε από τη
Νέα Υόρκη η εκπρόσωπος

του Διεθνούς Νομισματικού

Ταμείου στο κουαρτέτο Ντέ
λια Βελκουλέσκου την ώρα που
στην Ευρώπη φουντώνει η ου
ζήτηση σε πολιτικό επίπεδο για
τη ουμμετοχή του ΔΝΤ στο

χρηματοδοτικό

πρόγραμμα της Ελλάδας

Απευθυνόμενη στην ελληνική

κυβέρνηση η κα Βελκουλέσκου

επισήμανε για μια
ακόμη φορά την ανάγκη νέων
παρεμβάσεων στο ασφαλιστικό
και στο ουνταξιοδοτικό προκείμενου

να επιτευχθούν οι στόχοι
για τα πρωτογενή πλεονάσματα
ίων επόμενων ειών Μήνυμα εστάλη

όμως και προς τους Ευρωπαίους

εταίρους καθώς το υψηλόβαθμο

στέλεχος του ΔΝΤ επανέλαβε

για μια ακόμη φορά τη
θέση του Ταμείου περί αναγκαιότητας

αξιοσημείωτης απο
μείωσηςτου δημοσίου χρέους

Με το διπλό μήνυμα που εξέπεμψε

μέσα από το έβδομο ετήσιο

επενδυτικό Forum για την
Ελλάδα το οποίο και διοργανώθηκε

από την Capital Link η κα
Βελκουλέσκου επιβεβαίωσε τα
όσα έλεγε προ δεκαημέρου ο Ελληνας

πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας περί της διπλης πίεσης
που ασκείται από την πλευρά
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Ουσιαστικά προαναγ
γέλθηκε ότι για να ουμμετάσχει
το ΔΝΤ στο 3ο χρηματοδοτικό
πακέτο θα πρέπει

1 Η ελληνική πλευρά να προ
χωρήσει σε μεγάλες περικοπές
στο ασφαλιστικό αλλά και να λάβει

ακόμο περισσότερα μέτρα στο
πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προ
γράμματος προκειμένου να εξασφαλιστούν

οι στόχοι των πρωτογενών

πλεονασμάτων για την
περίοδο τουλάχιστον μέχρι και το
201 8 σ.α υπενθυμίζεται σα εκτός
από τον στόχο για πλεόνασμα
0,5 του ΑΕΠ μέσα στο 2016 n
χώρο πρέπει να φτάσει στο 1 7
το 201 7 και στο 3,5 από το 201 8
και μετά
2 Οι χώρες-μέλη της Ευρωζώνης
που εκπροσωπούν τον επίσημο

τομέα να προχωρήσουν σε
αξιοσημείωτη απομείωσπ του
δημόσιου χρέους καθώς οι

πρωτοβουλίες

που έχουν ληφθεί μέχρι

στιγμής στο μέτωπο αυτό δεν
ήταν νκανές να αποκαταστήσουν
τη βιωσιμότητα του δημόσιου
χρέους της χώρας

Από τα όσα είπε η κα Βελκουλέσκου

αλλά και από τα όσα
διεμήνυσαν οι εκπρόσωποι των

υπόλοιπων θεσμών στο κουαρτέτο
κατέστη σαφές ότι μετά την

ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης

της ελληνικής οικονομίας

αναμένεται να ξεκινήσει
στα μέσα Ιανουαρίου θα ανοίξει

σκληρός γύρος διαπραγματεύσεων

με τρία θέματα χρέος
πρόσθετα μέτρο ουμμετοχή ΔΝΤ

Τη διαπραγμάτευση ουσιαστικά

προανήγγειλαν και οι υπόλοιποι

εκπρόσωποι των θεσμών
στο κουαρτέτο που επίσης απευθύνθηκαν

στο συγκεκριμένο ίο

WOi εκπρόσωποι
της Κομισιον

του ESM και της ΕΚΤ
προανήγγειλαν
ότι με το κλείσιμο
της πρώτης
αξιολόγησηςθα ανοίξει η συζήτηση
και για το ζήτημα
της βιωσιμότητας
του ελληνικού χρέους

rum Ο εκπρόσωπος της Κομισιον

Ντέκλαν Κοστέλο του ESM
Νίκολα Τζιαμαρόλι και της ΕΚΤ

Ράσμους Ρέφερ από τη μία εμ
φονίστηκαν θετικοί για τη μέχρι
τώρα πρόοδο που έχει επιτευχθεί
στην Ελλάδη και από την άλλη
ξεκαθάρισαν ότι παρομένουν σημαντικές

ανοικτές προκλήσεις
Και οι τρεις ουσιαστικά

προανήγγειλαν

ότι με το κλείσιμο
της πρώτης αξιολόγησης θα ανοίξει

η ουζήτηση και για το ζήτημα

της διευθέτησης της βιωσι¬

μότητας του ελληνικού χρέους
Με βάση τα όσα ελέγχθησαν

στη Νέα Υόρκη αλλά και τα όσα
αναγράφονται στα μονϋματα που
απηύθυναν στους συνέδρους τόσο

ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας

όσο και ο υπουργός Οικονομίας

Γιώργος Σταθάκης προ
κϋπτει πλέον ξεκάθαρο το χρο
νοδιάγραμμα των εξελίξεων
1 Μετά τον β κατάλογο με τα
προαπαιτούμενα το επόμενο βήμα

είναι να περάσει το ασφαλιστικό
από τη Βουλή κάτι που

αναμένεται να γίνει μέσα στο
πρώτο ΙΟήμεροτου Ιανουαρίου
Η σηγκεκριμένη αναφορά της
κας Βελκουλέσκου δείχνει ότι n
κοβέρνηση θα αντιμετωπίσει τη
σκληρή στάση των δηνειστών
2 Μέσα στον Γενάρη θα πρέπει
να περάσει από τη Βουλη και το
νέο φορολογικό στο οποίο πλέον

θα πρέπει να περιλαμβάνονται
και οι διατάξειςγια τους αγρότες

ενώ νωρίτερο θα πρέπει να
έχει κατατεθεί το μεσοπρόθεσμο
για την πορεία της χώρος μέχρι
το 2018 κείμενο που πλέον είναι

πολύ πιθανό ότι θα μαρτυρά
μέσω των αριθμών την επιβολη
νέων μέτρων
3 Η 1η αξιολόγηση θα πρέπει
να ξεκινήσει μετά το α δεκαπενθήμερο

του Ιανουαρίου με
στόχο να ολοκληρωθεί κάποια
στιγμή μέσα στον Φεβρουάριο
μήνα κατά τον οποίο θα πρέπει
να περάσει από την ελληνική
Βουλή και το νέο κανονιστικό
πλαίσιο νια τα κόκκινα δάνεια
4 Η ουζήτηση νια το χρέος τοποθετείται

πλέον χρονικά νια το
τέλος Φεβρουαρίου

Γ Σταθάκης
Ορόσημο
η πρώτη
αξιολόγηση
▼ Το δικό του μήνυμα απηύθυνε

στο 17ο rmmo Capital
Link Forum και ο υπουργός
Οικονομίας Ανάπτυξης και
Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης
Χαρακτήρισε ως επόμενο ορόσημο

την πρώτη αξιολόγηση
η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί

μέχρι τον Φεβρουάριο

όπως είπε ενώ αναφερομένης

στο χρέης τόνισε
ότι ο επανασχεδιασμης του
μετά το 2020-2022 θα απομακρύνει

τον κίνδυνο του Gre
xit ή κάποια ιιαρομοια απειλή

Ο κ Σταθάκης αναφέρθηκε
στην ανάγκη επιστροφής στην
ανάπτυξη Συμφωνά με τον Ελληνα

υπουργό δρομολογείται
και θα είναι σε ισχυ από την
1η Ιανουαρίου το νέο νομοθετικό

πλαίσιο για τις επενδύσεις

περιλαμβανομένων
των ξένων επενδύσεων καθώς
και ένα νέο σύστημα για τις
δημόσιες σημβάσεις
Αναφέρθηκε επίσης στην πρωτοβουλία

για τη σύσταση ενης
αναπτυξιακού ταμείου το
οποίο θα κινητοποιεί χρηματοδοτικά

εργαλεία και άμεσους

πόρους για m χρηματοδότηση

μικρομεσαίων επιχειρήσεων

στην Ελλάδα
IS1D:9916207J

9 Την
αναγκαιότητα

αξιοσημείωτης
απομείωσης του
ελληνικού δημοσίου

ρέους επανέλαβε
εκπρόσωπος

του ΔΝΤ
Ντελια Βελκουλέσκου
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NT ΒΕΛΚΟΥΛΕΣΚΟΥ

Ελάφρυνση
του xpéous
μεταρρύθμιση
Ασφαλιστικού
Ακόμα και αν οι ελληνικές Αρχές

πράξουν ό,τι είναι απαραίτητο
το ελληνικό χρέος δεν μπορεί

να γίνει βιώσιμο εκτός αν
βοηθήσουν οι Ευρωπαίοι με την
ελάφρυνσή του Αυτό δήλωσε η

επικεφαλής της αποστολής του
ΔΝΤ Ντέλια Βελκουλέσκου

μιλώντας

στο οικονομικό συνέδριο

της Capital Link στη Νέα
Υόρκη
Η κ Βελκουλέσκου τόνισε ότι
δεν ομιλεί απαραίτητα για κούρεμα

του χρέους και αυτό υπό
την προϋπόθεση να ολοκληρωθεί

η μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού

Η αξιωματούχος του
ΔΝΤ προσέθεσε ότι απαιτείται
περισσότερη ελάφρυνση του
χρέους από αυτήν που έχει προβλεφθεί

μέχρι σήμερα
Επίσης υπογράμμισε ότι τρεις
είναι οι προκλήσεις για την Ελλάδα

Πρέπει να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις

στο Ασφαλιστικό
επειδή όπως είπε δεν είναι βιώσιμο

και είναι το πιο ακριβό
στην Ευρώπη Επιπροσθέτως
απαιτείται περισσότερη δημοσιονομική

προσαρμογή για να πετύχουμε

τον στόχο του 3,5
ενίσχυση της φορολογικής διοίκησης

και αποτελεσματικότητα
του δημόσιου τομέα

Πρέπει να ανημετωπιστείτο
πρόβλημα των κόκκινων δανείων

και να ολοκληρωθελίτο
θεσμικό πλαίσιο

Πρέπει να υπάρξει ανταγωνιστικότητα

ώστε να μειωθεί η

ανεργία
Από την πλευρά του ο κ Ντέ
κλαν Κοστέλο της Κομισιόν τόνισε

απαντώντας εμμέσως στο
ΔΝΤ ότι το θέμα δεν είναι αν
θα πραγματοποιηθεί η αναδιάρθρωση

του χρέους αλλά ο τρόπος

με τον οποίο θα γίνει Οι
αποφάσεις θα ληφθούν μόλις
ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση

την οποία υπολογίζουμε να
αρχίσει στα μέσα Ιανουαρίου και
να ολοκληρωθεί στο τέλος του
μήνα Το ΔΝΤ θα αποφασίσει το
ίδιο για τη συμμετοχή του αλλά
για εμάς η συμμετοχή του είναι
μείζονος σημασίας

Μ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
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Μέτρα για ασφαλιστικό
και συντάξεις
θέλει το ΔΝΤ
Γης ανταποκρίτριας μας στηΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Κατερίνας ΣΗΚΟΥ

Υστερα από ένα δύσκολο έτος για την Ελλάδα οι επικεφαλής
των Θεσμών που συμμετέχουν στο ελληνικό πρόγραμμα
εκτίμησαν ότι οι προοπτικές για τη χώρα είναι ξανά
θετικές και οι μέχρι τώρα μεταρρυθμίσεις ενθαρρυντικές
Μιλώντας στο 17ο επενδυτικό συνέδριο Invest in Greece
Forum του Capital Link χθες στη Νέα Υόρκη τόνισαν
ότι τα μέτρα που καλείται να προωθήσει n κυβέρνηση
το επόμενο διάστημα είναι δύσκολα αλλά απαραίτητα
Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ελληνικό
πρόγραμμα Ντέκλαν Κοστέλο εξέφρασε την ελπίδα να
ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση εντός του Ιανουαρίου
ώστε να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο n συζήτηση για την
ελάφρυνση του χρέους και να ολοκληρωθεί εντός του
πρώτου εξαμήνου του 2016 Από την πλευρά της η επικεφαλής

του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ελλάδα

Ντέλια Βελκουλέσκου εντόπισε τρεις προκλήσεις
Χ Την περαιτέρω δημοσιονομική προσαρμογή για την
επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5
του ΑΕΠ Στα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση ενέταξε
εκτός από τα φορολογικά/εισοδηματικά και τη μεταρρύθμιση

του ασφαλιστικού για το οποίο τόνισε ότι είναι
το πιο ακριβό στην Ευ
ρώπη 2 Την αντιμέτώ

Τα μέτρα που καλεί ™™«κό™ν»δα
Η κ νειων το θεσμικό πλαι

ται να προωθήσει σιο για τα οποία σημεί
η Kiißf-ηνηση ωσε όΏ πρέΤΐει να ολο
Π ΚυρΕρνΠΟΠ κληρωθεί ώστε να καθα
τΟ επόυενΟ διάΟΐημα ρίσει το ενεργητικό των

είναί δύσΚΟλα αλλά τηΪαΧων^ικότητας
απαραίτητα τόνισαν με ανοιγμάτων αγορών

Qr „ για την προσέλκυση
01 θεσμΟΙ στΟ ΟΙ επενδύσεων Η κυρία
νέδρίΟ τθυ Capital Βελκουλέσκου έστειλε

ι επίσης ένα νέο μήνυμαLink στη Νεα Υόρκη npos του5 Ευρωπαίους
για την ανάγκη αναδιάρθρωσης

του ελληνικού χρέους παράλληλα με τις μεταρρυθμίσεις

που ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση
Τόνισε μάλιστα ότι αν δεν προχωρήσει η μεταρρύθμιση
του ασφαλιστικού θα χρειασθεί κούρεμα του ελληντκού
χρέους κάτι που αποτελεί ταμπού για τους Ευρωπαίους
0 κ Κοστέλο σχετικά με τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα

δήλωσε ότι αυτή είναι κρίσιμη για τους Ευρωπαίους
σημειώνοντας ότι ένας αριθμός κρατών-μελών και τα
Κοινοβούλιά τους επιμένουν στη συμμετοχή του

Τσίπρας Εμπιστευθείτε μας
Ο Ελληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τόνισε σε

βιντεοσκοπημένο μήνυμα του προς το συνέδριο του Capital
Link ότι το πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα είναι σταθερό και
υπάρχει ευρεία συναίνεση στο πρόγραμμα Παράλληλα
εκτίμησε ότι η Ελλάδα θα επωφεληθεί σύντομα από την
ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ και ότι αυτό θα επιτρέψει
στη χώρα να επιστρέψει στις αγορές ενώ η ανάπτυξη θα
επιστρέψει το δεύτερο εξάμηνο του 2016 Εμπιστευθείτε
την Ελλάδα εμπιστευθείτε μας ήταν το μήνυμα του
πρωθυπουργού στους επενδυτές αναφέροντας ιδιαίτερα
τους κλάδους της ενέργειας αγωγούς φυσικό αέριο
αιολική ενέργεια των κατασκευών των logistics και των
συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
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Τζον Πόλσον
Περαιτέρω επενδύσεις
εάν υπάρξει πρόοδος
Του ΗΛΙΑ Γ ΜΠΕΛΛΟΥ

Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίζεται για την πορεία της ελληνικής

οικονομίας και την προοπτική περαιτέρω επενδύσεων
του στην Ελλάδα ο Τζον Πόλσον πρόεδρος του αμερικανικού
επενδυτικού κεφαλαίου Paulson Co το οποίο ελέγχει πλέον
περί το 9 του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς
7,32 του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank με βάση τον
συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου πλην αυτών του ΤΧΣ
και το 9,99 της ΕΥΔΑΠ Στο πλαίσιο του 17ου ετήσιου Capital
Link Invest in Greece Forum που έγινε τη Δευτέρα στη Νέα
Υόρκη σημείωσε πως μας ενθαρρύνει η υιοθέτηση και εφαρμογή
των μεταρρυθμίσεων από την κυβέρνηση για τη διασφάλιση
της ανταγωνιστικότητας Συνέχεια της σταθερότητας στο πολιτικό

μέτωπο θα ενσταλάξει εμπιστοσύνη στην ελληνική
ανάκαμψη Υπογράμμισε δε neos έχουμε επενδύσει στην
ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και θα εξετάσουμε
πρόσθετες επενδύσεις ανάλογα με την πρόοδο που θα επιτυγχάνεται

εκτιμώντας ότι η Ελλάδα έχει επιβιώσει της καταιγίδας

τα σύννεφα έχουν αρχίσει να αποτραβιούνται και ο
ήλιος να ξαναβγαίνει Ο επικεφαλής του hedge fund Paulson

Co το οποίο διαχειρίζεται περί τα 18 δισ δολ ανέφερε χαρακτηριστικά

neos ήρεμες θάλασσες θα φέρουν ήρεμους
πλόες και ο ήλιος θα λάμψει και πάλι στην Ελλάδα Ο με
γαλοεπενδυτής που πριν από ένα χρόνο είχε καυτηριάσει την
πολιτική αστάθεια στη χώρα εμφανίστηκε τώρα θετικός αν
και επιφυλακτικός για την περαιτέρω πορεία της χώρας συμμετέχοντας

σε συζήτηση του forum της Capital Link
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛ ΤΣΙΠΡΑ

Εμπιστευθείτε την
ελληνική οικονομία

Εκκληση στους επενδυτές να τοποθετηθούν

στην Ελλάδα απηύθυνε ο πρωθυπουργός

σε μήνυμα του στο 17ο Annual
Capital Unk Invest In Greece Forum

Ο Ο Αλ Τσίπρας εκτίμησε ότι το ελλη
νικά ΑΕΠ θα επιστρέφει σε θετικό έδα
φος στο β εξάμηνο του 2016 σελ 5
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Τηλεοπτικό μήνυμα Τσίπρα σε επενδυτικό συνέδριο στη Νέα Υόρκη

Σας καλούμε να
μας εμπιστευθείτε

0 πρωθυπουργός απευθυνόμενος

στο 17ο Annual

Capital Link Invest in Greece

Forum αναφέρθηκε στη γεω

στρατηγική θέση της Ελλάδας

που την αναδεικνύει

σε ενεργειακό και

διαμετακομιστικό κόμβο

Εκκληση
στους επενδυτές να

εμπιστευθούν την Ελλάδα και
να επενδύσουν κεφάλαια απηύθυνε

χθες ο Πρωθυπουργός Αλέξης

Τσίπρας σε τηλεοπτικό του μήνυμα
σε επενδυτικό συνέδριο στη Νέα

Υόρκη Λίγες ώρες πριν την ψήφιση
ενός ακόμηνομοσχεδίουμε προαπαιτούμενα

για την υποδόση του 1 δισ
ευρώ και λίγα 24ωρα μετάτην επίτευξη

συμφωνίας με τους πιστωτές για
κρίσιμα θέματα όπως η ιδιωτικοποίηση

του ΑΔΜΉΕκαιτονέο ταμείο αποκρατικοποιήσεων

οΈλληνας Πρωθυπουργός

απευθυνόμενος στο 17ο

Annual Capital Link Invest in Greece
Forum

W Αναγνωρίζονταςης αδυναμίες
μας προσπαθούμε να ης μετατρέψουμε

σε δύναμη και ευκαιρίες Εκ
μεταλλεύομαστε τα συγκριτικά μας
πλεονεκτήματα Γι αυτό σας καλούμε
να εμπιστευθείτε την Ελλάδα Σας
καλούμε να μας εμπιστευθείτε δήλωσε

ο Αλέξης Τσίπρας
2 Υποστήριξε πως η κυβέρνηση

πέτυχε συμβιβαστική συμφωνία με
τους πιστωτές που περιλαμβάνει χαμηλότερους

δημοσιονομικούς στόχους

περισσότερους επενδυτικούς
jyvTQiiç και ξεκαθπηη δέομευοπ για
ελάφρυνση του χρέους Το τρίπτυχο
αυτό είναι αποφασιστικής σημασίας
γιατηνεπανεκκίνησητηςοικονομίας
εκτίμησε και αναφέρθηκε σε σειρά
μεταρρυθμίσεωνώστενακαταστείmo
σταθερό και πιο φιλικό το επενδυτικό
περιβάλλον όπως η φορολογική μεταρρύθμιση

και η καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής Συγκροτούμε αντι
γραφειοκραηκόνομικό και επιχειρησιακό

πλαίσιο για επενδύσεις εφαρμόζουμε

ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις
στη δημόσια διοίκηση για την

καταπολέμηση τηςδιαφθοράς καιτην
προώθηση της αξιοκρατίας και της
αξιολόγησης Δημιουργούμε συνέρ
γειες ανάμεσα στον δημόσιο και τον
ιδιωτικότομέαΛαμβάνουμεμέτραγια
την μεταρρύθμιση του συστήματος α¬

πονομήςδικαιοσύνης αναβαθμίζουμε
και εκσυγχρονίζουμε τους πτωχευτι
κούςνόμους δήλωσε ο Πρωθυπουργός

3 Εκτίμησε πως το ελληνικό Α
ΕΠ θα επιστρέψει σε θετικό έδαφος
στο δεύτερο εξάμηνο του 2016 ενώ υποστήριξε

πως η επικείμενη άρση του
waiver και η αναμενόμενη ενσωμάτωση

των ελληνικών ομολόγων στο

πρόγραμμαποσοτικήςχαλάρωσηςτης
ΕΚΤ το 2016 θα δώσει ώθησηγια επιστροφή

της Ελλάδας εκ νέου σης διεθνείς

αγορές κεφαλαίου
4 Αναφέρθηκε στη γεωστρατη

λπιτή Çiérm mr F λ λήΛηΓ πλιι την πνηI W nw L — — — w —

δεικνύει σε ενεργειακό και διαμετακομιστικό

κόμβο και εκτίμησε πως
αγωγοί πετρελαίου φυσικού αερίου
καιηπράσινηενέργειααναμένεταινα
προσελκύσουν υψηλού επιπέδου επενδύσεις

ενώ σχέδια υποδομών και
διαμετακόμισης είναι σημαντικά
προσθέτοντας ότι σειρά δημοσίων επενδύσεων

στοντομέατωνυποδομών
θα αρχίσουν άμεσα.Όπως είπε μάλιοια
υπάρχουνχρηματοδοτικές δυνατότητες

για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις

μέσω του λεγόμενου σχεδίου
Γιουνκέρ αλλάηΕλλάδαείναιεπίσης
ανοικτήστηνπροσέγγισηνέων επενδυτικών

κεφαλαίων κάνοντας μάλιστα

ιδιαίτερη αναφορά στις ευκαιρίες
που κρύβει ο εναλλακτικός τουρισμός
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Μήνυμα ΔΝΤ για το χρέος
Ζητά πρωτοβουλίες για να καταστεί βιώσιμο αλλά και αναμόρφωση του Ασφαλιστικού
ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Την
πάγια θέση του Διεθνούς

Νομισματικού Ταμείου ότι η
ευρωζώνη πρέπει να προχωρήσει
σε ελάφρυνση του ελληνικού

χρέους γιατί διαφορετικά αυτό δεν
μπορεί να καταστεί βιώσιμο ανέπτυξε

χθες η επικεφαλής της αποστολής

του Ταμείου στην Ελλάδα
Ντέλια Βελκουλέσκου σε συνέδριο
στη Νέα Υόρκη

Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί

μέχρι στιγμής δεν ήταν αρ

θεωρεί ότι xoopis aboyés
στο Ασφαλιστικό
ο προϋπολογισμό δεν
θα εμφανίσει πλεονάσματα
κετές για να αποκαταστήσουν τη

βιωσιμότητα

του χρέους είπε η ρουμάνα

υπάλληλος του Ταμείου απευθυνόμενη

σε κοινό επιχειρηματιών
τραπεζιτών και funds που συμμετείχαν

στο φόρουμ Invest in Greece της
Capital Link

Η Βελκουλέσκου κατέστησε σαφές

ότι αυτή η ρύθμιση του χρέους
είναι προϋπόθεση για το ΔΝΤ προκειμένου

να συμμετάσχει ξανά στο
ελληνικό πρόγραμμα

Δεν είναι όμως η μόνη προϋπόθεση
Εστειλε επίσης μηνύματα στην

Η εκπρόσωποε του ΔΝΤ στην
Ελλάδα Ντέλια Βελκουλέσκου
θεωρεί ότι η ευρωζώνη πρέπει να
προχωρήσει σε ελάφρυνση του
ελληνικού χρέουε προκειμένου
το Ταμείο να συμμετάσχει ξανά
στο ελληνικό πρόγραμμα

ελληνική κυβέρνηση από την αμερικανική

μεγαλούπολη αναδεικνύοντας
την ανάγκη αλλαγών στο Ασφαλιστικό

Οπως είπε χωρίς αναμόρφωση
του Ασφαλιστικού ο προϋπολογισμός

της Ελλάδας δεν θα μπορέσει

να εμφανίσει πρωτογενή πλεονάσματα

Ακόμη η Βελκουλέσκου υποστή¬

ριξε ότι πρέπει να προχωρήσουν
και οι μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν

τον ανταγωνισμό έτσι ώστε να
διευκολυνθεί η είσοδος επυιειρήσε
ων και η πραγματοποίηση επενδύσεων

στην Ελλάδα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ Στο ίδιο συνέδριο

μίλησε και ο εκπρόσωπος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην αποστολή

των δανειστών στην Αθήνα
Ντέκλαν Κοστέλο ο οποίος ξεκαθάρισε

ότι υπάρχει πολιτική βούληση

εκ μέρους των δανειστών να
προχωρήσουν σε ελάφρυνση του
χρέους Είπε επίσης ότι η παρουσία

του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα
είναι κρίσιμη

Εν τω μεταξύ ανώτατος αξιωματούχος

της ευρωζώνης ανέφερε χθες
ότι 7 από τα 13 προαπαιτούμενα για
τη δόση του 1 δισ ευρώ έχουν ολοκληρωθεί

ήδη ενώ τα υπόλοιπα αναμένεται

να υιοθετηθούν από το ελληνικό

Κοινοβούλιο με την ψήφιση
του νομοσχεδίου σήμερα

Παρότι παραμένουν ακόμη εκκρεμότητες

πάντως στελέχη των δανειστών

εκτιμούσαν χθες ότι ο Ευρωπαϊκός

Μηχανισμός Σταθερότητας
ESM θα εγκρίνει την εκταμίευση

του 1 δισ ευρώ έως την Παρασκευή
Το ποσόν θα χρησιμοποιηθεί κυρίως

για την κάλυψη των δανειακών
αναγκών του ελληνικού Δημοσίου
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Σταθάκης Αυτά
είναι τα τέσσερα
ορόσημα για
την επιστροφή
στην ανάπτυξη
ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ορόσημα για την
επιστροφή στην ανάκαμψη και
την ανάπτυξη στο β εξάμηνο του
2016 ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης

Γιώργος Σταθάκης σε
μήνυμα που έστειλε στο 17ο συνέδριο

Capital Link στην Νέα
Υόρκη Σύμφωνα με τον υπουργό
από τη σύναψη της νέας συμφωνίας

με τους δανειστές μέχρι
την ανάπτυξη υπάρχουν τέσσερα
ορόσημα που θα επαναφέρουν
την ελληνική οικονομία σε τροχιά

Αυτά είναι
• Οι δύο συμφωνίες με τους δανειστές

που ήδη έχουν υλοποιηθεί

σχετικά με την εφαρμογή
του νέου προγράμματος
• Η ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού

τραπεζικού συστήματος
που ολοκληρώθηκε με επιτυχία
σταθεροποιώντας το ελληνικό
τραπεζικό τομέα και απομακρύνοντας

τα σύννεφα της αβεβαιότητας

• Αμέσως μετά ακολουθεί η πρώτη

αξιολόγηση της προόδου που
έχει σημειωθεί στο ελληνικό πρόγραμμα

Η αξιολόγηση αναμένεται
να έχει ολοκληρωθεί μέχρι

τον Φεβρουάριο του 2016 και θα
είναι ένα σήμα προς κάθε κατεύθυνση

για μακροπρόθεσμη
σταθερότητα στα δημοσιονομικά
της οικονομίας
• Ακολουθεί το φλέγον θέμα
της βιωσιμότητας του ελληνικού
χρέους Ένας ανασχεδιασμός
του ελληνικού χρέους που θα
δώσει μία ανάσα στην ελληνική
Οικονομία απομακρύνοντας τον
κίνδυνο Grexit
Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας

η νέα ελληνική κυβέρνηση
έχει προσφέρει πολιτική σταθερότητα

στην Ελλάδα όμως το
κρίσιμο ζήτημα μετά την επίτευξη

αυτών των τεσσάρων στόχων

είναι η επιστροφή της ελληνικής

Οικονομίας στην ανά
τττυξη Στη συνέχεια ο υπουργός
προσέθεσε πως η ελληνική οικονομία

το 2015 είχε σχετικά
καλές επιδόσεις παρά τους κεφαλαιακούς

ελέγχουςίΟβρΜβΙ
Controls
Η διαφορά ανάμεσα στις πρώτες
εκτιμήσεις και τα νέα στοιχεία
είναι μεγάλη καθώς αρχικά έκαναν

λόγο για ύφεση 2,4 με 4
ενώ στο τέλος του 2015 εκτιμάται
πως θα είναι τελικά κάτω από
1 Σύμφωνα με τον κ Σταθάκη
το πιθανότερο είναι πως θα επιτευχθεί

επιστροφή στην ανάπτυξη
στο δεύτερο εξάμηνο του επόμενου

έτους Η κυβέρνηση έχει
εστιάσει τις προσπάθειές της
σε πρωτοβουλίες για να φέρει
βιώσιμη ανάπτυξη και τέτοιες
είναι ο νόμος για την επιχορήγηση

νέων επενδύσεων μεταξύ
των οποίων και οι άμεσες ξένες
επενδύσεις που θα τεθεί σε ισχύ
από 1η Ιανουαρίου Η επιστροφή
στην ανάπτυξη θα επιτευχθεί
χάρη στην καρποφορία των σημαντικών

πρωτοβουλιών που
έχουν είτε έχουν ήδη ξεκινήσει
είτε βρίσκονται υπό επεξεργασία
όπως η συγκρότηση αναπτυξιακού

ταμείου
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ANT ΘΥΣΙΑΣΤΕ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

ΟΛΟΙ ΛΕΝΕ ΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ

Συμφωνούν ότι
διαφωνούν για
toxpéosANT
και Ευρωπαίοι
Συμφωνούν

για την ανάγκη διευθέτησης
του χρέους αλλά συνεχίζουν να διαφωνούν

για τον τρόπο και την έκταση ΔΝΤ
και Ευρωπαίοι δανειστές όπως φάνηκε από την
πρώτη συνεδρία του ετήσιου διεθνούς επενδυτικού

φόρουμ που διοργανώνει το Capital Link
στη Νέα Υόρκη

Το άτυπο debate για την πορεία του τρίτου
ελληνικού προγράμματος διάσωσης ξεκίνησε
από την τηλεφωνική παρέμβαση της επικεφαλής
της ομάδας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

για την Ελλάδα Ντέλια Βελκουλέσκου Το
στελεχος του ΔΝΤ τόνισε ότι η Ελλάδα θα πρέπει

να αντιμετωπίσει το επόμενο διάστημα μια
σειρά από προκλήσεις μια από τις οποίες θα
πρέπει να είναι και μια σημαντική ελάφρυνση
του χρέους της

Τόνισε επίσης ότι απαιτούνται πρόσθετες
μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό

προκειμένου να επιτευχθεί πρωτογενές
πλεόνασμα Σύμφωνα με τηλεγράφημα του
Bloomberg το στελεχος του ΔΝΤ υποστήριξε
την πάγια θέση του Ταμείου περί της ανάγκης
μίας αξιοσημείωτης απομείωσης του δημόσιου
χρέους Οπως ανέφερε οι πρωτοβουλίες που
έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής στο μέτωπο αυτό
δεν ήταν ικανές να αποκαταστήσουν τη βιωσιμότητα

του δημόσιου χρέους της χώρας Υποστήριξε

επίσης ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση
σε μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν το επίπεδο
του ανταγωνισμού διευκολύνοντας την είσοδο
στην αγορά νέων επιχειρήσεων

Από την πλευρά του ο Ντέκλαν Κοοτέλο της
Κομισιόν είπε ότι το Ταμείο είναι αυτό που θα
πάρει την απόφαση για να λάβει μέρος ή όχι
στο ελληνικό πρόγραμμα Τόνισε πάντως ότι
για εμάς η παρουσία του ΔΝΤ είναι κρίσιμη

Σε ό,τι αφορά την πρόοδο του ελληνικού
προγράμματος

είπε ότι είναι ορατός και επιτεύξιμος
ο στόχος η ελληνική κυβέρνηση και οι δανειστές
της να καταλήξουν σε μια θετική αξιολόγηση
μέχρι και το τελος Ιανουαρίου

Εξέφρασε επίσης την έκπληξή του για τις
αντοχές που έχει επιδείξει η ελληνική οικονομία
παρά τις δυσκολίες της τελευταίας περιόδου
Αιφνιδιαστήκαμε ευχάριστα από την αντοχή

της ελληνικής οικονομίας είπε ο κ Κοστελο ο

D ΤΑΖΟΖ ΔΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
tdasopoulos@e-typos.com

οποίος μάλιστα τόνισε ότι έχουν αναθεωρηθεί
προς το καλύτερο οι προβλέψεις για την ύφεση
του 201 5 σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα Σε ό,τι
αφορά το κρίσιμο θέμα του χρέους ο εκπρόσωπος

της Ε Ε επανελαβε ό,τι είχε πει και στην
Αθήνα στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού
Επιμελητηρίου Δεν συζητάμε πλέον αν θα γίνει
διευθέτηση του χρέους Εχει ληφθεί για το θέμα
απόφαση σε πολιτικό επίπεδο Το ζητούμενο είναι

πώς θα το κάνουμε είπε χαρακτηριστικά
Επανελαβε πάντως ότι το θέμα θα συζητηθεί
μετά την πρώτη αξιολόγηση του ελληνικού

προγράμματος

Ο εκπρόσωπος της ΕΚΤ Ράσμους Ρέφερ
τόνισε ότι η επιτευχθείσα ανακεφαλαιοποίηση
των ελληνικών τραπεζών αποτελεί σημαντικό
βήμα για τη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος

τονίζοντας παράλληλα ότι το βήμα
αυτό θα ολοκληρωθεί με την εκκαθάριση των
κόκκινων δανείων τη σταδιακή επιστροφή της

εμπιστοσύνης των καταναλωτών και την άρση
των capital controls

Ο εκπρόσωπος του ESM Νικόλα Τζιαμαριό
λι είπε με τη σειρά του ότι είναι βέβαιος πως
αν η Ελλάδα τηρήσει το πρόγραμμα υπάρχει

φως στην άκρη του τούνελ

Ο Τσίπρας
Σε βιντεοελήση ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας

έκανε κάλεσμα στους ξένους επενδυτές να

εμπιστευτούν την Ελλάδα και τη συγκυβέρνηση
των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ Αναγνωρίζουμε τις αδυναμίες

μας και προσπαθούμε να τις μετατρέψουμε
σε πλεονεκτήματα και ευκαιρίες Αξιοποιούμε τα
συγκριτικά μας πλεονεκτήματα Γι αυτό σας καλούμε

να εμπιστευτείτε την Ελλάδα Σας καλούμε

να μας εμπιστευθείτε τόνισε χαρακτηριστικά
ο κ Τσίπρας Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του κ

Τσίπρα και στα πλεονεκτήματα της γεωστρα
τπγικπς θέσης της χώρας μας Στον τομέα της
ενέργειας εξελίξεις όπως οι αγωγοί το φυσικό
αέριο και η πράσινη ενέργεια αναμένεται να
προσελκύσουν επενδύσεις υψηλής ποιότητας
Υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδότησης για

Παρεμβάσεις για το τρ(το ελληνικό πρόγραμμα διάσωσης έκαναν στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό
φόρουμ στη Νέα Υόρκη η εκπρόσωπος του ΔΝΤ Ντέλια Βελκουλέσκου και ο εκπρόσωπος
της Κομισιόν Ντέκλαν Κοστέλο

Πρόσθετες μεταρρυθμίσει
στο ασφαλιστικό και
συνταξιοδοτικό για να
υπάρξει πλεόνασμα ζήτησε
η εκπρόσωπος του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου
Ντέλια Βελκουλέσκου

δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις μέσω του
λεγόμενου σχεδίου Γιούνκερ ωστόσο είμαστε
επίσης ανοιχτοί όσον αφορά στην προσελκυση
νέων επενδύσεων

Ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης
στο δικό του μήνυμα το οποίο έγινε επίσης με
βιντεοκλήση προς το συνέδριο αναφέρθηκε
στην επιτυχή ολοκλήρωση των προηγούμενων
αξιολογήσεων καθώς και στην ανακεφαλαιοποίηση

του ελληνικού τραπεζικού συστήματος
η οποία επίσης στέφθηκε από επιτυχία Σημείωσε
ότι το επόμενο ορόσημο είναι η πρώτη αξιολόγηση

του προγράμματος η οποία θα πρέπει να
ολοκληρωθεί μέχρι τον επόμενο Φεβρουάριο
και μετά είναι ο επανασχεδιασμός του ελληνικού
χρέους μετά το 2020-2022 απομακρύνοντας
έτσι τον κίνδυνο του Grexit ή κάποια παρόμοια
απειλή Ο κ Σταθάκης τόνισε ότι το μείζον θέμα
μετά την ολοκλήρωση των οροσήμων είναι προφανώς

η επιστροφή στην ανάπτυξη Οι αρχικές

προβλέψεις μετά τα capital controls έκαναν
λόγο για ύφεση της τάξης του 2,4-4 Στην
πραγματικότητα στο τελος του έτους ο ρυθμός
της ύφεσης θα είναι λιγότερο από 1 κάτι που
υποδεικνύει ότι υπάρχει ένα ισχυρό στοιχείο
κυκλικής ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία
to οποίο καθιστά σίγουρη χην επιστροφή στην
ανάπτυξη το πιθανότερο το δεύτερο εξάμηνο
του επόμενο έτους τόνισε o υπουργός
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Σαφές μήνυμα των θεσμών

Αξιολόγηση και
ελάφρυνση χρέους
πάνε μαζί

Ειδικά το ΔΝΤ κάλεσε

τους Ευρωπαίους να προβούν
σε αναδιάρθρωση του ελληνικού

χρέους το οποίο παρά τα

όσα έχουν μεσολαβήσει δεν

είναι βιώσιμο

Χέρι
μεχέρι πηγαίνει

ηπρώτη αξιολόγηση
της ελληνικής οικονομίας

που αναμένεταινα ξεκινήσει
στα μέσα Ιανουαρίουμε μιανέα

ελάφρυνση του ελληνικού χρέους
μετά για την οποία όμως υπάρχει
πολιτική βούληση από την πλευρά
τωνπιστωτών ήταντο μήνυμα που
έστειλαν εκπρόσωποιτωνθεσμών
μιλώντας χθες στο συνέδριο της
Capital Link στη Νέα Υόρκη Ειδικά

το ΔΝΤ κάλεσε τους Ευρωπαίους

να προβούν σε αναδιάρθρωση

του ελληνικού χρέους το
οποίο παρά τα όσα έχουν μεσολαβήσει

δεν είναι βιώσιμο ενώ εκτίμησε

πως υπό το βάρος των αδύναμων

δημοσίων οικονομικών
στην Ελλάδα απαιτούνται γενναίες

μεταρρυθμίσεις γιαπαράδειγμα
στο ασφαλιστικό Την
ίδια ώρα ο υπουργός
Οικονομίας Γ Σταθά
κης σε μήνυμα του χαρακτήρισε

επόμενο ορόσημο

τηνπρώτη αξιολόγηση

που είπε πως
πρέπει να ολοκληρωθεί

έωςτοΦεβρουάριο
για να ακολουθήσει ο
επανασχεδιασμός του
χρέους για την περίοδο

μετά το 2020 2022
ώστενα απομακρυνθεί
ο κίνδυνος του Grexit
ή κάποια παρόμοια απειλή Υπογράμμισε

δε πως απότην 1η Ιανουαρίου

του 2016 θα είναι σε ισχύ το
νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις επενδύσεις

περιλαμβανόμενων
των ξένων επενδύσεων καθώςκαι
ένα νέο σύστημα για τις δημόσιες
συμβάσεις

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Απευθυνόμενοι
χθες σε εκπροσώπουςξένων funds
τραπεζιτών και οίκων στο πλαίσιο
του συνεδρίουτης Capital Link στη
Νέα Υόρκη οι εκπρόσωποι των
θεσμώνΝτ Κοστέλο της Κομισιόν
Ν.Τζιαμαρόλι του ESM Ρ Ρέφερ
της ΕΚΤ και Ντ Βελκουλέσκου

Ντ Βελκουλέσκου

του ΔΝΤ εξέφρασαν ικανοποίηση
για την πρόοδο στην Ελλάδα έως
τώρα τονίζοντας πάντως πως απομένει

σειρά προκλήσεων Εμφανίστηκαν

όμως αισιόδοξοι πως
ταόποιαπροβλήματα θα επιλυθούν
και πως με την ολοκλήρωση της
πρώτης αξιολόγησης θα ξεκινήσει
και η συζήτηση για το χρέος Πιο
συγκεκριμένα η εκπρόσωπος του
ΔΝΤ Ντ Βελκουλέσκου έκανε
λόγο για ανάγκη πρόσθετων μεταρρυθμίσεων

στο ασφαλιστικό
και το συνταξιοδοτικό ώστε να επιτευχθούν

πρωτογενή πλεονάσματα

ενώ για το χρέος υποστήριξε
πως οι πρωτοβουλίες έως τώρα

δεν ήταν ικανές να αποκαταστήσουν

τη βιωσιμότητα
του και κάλεσε τους
Ευρωπαίουςνα αναλάβουν

πρωτοβουλίες
Ο Ντ Κοστέλο εκπρόσωπος

της Κομισιόν

επέμεινε στην ύπαρξη

πολιτικής βούλησης

από την πλευρά
των πιστωτώνγια πρόοδο

στο μέτωπο ελάφρυνσης

τουελληνικού
χρέους

Μάλιστα εξέφρασε
την έκπληξη των θεσμών

για τις αντοχές που επέδειξε
η ελληνική οικονομία παρά τις
σοβαρές δυσκολίες που καταγράφηκαν

τηντελευταίαπερίοδο ενώ
εμφανίστηκε αισιόδοξος να ολοκληρωθεί

η πρώτη αξιολόγηση
σύντομα ίσως και έως το τέλος Ιανουαρίου

Ο εκπρόσωπος της ΕΚΤ Ρ

Ράφερ χαρακτήρισε την ανακεφα
λαιοποίηση σημαντικό βήμα για
τη σταθεροποίηση του τραπεζικού
συστήματος ενώ ο εκπρόσωποςτου
ESM εξέφρασε τη βεβαιότητα πως
η Ελλάδα εφόσον τηρήσει το
πρόγραμμα προσαρμογής υπάρχει

φως στην άκρη του τούνελ

Ο υπουργός
Οικονομίας
Γ Σταθάκης
σε μήνυμα του χαρακτήρισε

επόμενο

ορόσημο την πρώτη

αξιολόγηση που

είπε πως πρέπει
να ολοκληρωθεί

έως το Φεβρουάριο
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Διαρκής βελτίωση του
οικονομικού κλίματος
Μήνυμα Τσίπρα στις ΗΠΑ
για επενδύσεις στην Ελλάδα

Η βελτίωση του οικονομικού
κλίματος και της αυξανόμενης

εμπιστοσύνης των επενδυτών

για τη χώρα απεικονίζεται
διαρκώς και από πολλές

πλευρές Υπάρχουν πολλοί λόγοι

για να επενδύσει κανείς
στην Ελλάδα ήταν το μήνυμα
του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα

σε συνέδριο Αμερικανών
επιχειρηματιών Στην ίδια εκδήλωση

ο υπουργός οικονομίας Γ Σταθάκης παρουσίασε
τον οδικό χάρτη για την επιστροφή της Ελλάδας

στην ανάπτυξη Παράλληλα οι δεσμεύσεις και η
ανάγκη πολιτικής βούλησης για ελάφρυνση του ελληνικού

χρέους πολλαπλασιάζονται με νέες δηλώσεις
Ευρωπαίων παραγόντων ΣΕΛ 4-5
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ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΣΙΠΡΑ ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ FORUM

Εμπιστευτείτε την Ελλάδα
Σας καλούμε να εμπιστευτείτε

την Ελλάδα σας καλούμε να μας εμπιστευτείτε

με τα λόγια αυτά απευθύνθηκε

ο πρωθυπουργός Αλέξης

Τσίπρας σε Αμερικανούς επιχειρηματίες

μέσω βιντεοσκοπημένου
μηνύματός του προς προς το 17ο
Annual Capital Link Invest in
Greece Forum στη Νέα Υόρκη

Και υπάρχουν πολλοί λόγοι για να
επενδύσει κανείς στη χώρα μας ήταν

η κεντρική ιδέα του πρωθυπουργικού

μηνύματος μεταρρυθμίσεις
στο φορολογικό σύστημα και

στη δημόσια διοίκηση μετά την επιτυχή

ανακεφαλαιοποίηση και εν όψει

της έναρξης συζήτησης για το
δημόσιο χρέος Συν τοις άλλοις η Ελλάδα

αναδεικνύεται σε ενεργειακό
και διαμετακομιστικό κέντρο τόνισε
ο πρωθυπουργός

Διαπραγματεύθηκαμε σκληρά
ζητώντας πραγματικές μεταρρυθμίσεις

που να προωθούν την ανάπτυξη
και δεν θα συρρικνώνουν τη δυναμική

της οικονομίας μας Επιτύχαμε

μία συμβιβαστική συμφωνία
που περιλαμβάνει για πρώτη φορά
χαμηλότερους δημοσιονομικούς
στόχους περισσότερους ευρωπαϊκούς

επενδυτικούς πόρους και μία
ξεκάθαρη δέσμευση για ελάφρυνση
του χρέους ανέφερε στο μήνυμά του
ο πρωθυπουργός με την προσθήκη ότι

αυτοί οι τρεις παράγοντες αποτελούν

αποφασιστικής σημασίας βήματα

για την επανεκκίνηση της οικονομίας

και την αντιμετώπιση της
ανεργίας που απειλεί την κοινωνική
συνοχή

Ενώ εστίασε επίσης σε μια σειρά
δραστικών μεταρρυθμίσεων και αλλαγών

που εφαρμόζονται με στόχο
τη δημιουργία ενός σταθερού και επενδυτικά

φιλικού περιβάλλοντος όπως

η φορολογική μεταρρύθμιση και
η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Συγκροτούμε ένα αντιγραφειοκρατικό

νομικό και επιχειρησιακό
πλαίσιο για επενδύσεις εφαρμόζουμε

ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις
στη δημόσια διοίκηση για την καταπολέμηση

της διαφθοράς και την
προώθηση της αξιοκρατίας και της
αξιολόγησης Δημιουργούμε συνέρ

Πετύχαμε συμφωνία
που για πρώτη φορά
περιλαμβάνει
χαμηλότερους
δημοσιονομικούς
στόχους περισσότερους
ευρωπαϊκούς πόρους
και μια ξεκάθαρα
δέσμευση για ελάφρυνση
του χρέους διαμήνυσε
ο πρωθυπουργός

γειες ανάμεσα στον δημόσιο και τον
ιδιωτυχό τομέα Λαμβάνουμε μέτρα
για τη μεταρρύθμιση του συστήματος

απονομής δικαιοσύνης αναβαθ¬

μίζουμε και εκσυγχρονίζουμε τους
πτωχευτικούς νόμους ήταν το μήνυμα

που έστειλε στις ΗΠΑ ο Αλέξης
Τσίπρας

Ανέλυσε ακόμη την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση

των ελληνικών συ
στημικών τραπεζών μέσω της προσέλκυσης

ιδιωτών επενδυτών με
την ταυτόχρονη πρόβλεψη ότι αναμένεται

πως το ΑΕΠ θα επιστρέψει
σε θετικό πρόσημο στο δεύτερο εξάμηνο

του 2016 Παράλληλα η επικείμενη

άρση του waiver και η αναμενόμενη

ενσωμάτωση των ελληνικών

ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής

χαλάρωσης της ΕΚΤ το 20 1 6
θα μας δώσουν την ώθηση για την επιστροφή

της Ελλάδας εκ νέου στις
αγορές κεφαλαίου εκτίμησε

Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε

επίσης στη γεωστρατηγική
θέση της Ελλάδας η οποία την αναδεικνύει

σε ενεργειακό και διαμετακομιστικό

κόμβο Πιο αναλυτικά
στον τομέα της ενέργειας αγωγοί πετρελαίου

φυσυχού αερίου και η πράσινη

ενέργεια αναμένεται να
προσελκύσουν

υψηλού επιπέδου επενδύσεις

ενώ σχέδια υποδομών και
διαμετακόμισης είναι σημαντικά για
την Ελλάδα τόνισε προσθέτοντας ό¬

τι σειρά δημοσίων επενδύσεων στον
τομέα των υποδομών θα αρχίσουν
άμεσα Ο πρωθυπουργός ανέφερε ακόμη

ότι υπάρχουν χρηματοδοτικές
δυνατότητες για δημόσιες και ιδιω
τυχές επενδύσεις μέσω του λεγόμενου

σχεδίου Γιούνκερ αλλά η Ελλάδα

είναι επίσης ανουχτή στην προσέγγιση

νέων επενδυτικών κεφαλαίων

Στον τομέα του τουρισμού πιο συγκεκριμένα

υπογράμμισε την αναβάθμιση

των υπαρχουσών υποδομών

και του πολεοδομικού σχεδιασμού

που θα ανοίξουν τον δρόμο για
νέες επενδύσεις σε ποικίλες μορφές
τουρισμού όπως ο πολυτελής τουρισμός

ο ιατρικός και εναλλακτικές
μορφές τουρισμού

Αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες
μας προσπαθούμε να τις μετατρέψουμε

σε δύναμη και ευκαιρίες Εκμεταλλευόμαστε

τα συγκριτικά μας
πλεονεκτήματα ΓΓ αυτό σας καλούμε

να εμπιστευθείτε την Ελλάδα Σας
καλούμε να μας εμπιστευθείτε κατέληξε

με έμφαση
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NT. ΒΕΛΚΟΥΛΕΣΚΟΥ

Xü)pis «οφαγή»
των συντάξεων
δεν έχει πλεόνασμα
Το «κουαρτέτο» ίων δανειστών, 

μιλώντας σε εκατοντάδες
εκπροσώπους ξένων funds και
τραπεζιτών, έδωσε το πνεύμα των
πραγματικών του προθέσεων!
Πρώτη και «καλύτερη» η
Ντέλια Βελκουλέσκου του
ΔΝΤ, που θέλει «αίμα» σε
Ασφαλιστικό και συντάξεις!
Επιβεβαιώνοντας τη φήμη
της σκληρής, υπογράμμισε
την ανάγκη για πρόσθετες
μεταρρυθμίσεις στο Ασφαλιστικό 

και το Συνταξιοδοτικό, 

προκειμένου να επιτευχθεί 

πρωτογενές πλεόνασμα.
Πάντως, το «κουαρτέτο» διαβε- ^Jj
βαίωσε το ακροατήριο του επενδυτικού 

συνεδρίου στη Νέα Υόρ- Ι
κη πως παραμένει αισιόδοξο ότι τα
προβλήματα στην Ελλάδα θα επιλυθούν 

και ότι αναμένει η πρώτη
αξιολόγηση να ξεκινήσει στα μέσα
Ιανουαρίου, οπότε θα ανοίξει η συζήτηση 

και για το ζήτημα της διευθέτησης 

της βιωσιμότητας του ελ
ληνικού χρέους.     I Σελ.: 12

AvcKpopéstou «κουαριέτου» και σιην ελάφρυνση xpéous

Νέο «μαχαίρι» σε Ασφαλιστικό και συντάξει ζητεί η Βελκουλέσκου
Για ξεκάθαρη δέσμευση -στο

ύψιστο δυνατό πολιτικό επίπεδο-
ιων δανειστών να προχωρήσουν
σε ελάφρυνση του ελληνικού χρέους 

αμέσως μετά ιην ολοκλήρωση
της πρώτης αξιολόγησης του τρίτου 

προγράμματος στήριξης της ελληνικής 

οικονομίας έκαναν λόγο
οι εκπρόσωποι των «θεσμών» στη
Νέα Υόρκη.

Μιλώντας σε ακροατήριο εκατοντάδων 

ξένων funds και τραπεζιτών 
στο πλαίσιο του έβδομου ετήσιου 

επενδυτικού φόρουμ για την
Ελλάδα, που διοργάνωσε η Capital 

Link Invest in Greece Forum

χθες στο «Metropolitan Club», οι
εκπρόσωποι των «θεσμών» -Νιέ-
κλαν Κοστέλο της Κομισιόν, Νικόλα 

Τζιαμαρόλι του ESM, Ράσμους
Ρέφερ της ΕΚΤ και, βέβαια, Ντέλια 

Βελκουλέσκου του ΔΝΤ- 
εμφανίστηκαν 

θετικοί για τη μέχρι
τώρα πρόοδο που έχει επιτευχτεί
στην Ελλάδα, αν και ξεκαθάρισαν
ότι παραμένουν ακόμα σημαντικές
ανοιχτές προκλήσεις.

Διαβεβαίωσαν, όμως, το ακροατήριο 

ότι παραμένουν αισιόδοξοι
πως τα όποια προβλήματα θα καταστεί 

δυνατόν να επιλυθούν και
πως θεωρούν ότι με την ολοκλή¬

ρωση της πρώτης αξιολόγησης
που αναμένεται να ξεκινήσει στα
μέσα Ιανουαρίου θα ανοίξει η συζήτηση 

και για το ζήτημα της διευθέτησης 

της βιωσιμότητας του ελληνικού 

χρέους.
Ειδικότερα, η κυρία Βελκουλέσκου 

υπογράμμισε την ανάγκη για
πρόσθετες μεταρρυθμίσεις στο
Ασφαλιστικό και το Συνταξιοδοτικό, 

προκειμένου να επιτευχθεί
πρωτογενές πλεόνασμα, ενώ υποστήριξε 

παράλληλα και την πάγια
θέση του Ταμείου, περί της ανάγκης 

μίας αξιοσημείωτης απομεί-
ωσης του δημόσιου χρέους.Όπως

ανέφερε, οι πρωτοβουλίες που
έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής στο μέτωπο 

αυτό δεν ήταν ικανές να αποκαταστήσουν 

τη βιωσιμότητα του
δημόσιου χρέους της χώρας. Η
ίδια υποστήριξε ότι θα πρέπει να
δοθεί έμφαση σε μεταρρυθμίσεις
που βελτιώνουν το επίπεδο του ανταγωνισμού, 

διευκολύνοντας την
είσοδο στην αγορά νέων επιχειρήσεων. 

Από την πλευρά του, ο Ντέ-
κλαν Κοστέλο επέμεινε στην ύπαρξη 

πολιτικής βούλησης από την
πλευρά των εταίρων της χώρας για
πρόοδο στο θέμα της ελάφρυνσης
του χρέους.
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ΘΕΣΜΟΙ

Δέσμευση για
ελάφρυνση του χρέους

Για ελάφρυνση του
ελληνικού χρέους
αμέσως μετά την
ολοκλήρωση της
πρώτης αξιολόγησης
του τρίτου
προγράμματος
στήριξης της
ελληνικής οικονομίας
έκαναν λόγο οι
εκπρόσωποι των
θεσμών στη Νέα
Υόρκη απευθυνόμενοι
σε ακροατήριο
εκατοντάδων ξένων
funds και τραπεζιτών
στο πλαίσιο του
έβδομου ετήσιου
επενδυτικού φόρουμ
για την Ελλάδα που
διοργάνωσε χθες η
Capital Link Invest In
Greece Forum στο
Metropolitan Club στη
Νέα Υόρκη

Του Γιάννη Χαλκιαδάκη
Ειδικότερα οι εκπρόσωποι των
θεσμών Νίκολα Τζιαμαρόλι του
ESM Ντέκλαν Κοστέλο της Κο
μισιόν Ράσμους Ρέφερ της
ΕΚΤ και φυσικά Ντέλια Βελ
κουλέσκου του ΔΝΤ μίλησαν με
θετικά λόγια για τη μέχρι τώρα
πρόοδο που έχει επιτευχτεί
στην Ελλάδα ξεκαθαρίζοντας
βεβαίως πως παραμένουν ακόμα

σημαντικές ανοιχτές προκλήσεις

Ωστόσο διαβεβαίωσαν το
ακροατήριο ότι διατηρούν την
αισιοδοξία πως τα όποια προβλήματα

θα μπορέσουν να επιλυθούν

και ότι περιμένουν πως
με την ολοκλήρωση της πρώτης

αξιολόγησης η οποία αναμένεται

να ξεκινήσει στα μέσα
Ιανουαρίου θα ανοίξει η συζήτηση

και για το ζήτημα της διευθέτησης

της βιωσιμότητας
του ελληνικού χρέους
Πιο αναλυτικά η κ Βελκουλέ
σκου τόνισε την ανάγκη για
πρόσθετες μεταρρυθμίσεις στο
ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό

προκειμένου να επιτευχθεί

πρωτογενές πλεόνασμα
υπογραμμίζοντας παράλληλα
και την πάγια θέση του ταμεί

ψ Γ im χ ι—ι 4 L

0 7-JiiP φ

1
ου για την ανάγκη μίας αξιοσημείωτης

απομείωσης του Δημόσιου

Χρέους
Στην ομιλία του ανέφερε πως
οι πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί

μέχρι στιγμής στο μέτωπο
αυτό δεν ήταν ικανές να

αποκαταστήσουν τη βιωσιμότητα
του Δημόσιου Χρέους της

χώρας συμπληρώνοντας ότι η
αδύναμη δημοσιονομική θέση
της Ελλάδος αποτελεί πρόκληση

για την οικονομική πολιτική

υποστηρίζοντας ότι θα
πρέπει να δοθεί προσοχή σε
μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν

το επίπεδο του ανταγωνισμού
διευκολύνοντας την είσοδο

στην αγορά νέων επιχειρήσεων

Παίρνοντας το λόγο ο κ Κοοτέλο

επισήμανε την ύπαρξη
πολιτικής βούλησης από την
πλευρά των εταίρων της χώρας
για πρόοδο στο θέμα της ελάφρυνσης

του χρέους με τον κ
Weiser και τον κ Regling να
προδικάζουν στον ελληνικό κυριακάτικο

τύπο τη σύγκλιση
των απόψεων της ευρωζώνης
αναφορικά με την αναδιάρθρωση

του ελληνικού χρέους
με το ΔΝΤ
Βέβαια τα επίπεδα σύγκλισης
συγκεκριμενοποιούνται στην
επιμήκυνση τόσο της διάρκειας

λήξης όσο και της περιόδου
χάριτος ωστόσο παραμένει
ασαφής περιοχή το πώς θα ενσωματωθεί

στην αναδιάρθρω¬

ση του χρέους η απαίτηση της
Γερμανίας για τη δημιουργία
ενός μηχανισμού παρακολούθησης

και εποπτείας καθ όλη
τη διάρκειά του
Στο μεταξύ στην Αθήνα κατατέθηκε

στη Βουλή το νέο
μισθολόγιο

στο Δημόσιο που
προβλέπει μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο

Διαχείριση των
μη εξυπηρετούμενων δανείων
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες

επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της Συμφωνίας Δημοσιονομικών

Στόχων και Διαρθρωτικών

Μεταρρυθμίσεων
Αναλυτικότερα με το νέο ενιαίο

μισθολόγιο αποσυνδέεται
ο μισθός από το βαθμό και ορίζονται

τα νέα μισθολογικά κλιμάκια

για τους υπαλλήλους
ανάλογα με την κατηγορία της
εκπαίδευσης τους οπότε για
τους υπαλλήλους με κατηγορία

εκπαίδευσης ΠΕ και TE
προβλέπονται 19 μισθολογικά
κλιμάκια εξέλιξης ενώ για τους
υπαλλήλους ΔΕ και ΥΕ καθιερώνονται

13 μισθολογικά κλιμάκια

Όσον αφορά την κατοχή μεταπτυχιακών

τίτλων σπουδών
ενός έτους ο υπάλληλος θα
κερδίζει δύο κλιμάκια ενώ για
κατοχή διδακτορικού τίτλου
σπουδών συναφούς αντικειμένου

με την εργασία του θα κερδίζει

6 κλιμάκια
Ο βασικός μισθός για υπαλλήλους

ΥΕ καθορίζεται σε 780 ευ

ΡΤΙ
3

ρώ ενώ για τους υπαλλήλους
ΔΕ σε 780 ευρώ επί συντελεστή

1 10 858 ευρώ για TE 780
ευρώ με συντελεστή 1,33

1 037 ευρώ και για ΠΕ 780 ευρώ

επί 1,40 1.092 ευρώ
Αναφορικά με την οικογενειακή

παροχή για ανήλικα τέκνα
ή ανίκανα να εργαστούν και με
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον

50 ή για παιδιά που
σπουδάζουν και δεν έχουν ξεπεράσει

το 24 έτος της ηλικίας
τους καθορίζεται σε 50 ευρώ
για το ένα τέκνο 70 ευρώ συνολικά

για τα δύο τέκνα 120
ευρώ συνολικά για τα τρία τέκνα

170 ευρώ για τα τέσσερα
τέκνα και επιπρόσθετα 70 ευρώ

για κάθε ένα επιπλέον τέκνο

ενώ για τους υπαλλήλους
που εργάζονται σε παραμεθόριες

περιοχές προβλέπεται επιπλέον

αμοιβή 100 ευρώ
Όσον αφορά το επίδομα θέσης
ευθύνης καθορίζεται σε 1 400
ευρώ για Γενικούς Γραμματείς
Υπουργείων σε 1 150 ευρώ για
αναπληρωτές Γενικούς Γραμματείς

ή Ειδικούς Γραμματείς
Υπουργείων σε 1 000 ευρώ για
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων

σε 450 ευρώ για
Προϊσταμένους Διευθύνσεων
και Προϊσταμένους Πολιτικών
Γραφείων μελών της Κυβέρνησης

σε 350 ευρώ για Προϊσταμένους

Υποδιευθύνσεων και
290 ευρώ για Προϊσταμένους
Τμημάτων

Απαίτηση

Τα επίπεδα
σύγκλισης συγκεκριμενο¬

ποιούνται
στην επιμήκυνση

τόσο
της διάρκειας
λήξης όσο και
της περιόδου
χάριτος
ωστόσο παραμένει

ασαφής
περιοχή το
πώς θα ενσωματωθεί

στην
αναδιάρθρωση
του χρέους η
απαίτηση της
Γερμανίας
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΕ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΑΔΕΧΘΗΚΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΛ.ΤΣΙΠΡΑ
προς επενδυτές Εμπιστευτείτε την Ελλάδα
Η χώρα είναι ανοικτή οτην προοέγγιοη νέων επενδυτικών κεφαλαίων τόνισε

Τις
προοπτικές της ελληνικής οι αλλαγών που εφαρμόζονται με στόχο

κονομι'αςκαιτονστρατηγικόσχε τη δημιουργία ενός σταθερού και ε

διασμό για την εκπλήρωση τους πενδυτικά φιλικού περιβάλλοντος ό

παρουσίασε ο πρωθυπουργός της Ελ πως η φορολογική μεταρρύθμιση και
λάδας Αλέξης Τσίπρας στο τηλεοπτι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
κό του μήνυμα προς το 1 7ο Annual Συγκροτούμε ένα αντιγραφειοκρατι
Capital Link Invest in Greece Forum κό νομικό και επιχειρησιακό πλαίσιο
Διαπραγματευτήκαμε σκληρά ζητώ για επενδύσεις εφαρμόζουμε ριζο
ντας πραγματικές μεταρρυθμίσεις σπαστικές μεταρρυθμίσεις στη δημό
που να προωθούν την ανάπτυξη και σια διοίκηση για την καταπολέμηση
δεν θα συρρικνώνουν την δυναμική της διαφθοράς και την προώθηση της
της οικονομίας μας Επιτύχαμε μία αξιοκρατίας και της αξιολόγησης Δη
συμβιβαστική συμφωνία που περι μιουργούμε συνέργειες ανάμεσα στον
λαμβάνει για πρώτη φορά χαμηλότε δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα Λαμ
ρους δημοσιονομικούς στόχους πε βάνουμε μέτρα για την μεταρρύθμιση
ρισσότερους ευρωπαϊκούς επενδυτι του συστήματος απονομής δικαιοσύ
κούς πόρους και μία ξεκάθαρη δέ νης αναβαθμίζουμε και εκσυγχρονί
σμευση για ελάφρυνση του χρέους ζούμε τους πτωχευτικούς νόμους
αναφέρει στο μήνυμά του ο πρωθυ δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας
πουργός προσθέτοντας ότι αυτοί οι Ο έλληνας πρωθυπουργός αναφέρ
τρεις παράγοντες αποτελούν απο θηκε επίσης στην επιτυχή ανακεφα
φασιστικήςσημασίαςβήματα"γιατην λαιοποίηση των ελληνικών συστημι
επανεκκίνηση της οικονομίας και την κών τραπεζών μέσω της προσέλκυ
αντιμετώπιση της ανεργίας που α σης ιδιωτών επενδυτών και προέ
πειλείτην κοινωνική συνοχή βλεψε ότι αναμένεται πως το ΑΕΠ θα
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε μία επιστρέψει σε θετικό πρόσημο στο
σειρά δραστικών μεταρρυθμίσεων και δεύτερο εξάμηνο του 201 6 Ιιλ.3

Τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

και τον στρατηγικό σχεδιασμό

για την εκπλήρωση τους παρουσίασε

ο προΰθυπουργός της Ελλάδας

Αλέξης Τσίπρας στο τηλεοπτικό του

μήνυμα προς το 1 7ο Annual Capital
Link Invest in Greece Forum Σελ 3
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Αλ Τσίπρας Να εμπιστευτείτε
την Ελλάδα

Η χώρα είναι ανοικτή στην προσέγγιση νέων επενδυτικών κεφαλαίων τόνισε

Τις
προοπτικές της ελληνικής

οικονομίας και τον στρατηγικό
σχεδιασμό για την εκπλήρωση

τους παρουσίασε ο πρωθυπουργός
της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας

στοτηλεοπτικότου μήνυμαπρος το
17ο Annual Capital Link Invest in

Greece Forum

Διαπραγματευτήκαμε σκληρά
ζητώντας πραγματικές μεταρρυθμίσεις

που να προωθούν την ανάπτυξη
και δεν θα συρρικνώνουν την δυναμική

της οικονομίας μας Επιτύχαμε
μία συμβιβαστική συμφωνία που

περιλαμβάνει για πρώτη φορά χαμηλότερους

δημοσιονομικούς στόχους
περισσότερους ευρωπαϊκούς επενδυτικούς

πόρους και μία ξεκάθαρη
δέσμευση για ελάφρυνση του χρέους

αναφέρει στο μήνυμά του ο

πρωθυπουργός προσθέτοντας ότι
αυτοί οι τρεις παράγοντες αποτελούν

αποφασιστικής σημασίας βήματα

για την επανεκκίνηση της οικονομίας

και την αντιμετώπιση της α¬

νεργίας που απειλεί την κοινωνική
συνοχή Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε

σε μία σειρά δραστικών μεταρρυθμίσεων

και αλλαγών που εφαρμόζονται

με στόχο τη δημιουργία ενός

σταθερού και επενδυτικά φιλικού

περιβάλλοντος όπως η φορολογική

μεταρρύθμιση και η καταπολέμηση

της φοροδιαφυγής Συγκροτούμε
ένα αντιγραφειοκρατικό νομικό

και επιχειρησιακό πλαίσιο για επενδύσεις

εφαρμόζουμε ριζοσπαστικές

μεταρρυθμίσεις στη δημόσια
διοίκηση για την καταπολέμηση της
διαφθοράς και την προώθηση της αξιοκρατίας

και της αξιολόγησης Δημιουργούμε

συνέργειες ανάμεσα
στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα
Λαμβάνουμε μέτρα για την μεταρρύθμιση

του συστήματος απονομής
δικαιοσύνης αναβαθμίζουμε και εκσυγχρονίζουμε

τους πτωχευτικούς
νόμους δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας
Ο έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε

επίσης στην επιτυχή ανακεφα

λαιοποίηση των ελληνικών συστημι
κών τραπεζών μέσω της προσέλκυσης

ιδιωτών επενδυτών και προέβλεψε

ότι αναμένεται πως το ΑΕΠ θα
επιστρέψει σε θετικό πρόσημο στο
δεύτερο εξάμηνο του 2016 Παράλληλα

η επικείμενη άρση του waiver
και η αναμενόμενη ενσωμάτωση των
ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα

ποσοτικής χαλάρωσης της Ε KT το
201 6 θα μας δώσει την ώθηση για
την επιστροφή της Ελλάδας εκ νέου
στις αγορές κεφαλαίου πρόσθεσε ο

Αλέξης Τσίπρας Ο έλληνας πρωθυπουργός

αναφέρθηκε επίσης στην
γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας η
οποία την αναδεικνύει σε ενεργειακό
και διαμετακομιστικό κόμβο Στον
τομέα της ενέργειας αγωγοί πετρελαίου

φυσικού αερίου και η πράσινη
ενέργεια αναμένεται να προσελκύσουν

υψηλού επιπέδου επενδύσεις
ενώ σχέδια υποδομών και διαμετακόμισης

είναι σημαντικά για την Ελλάδα

τόνισε προσθέτοντας ότι σει¬

ρά δημοσίων επενδύσεων στον τομέα
των υποδομών θα αρχίσουν άμεσα

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ακόμη

ότι υπάρχουν χρηματοδοτικές δυνατότητες

για δημόσιες και ιδιωτικές
επενδύσεις μέσω του λεγόμενου σχεδίου

Γιουνκέρ αλλά η Ελλάδα είναι επίσης

ανοικτή στην προσέγγιση νέων

επενδυτικών κεφαλαίων Στον
τομέα του Τουρισμού ο Αλέξης Τσίπρας

αναφέρθηκε στην αναβάθμιση
των υπαρχουσών υποδομών και του
πολεοδομικού σχεδιασμού που θα
ανοίξουν τον δρόμο για νέες επενδύσεις

σε ποίκιλες μορφές τουρισμού
όπως ο πολυτελής τουρισμός ο ιατρικός

και εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες

μας προσπαθούμε να τις μετατρέψουμε

σε δύναμη και ευκαιρίες
Εκμεταλλεύομαστε τα συγκριτικά
μας πλεονεκτήματα Γι αυτό σας καλούμε

να εμπιστευθείτε την Ελλάδα

Σας καλούμε να μας εμπιστευθείτε
κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας
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Υπέρ μειώσεως του χρέους
ή κ Βελκουλέσκου

ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ μειώσεως τοϋ ελληνικού δημοσίου
χρέους αναφέρθηκε ή επί κεφαλής τοϋ κλιμακίου τοϋ
ΔΝΤ στους θεσμούς κ Ντέλια Βελκουλέσκου στο πλαίσιο

τοϋ Που ετησίου Capital Link Invest in Greece Forum
πού πραγματοποιήθηκε χθές στην Νέα Υόρκη

Όπως ανέφερε σε τηλεφωνική της παρέμβαση ο
πρωτοβουλίες πού έχουν αναληφθεί μέχρι στιγμής στό
μέτωπο τοϋ δημοσίου χρέους δέν ήταν ικανές νά αποκαταστήσουν

τήν βιωσιμότητα τοϋ δημοσίου χρέους της χώρας

Τό στέλεχος τοϋ ΔΝΤ αναφέρθηκε στην ανάγκη νά
υπάρξουν πρόσθετες μεταρρυθμίσεις στό ασφαλιστικό
καί συνταξιοδοτικό προκειμένου νά επιτευχθεί πρωτογενές

πλεόνασμα Συμπλήρωσε δέ ότι ή αδύναμη δημοσιονομική

θέσις της Ελλάδος αποτελεί πρόκληση γιά τήν
οικονομική πολιτική Ή ϊδια υποστήριξε ότι θά πρέπει νά
δοθεί έμφασις σέ μεταρρυθμίσεις πού βελτιώνουν τό επίπεδο

τοϋ ανταγωνισμού διευκολύνοντας τήν είσοδο στην
άγορά νέων επιχειρήσεων
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Σέ ιδιώτες τά 14 αεροδρόμια
Fraport-Κοπελοϋζος οί διαχειριστές γιά 40 χρόνια

ΥΠΕΓΡΑΦΗΣΑΝ χθές μεταξύ τής
κοινοπραξίας των Fraport AG καίΌμί
λου Κοπελούζου και τοϋ ΤΑΙΠΕΔ οι
συμβάσεις παραχωρήσεως γιά τήν λειτουργία

τήν διαχείριση τήν ανάπτυξη
καί τήν συντήρηση των 14 περιφερειακών

αεροδρομίων της Ελλάδος γιά 40
χρόνια Ή άνάληψις της λειτουργίας
των αεροδρομίων επίκειται γιά τό φθινόπωρο

τοϋ 2016 μέ τήν ταυτόχρονη
προκαταβολή τοϋ τιμήματος παραχωρήσεως

ύψους 1 23 δισ εύρώ από τήν κοινοπραξία

Συνολικά τά 14 ελληνικά περιφερειακά

αεροδρόμια τό 2014 εξυπηρέτησαν
περίπου 22 εκατομμύρια επιβάτες

καί αναμένεται νά υπερβούν τά 23 εκατομμύρια

σέ επιβάτες γιά τό 2015 Ειδικότερα

τό διεθνές επιβατικό κοινό
αποτελεί τό 77 της συνολικής κινήσεως

στά 14 αυτά αεροδρόμια Τά αεροδρόμια

πού βρίσκονται στήν ήπειρωτι
κή χώρα είναι τοϋ Ακτίου τής Καβάλας
καί τής Θεσσαλονίκης Τά υπόλοιπα 1 1

αεροδρόμια βρίσκονται σέ νησιά καί
είναι τής Κερκύρας των Χανίων Κρήτης

τής Κεφαλονιας τής Κω τής Μυτιλήνης

τής Μυκόνου τής Ρόδου τής
Σάμου τής Σαντορίνης τής Σκιάθου καί
τής Ζακύνθου Στις εταιρείες διαχειρίσεων

των άεηοδηοιιίων τι Frannrt AG

θά έχει τήν καθαρή πλειοψηφία των
μετοχών

καί ό Όμιλος Κοπελούζου θά
εχει τό υπόλοιπο μερίδιο Ή κυριότης
τών αεροδρομίων θά παραμείνει στό
Ελληνικό Δημόσιο γιά όλη τήν διάρκεια

τής παραχωρήσεως Πέραν τής
προκαταβολής τοϋ τιμήματος παραχωρήσεως

θά καταβάλλεται κάθε χρόνο
τίμημα 22,9 εκατ εύρώ αναπροσαρμοζόμενο

ετησίως Έπί πλέον ή κοινοπραξία

Fraport-Κοπελούζου θά επενδύσει

συνολικά 330 εκατομμύρια ευρώ σέ
αερολιμενικές υποδομές μέχρι τό 2020

Ό Πρόεδρος τοϋ Εκτελεστικού Συμβουλίου

τής Fraport AG κ Dr Stefan
Schulte μετά τήν υπογραφή δήλωσε
Από τότε πού επιλεγήκαμε ώς προτιμητέος

επενδυτής πριν άπό περίπου
έ'ναν χρόνο ή Fraport καί όΌμιλος Κοπελούζου

έχουν παραμείνει σταθερά
προσηλωμένοι στά ελληνικά περιφερειακά

αεροδρόμια ένα έργο μέ οφέλη
τόσο γιά τήν Ελλάδα οσο καί γιά

τούς ίδιους τούς'Έλληνες Ή,,έκτεταμέ
νη τεχνογνωσία τής Fraport θά ενισχύσει

καί τίς 14 αεροπορικές πύλες εισόδου

οί όποιες είναι ζωτικής σημασίας
γιά τήν Οικονομία τής χώρας καί ιδιαίτερα

γιά τόν σημαντικό διεθνή τουριστικό

τομέα στήν Ελλάδα
Άπό τιίν ττΐ ρ.ηπό τπιι Λ îSntvrrir wm

Πρόεδρος τοϋΌμίλου Κοπελούζου ό κ
Δημήτρης Κοπελοΰζος δήλωσε Πρόκειται

γιά μία άπό τίς μεγαλύτερες καί
πιό επωφελείς επενδύσεις μέ εθνικά καί
κοινωνικά κριτήρια Ή παραχώρηση
τών 14 περιφερειακών αεροδρομίων τής
Ελλάδας αναμφίβολα αποτελεί μία βάση

επανεκκίνησης τής ελληνικής οικονομίας

Τήν διαφωνία του μέ τήν παραχώρηση
τών περιφερειακών άεροδρομίων

εξέφρασε χθές ό υπουργός Υποδομών
Χρήστος Σπίρτζης αν καί ό ϊδιος υπέγραψε

τήν σύμβαση
Μιλώντας σέ ραδιοφωνικό σταθμό

τόνισε πώς δέν ήταν ή σημερινή Κυβέρ
νησις πού έδωσε τά άεροδρόμια στήν
Fraport άλλά όσοι έκαναν τόν διαγωνισμό

πού έβαλαν τούς συγκεκριμένους
όρους Τήν ϊδια ώρα πάντως ό Πρωθυπουργός

μέ μήνυμα πού άπέστειλε στό
17ο ετήσιο Capital Link Invest in
Greece καλοΰσε τούς ξένους επενδυτές
νά έλθουν στήν Ελλάδα Χαρακτηριστικά

σημείωσε Αναγνωρίζουμε τίς
αδυναμίες μας καί προσπαθούμε νά τίς
μετατρέψουμε σέ πλεονεκτήματα καί
ευκαιρίες Αξιοποιούμε τά συγκριτικά
μας πλεονεκτήματα Γι αυτό σας καλούμε

νά εμπιστευθείτε τήν Ελλάδα
Υ.Γ/Γ ™~ιιρ ή i\nr πι-π-ι/ττρηΑρΤτρν
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Πρόσκληση επενδυτών
μέσω βίντεο

Προγραμματισμένο να μιλήσουν

χθες διά ζώσης
στο φόρουμ του Capital
Link Invest in Greece
ήταν τόσο οι εκπρόσωποι

των θεσμών όσο και
οι Ελληνες υπουργοί που
συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση

Ωστόσο
οι διαβουλεύσεις δεν επέ

u τρεψαν σε κανέναν να
ταξιδέψει στη μακρινή

Νέα Υόρκη όπου γίνεται το φόρουμ αφού ολοκληρώθηκαν

το βράδυ της Παρασκευής και έμειναν
αρκετές λεπτομέρειες να αποσαφηνιστούν σε τεχνικό

επίπεδο Ετσι οι εκπρόσωποι των θεσμών
θα έπρεπε να είναι στις βάσεις τους για να τσεκάρουν

την υλοποίηση των προαπαιτουμένων
μέτρων από την ελληνική κυβέρνηση και για τον
λόγο αυτό προτίμησαν να παρέμβουν τηλεφωνικά
Επίσης τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο υπουργός
Οικονομίας Γ Σταθάκης φωτ περιορίστηκαν σε
δηλώσεις μέσω βίντεο Το θέμα είναι εάν αυτές
έπεισαν όσους τους άκουσαν
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ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ

Κάλεσμα για επενδύσεις
με ντελάλη την αντιλαϊκή πολιτική
Το σταθερό πολιτικό περιβάλλον την ευρεία συναίνεση
για τις αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις και τη γεωστρατηγική θέση της χώρας
διαφήμισε σε μήνυμά του σε επενδυτές στη Ν Υόρκη ο Αλ Τσίπρας

Με
κράχτη την αντιλαϊκή πολιτική και τη

γεωστρατηγική θέση της χώρας η συγκυ
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ επιχειρεί την
προσέλκυση διεθνών επενδυτών προς

όφελος του εγχώριου κεφαλαίου Σε αυτό ακριβώς

το πλαίσιο εξελίσσεται στη Νέα Υόρκη
το ετήσιο Φόρουμ Επενδύστε στην Ελλάδα

Capital Link Forum με τη συμμετοχή
και κυβερνητικού κλιμακίου

Ο πρωθυπουργός Αλ Τσίπρας με τηλεοπτικό

μήνυμα στους συνέδρους διαφήμισε
το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών

ως λαϊκή εντολή να προχωρήσει το ταχύτερο

δυνατό η εφαρμογή του προγράμματος
και η ανάκτηση της πρόσβασης στις διεθνείς

αγορές
Και συνέχισε χαρακτηριστικό Σε aurô ro

σταθερό πολιτικό περιβάλλον εκμεταλλευόμαστε
την ευρεία συναίνεση για να προωθήσουμε

μια σειρά δραστικών μεταρρυθμίσεων

Ολα για το κεφάλαιο
Αναλύοντας τους άξονες πάνω στους οποίους

κινούνται αυτές οι δραστικές μεταρρυθμίσεις
ανέφερε μεταξύ άλλων

Απλοποιούμε το φορολογικό σύστημά
μας και καταπολεμάμε τη φοροδιαφυγή Αυτό

δημιουργεί ένα σταθερό και φιλικό επενδυτικό

περιβάλλον
Δημιουργούμε συνέργειες ανάμεσα στον

δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα
Συγκροτούμε ένα αντιγραφειοκρατικό

νομικό και επιχειρησιακό πλαίσιο για επενδύσεις

εφαρμόζουμε ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις

στη δημόσια διοίκηση για την καταπολέμηση

της διαφθοράς και την προώθηση
της αξιοκρατίας και της αξιολόγησης

Λαμβάνουμε μέτρα για την μεταρρύθμιση
του συστήματος απονομής δικαιοσύνης

αναβαθμίζουμε και εκσυγχρονίζουμε τους πτωχευτικούς

νόμους
Αναφερόμενος στην επιτυχή ολοκλήρωση

της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών μέσω

της προσέλκυσης ιδιωτών επενδυτών υποστήριξε

πως η ενσωμάτωση των ελληνικών
ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης

της ΕΚΤ θα δώσει ώθηση για την επιστροφή

στις αγορές κεφαλαίου
Στον τομέα του Τουρισμού αναφέρθηκε

στην αναβάθμιση των υπαρχουσών υποδομών
και του πολεοδομικού σχεδιασμού που θα ανοίξουν

το δρόμο για νέες επενδύσεις σε ποικίλες

μορφές τουρισμού όπως ο πολυτελής
τουρισμός ο ιατρικός και εναλλακτικές μορφές

τουρισμού
Ειδική αναφορά έκανε στη γεωστρατηγική

θέση της Ελλάδας η οποία την αναδεικνύει
σε ενεργειακό και διαμετακομιστικό κόμβο
Οι αγωγοί πετρελαίου φυσικού αερίου και η
πράσινη Ενέργεια σύμφωνα με τον πρωθυπουργό

αναμένεται να προσελκύσουν υψηλού
επιπέδου επενδύσεις ενώ τόνισε πως σχέδια
υποδομών και διαμετακόμισης είναι σημαντικά

για την Ελλάδα προσθέτοντας ότι σειρά
δημοσίων επενδύσεων στον τομέα των υποδομών

θα αρχίσουν άμεσα Ανέφερε ακόμη ότι

υπάρχουν χρηματοδοτικές δυνατότητες για
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις μέσω του
σχεδίου Γιούνκερ

Αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες μας προσπαθούμε
να τις μετατρέψουμε σε δύναμη και ευ¬

καιρίες Εκμεταλλευόμαστε τα συγκριτικά μας
πλεονεκτήματα Γι αυτό σας καλούμε να εμπιστευθείτε

την Ελλάδα Σας καλούμε να μας
εμπιστευθείτε κατέληξε χαρακτηριστικά το
μήνυμα του Αλ Τσίπρα προς τους επενδυτές

Μιλώντας στο ίδιο συνέδριο η εκπρόσωπος
του ΔΝΤ για το ελληνικό πρόγραμμα Ντέλια
Βελκουλέσκου υπογράμμισε την ανάγκη για
πρόσθετες μεταρρυθμίσεις στο Ασφαλιστικό

προκειμένου να επιτευχθούν τα πρωτογενή
πλεονάσματα των επόμενων ετών Πρόσθεσε
ότι προκειμένου το ΔΝΤ να συμμετάσχει στο
ελληνικό πρόγραμμα η Ελλάδα πρέπει να

αντιμετωπίσει έναν αριθμό προκλήσεων αναφέροντας

το ζήτημα της ελάφρυνσης του
κρατικού χρέους

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της Κο
μισιόν στο κουαρτέτο Ντ Κοστέλο χαρακτήρισε

κρίσιμη την παρουσία του ΔΝΤ στη χρηματοδοτική

στήριξη προς το ελληνικό κράτος

Συνεχίζεται η συζήτηση
για το ρόλο του ΔΝΤ

Την ίδια ώρα πέφτουν οι ψευδεπίγραφοι διαχωρισμοί

που διαρρέονταν από τη συγκυ
βέρνηση γύρω από τις αντιθέσεις όπως ανάμεσα

στη Γερμανίδα καγκελάριο Αγκελα Μέρ
κελ και τον υπουργό Οικονομικών Β Σόιμπλε

Μιλώντας σε συνέδριο του κόμματος τους
και αναφερόμενη στο ρόλο που έπαιξε ο Σόιμπλε

στο ελληνικό πρόγραμμα η Α Μέρ
κελ τόνισε Καθοριστικός ήταν ο υπουργός
μας των Οικονομικών ο οποίος πίεζε συνεχώς
προκειμένου να αποφασιστεί ένα πρόγραμμα
μόνο με βάση τα κριτήρια που για μας ήταν και
συνεχίζουν να είναι σημαντικά Καμία παροχή
χωρίς αντιπαροχή Ιδια ευθύνη και αλληλεγγύη

πάνε μαζί και αυτό πρέπει να παραμείνει
έτσι Εγκάρδια ευχαριστώ

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Μ Ντράγκι σε ομιλία του στην Μπολόνια τόνισε

ότι σε ορισμένες χώρες το μεγάλο ύφος

των μη εξυπηρετούμενων δανείων συνεχίζει

να εμποδίζει μία ισχυρότερη αύξηση των
πιστώσεων Αυτά εξηγούν γιατί η διευκόλυνση

μίας λύσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων

πρέπει να αποτελεί μέρος του πακέτου
των μέτρων για την αποκατάσταση των παραγωγικών

επενδύσεων
Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να κλείσει η

πρώτη αξιολόγηση χωρίς το ΔΝΤ Εχουμε σαφή

μηνύματα από μερικά κράτη μέλη όπως
η Φινλανδία ότι τα κοινοβούλια τους δεν θα
συμφωνήσουν στο κλείσιμο εάν δεν είναι απολύτως

βέβαια ότι το Ταμείο θα ενταχθεί στο
πρόγραμμα δηλώνει ο επικεφαλής της Ομάδας

Εργασίας του Γιούρογκρουπ Τ Βίζερ σε
συνέντευξή του στην Καθημερινή

Πεπεισμένος για τη συμμετοχή του ΔΝΤ
εμφανίζεται και ο επικεφαλής του ESM Κλ
Ρέγκλινγκ Η συμφωνία των αρχηγών κρατών

και κυβερνήσεων του περασμένου Ιουλίου
και η απόφαση του Γιούρογκρουπ του πε¬

ρασμένου Αυγούστου δηλώνουν ξεκάθαρα ότι
το ΔΝΤ θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα τονίζει

μιλώντας στο Βήμα

Συμπληρώνουν
τα προαπαιτούμενα

Την ίδια ώρα η συγκυβέρνηση συμπληρώνει
τη λίστα με τα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα

που περιλαμβάνονται στη δεύτερη δέσμη Σε
αυτό το πλαίσιο δεν αποκλείονται τροπολογίες

στο νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή
η κατάθεση συμπληρωματικών νομοσχεδίων
ή ακόμη και η διευθέτηση των εκκρεμοτήτων

μέσω έκδοσης υπουργικών αποφάσεων
Σύμφωνα με πληροφορίες οι εκπρόσωποι

του κουαρτέτου έχουν ήδη συντάξει την έκθεση

συμμόρφωσης που εντοπίζει τις εκκρεμότητες

και η οποία αναμένεται να επικαι
ροποιηθεί ώστε να συζητηθεί στην προσεχή
συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας του Γιούρογκρουπ

Τετάρτη ή Πέμπτη
Για σημαντικά βήματα για την ανοικοδόμηση

της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας έκανε
λόγο χτες η εκπρόσωπος του επιτρόπου Οικονομικών

Π Μοσκοβισί Ανίκα Μπράιτχαρτ
αναφερόμενη στην ολοκλήρωση του δεύτερου

πακέτου προαπαιτούμενων
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Ni ΒεΠκουΒέσκου
Κάντε τα πάντα
για πρωτογενές
πϋεόνασμα

ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ μηνύματα για την Ελλάδα
έστειλε oxous ευρωπαίουβ το Διεθνέ5 Νομισματικό

Ταμείο στο Ετήσιο Διεθνέ Συνέδριο

ins Capital Link που πραγματοποιήθηκε

για 1 7η χρονιά στο Metropolitan
Club ms Néas YôpKns με θέμα Επενδύσει

στην Ελλάδα Με τηλεφωνική παρέμβαση

ins στο συνέδριο η εκπρόσω
π os του Δι εθvous Νομισματικού Ταμείου

crrous θεσμού Ντελια Βελκουλέ
σκου υπογράμμισε την ανάγκη για πρό
σθετε μεταρρυθμίσει στο ασφαλιστικό

και το συνταξιοδοτικό προκειμένου
να επιτευχθεί πρωτογενέ5 πλεόνασμα
ενώ υποστήριξε παράλληλα και την πάγια
θέση του Ταμείου περί ms ανάγκηβ μία8
αξιοση μ ε iunns απομ είωση s του δημόσιου
xpéous Συγκεκριμένα ξεκαθάρισε ότι
ακόμη και αν οι ελληνικέε Apxés κάνουν
ό,τι είναι απαραίτητο το xpéos δεν μπορεί
να γίνει βιώσιμο παρά μόνο αν οι ευρωπαίοι

βοηθήσουν στην ελάφρυνση του
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Δέσμευση κουαρτέτου για ρύθμιση του χρέους
» Δέσμευση να προχωρήσουν σε ελάφρυνση 

του ελληνικού χρέους αμέσως μετά
την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης
του τρίτου προγράμματος στήριξης της ελληνικής 

οικονομίας έδωσαν οι εκπρόσωποι
των δανειστών, σε φόρουμ που οργάνωσε η
Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Από πλευράς της Ε.Ε., ο Ντέκλαν Κοστέλο
επέμεινε στην ύπαρξη πολιτικής βούλησης
από την πλευρά των εταίρων της χώρας για
πρόοδο στο θέμα της ελάφρυνσης του χρέους. 

Υπενθυμίζεται ότι, με προχθεσινές συνεντεύξεις 

τους οι επικεφαλής Euro Working
Group Τόβας Βίζερ και του ESM Κλάους Ρέ-
γκλινγκ προδικάζουν σύγκλιση των απόψε¬

ων της Ευρωζώνης όσον αφορά την αναδιάρθρωση 

του ελληνικού χρέους με το ΔΝΤ.
Ο εκπρόσωπος της ΕΚΤ Ράσμους Ράφερ τόνισε 

ότι η επιτευχθείσα ανακεφαλαιοποίηση
των ελληνικών τραπεζών αποτελεί σημαντικό
βήμα για τη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος, 

ενώ ο εκπρόσωπος του ESM Νικόλα 

Τζαμαρόλι σημείωσε χαρακτηριστικά ότι είναι 

βέβαιος πως «αν η Ελλάδα τηρήσει το 
πρόγραμμα, 

υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ».

Ντ. Βελκουλέσκου: Απαραίτητο να
προχωρήσει η Ε.Ε. σε ελάφρυνση
του ελληνικού χρέους

Το ελληντκό χρέος δεν μπορεί να καταστεί

βιώσιμο, ακόμη και αν οι ελληνικές αρχές
κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο, εκτός εάν η
Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρήσει σε ελά-
φρυνσή του.

Αυτό δήλωσε η υπεύθυνη της αποστολής
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην
Ελλάδα Ντέλια Βελκουλέσκου, μιλώντας σε
φόρουμ που οργάνωσε χθες η Capital Link
στη Νέα Υόρκη, ενώ ζήτησε πρόσθετες μεταρρυθμίσεις 

στο ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό 

προκειμένου να επιτευχθεί
πρωτογενές πλεόνασμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ντ. Βελκουλέσκου, 

που μίλησε στους συνέδρους μέσω
βιντεοδιάσκεψης, είπε ότι το Ταμείο έχει

στηρίξει ενεργά την Ελλάδα με τεχνική βοήθεια. 

«Ελπίζουμε», τόνισε, «ότι θα είναι σε
θέση να συνεχίσει».

Πρόσθεσε ότι, προκειμένου το ΔΝΤ να
συμμετάσχει στο ελληντκό πρόγραμμα, η Ελλάδα 

«πρέπει να αντιμετωπίσει έναν αριθμό 

προκλήσεων». Ανάμεσα στις προκλήσεις
αυτές ανέφερε ξανά την ελάφρυνση του χρέους.

Από την πλευρά του, ο Ντέκλαν Κοστέλο
της Κομισιόν είπε ότι το Ταμείο είναι αυτό
που θα πάρει την απόφαση για να λάβει μέρος 

ή όχι στο ελληνικό πρόγραμμα. «Αλλά
για εμάς η παρουσία του ΔΝΤ είναι κρίσιμη», 

τόνισε.
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ΜΥΝΗΜΑ ΣΤΑΘΑΚΗ ΣΤΟ CAPITAL LINK FORUM

Επόμενος σταθμός αξιολόγηση και χρέος
Τον οδικό χάρτη της κυβέρνησης για την επιστροφή

της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη
παρουσίασε ο υπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης
και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης σε μήνυμα του
στο 1 7ο ετήσιο Capital Link Forum στη Νέα Υόρκη

Ο κ Σταθάκης αναφέρθηκε στην επιτυχή ολοκλήρωση

των προηγούμενων αξιολογήσεων καθώς

και στην ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού
τραπεζικού συστήματος η οποία επίσης στέφθηκε

με επιτυχία
Σημείωσε ότι το επόμενο ορόσημο είναι η πρώτη

αξιολόγηση του προγράμματος η οποία θα πρέπει

να ολοκληρωθεί μέχρι τον επόμενο Φεβρουάριο
και μετά είναι ο επανασχεδιασμός του ελληνικού

χρέους μετά το 2020-2022 απομακρύνοντας
έτσι τον κίνδυνο του Grexit ή κάποια παρόμοια

απειλή

Η ελληνική κυβέρνηση ηαρέχει
πολιτική σταθερότητα στην
Ελλάδα και εργάζεται προκειμένου
να διατηρηθεί η πολιτική
σταθερότητα σε μια περιοχή
μεγάλης αναταραχής

Η ελληνική κυβέρνηση η οποία ήρθε στην εξουσία

μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου παρέχει

πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα και εργάζεται
προκειμένου να διατηρηθεί η πολιτική σταθερότητα

σε μια περιοχή μεγάλης αναταραχής δήλωσε
ο υπουργός Οικονομίας και πρόσθεσε Το μείζον

θέμα μετά την ολοκλήρωση των οροσήμων
είναι προφανώς η επιστροφή στην ανάπτυξη

Γι αυτό είπε ο Γιώργος Σταθάκης το αναπτυξιακό

δυναμικό θα πρέπει να ενισχυθεί επισήμανε
ότι δρομολογείται και θα ισχύσει από την 1η

Ιανουαρίου το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις επενδύσεις

περιλαμβανόμενων των ξέων επενδύσεων

καθώς και ένα νέο σύστημα για τις δημόσιες

συμβάσεις Αναφέρθηκε επίσης στην πρωτοβουλία

για τη σύσταση ενός αναπτυξιακού ταμείου
το οποίο θα κινητοποιεί χρηματοδοτικά εργαλεία

και άμεσους πόρους για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων

επιχειρήσεων στην Ελλάδα
Γ.Α
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Στη Νέα Υόρκη η Κουντουρά
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να διερευνήσει τις σηµαντικές ευκαιρίες επενδύσεων στην
Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισµό απηύθυνε, χθες, η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισµού Έλενα
Κουντουρά, στο πλαίσιο των εργασιών του 17ου New York Capital Link Forum, µε θέµα “Investing for Growth”,
που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Το Capital Link Forum είναι το σηµαντικότερο συνέδριο στη Βόρειο Αµερική, που αφορά αποκλειστικά στην
προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα, µε σηµαντική, κάθε χρόνο, παρουσία διακεκριµένων
Ελληνοαµερικανών και διεθνών επενδυτών.
«Είµαι εδώ, για να στηρίξω την επιχειρηµατικότητα και για να ενισχύσουµε τη συνεργασία και τη
δικτύωση, ώστε να αξιοποιήσουµε ιδανικά το διαχρονικό brand name “Eλλάδα”» τόνισε η κ. Κουντουρά, η
οποία ήταν κεντρική οµιλήτρια ειδικής ενότητας αφιερωµένης στις επενδυτικές ευκαιρίες στον ελληνικό
τουρισµό.
Η αναπληρώτρια υπουργός επισήµανε, µεταξύ άλλων, πως η κυβέρνηση, έχοντας ανανεώσει τη θητεία της
για τα επόµενα τέσσερα χρόνια, έχει δεσµευτεί να προχωρήσει σε σηµαντικές αλλαγές, ώστε να υπάρξει
ανάπτυξη. Ο τουρισµός, εν µέσω κρίσης, έχει αυξηθεί κατά 25%, ενώ η συνεισφορά στο ΑΕΠ είναι 20% και
η Ελλάδα είναι κορυφαίος ευρωπαϊκός προορισµός.
Σχετικά µε τις αυξήσεις του ΦΠΑ, ανέφερε ότι, αν και επιβλήθηκαν από τους θεσµούς, η κυβέρνηση θα
προσπαθήσει, µέσω εναλλακτικών µέτρων, να προσφέρει ελαφρύνσεις στον κλάδο. Σχετικά µε την
προσφυγική κρίση, τόνισε ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µην επηρεάζεται ο τουρισµός.
Στα άµεσα σχέδια, όπως ανέφερε, βρίσκονται η βελτίωση των υποδοµών, η βελτίωση της ποιότητας των
υπηρεσιών, η προέκταση της τουριστικής περιόδου και η εξέλιξη νέων τύπων τουρισµού και προορισµών.
Στο συνέδριο, µε τη συµµετοχή περισσοτέρων από 1.000 συνέδρων, παρευρέθηκαν διεθνή επενδυτικά
funds, διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, πολυεθνικές εταιρείες και οργανισµοί, καθώς και κορυφαίοι
επιχειρηµατίες.
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Στη Νέα Υόρκη η Κουντουρά
23:54 - 15 Δεκεµβρίου 2015 - Πολιτική

Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να διερευνήσει τις σηµαντικές ευκαιρίες επενδύσεων στην
Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισµό απηύθυνε, χθες, η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισµού Έλενα
Κουντουρά, στο πλαίσιο των εργασιών του 17ου New York Capital Link Forum, µε θέµα «Investing for Growth»,
που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Το Capital Link Forum είναι το σηµαντικότερο συνέδριο στη Βόρειο Αµερική, που αφορά αποκλειστικά στην
προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα, µε σηµαντική, κάθε χρόνο, παρουσία διακεκριµένων
Ελληνοαµερικανών και διεθνών επενδυτών.

«Είµαι εδώ, για να στηρίξω την επιχειρηµατικότητα και για να ενισχύσουµε τη συνεργασία και τη
δικτύωση, ώστε να αξιοποιήσουµε ιδανικά το διαχρονικό brand name «Eλλάδα»» τόνισε η κ. Κουντουρά, η
οποία ήταν κεντρική οµιλήτρια ειδικής ενότητας αφιερωµένης στις επενδυτικές ευκαιρίες στον ελληνικό
τουρισµό.

Η αναπληρώτρια υπουργός επισήµανε, µεταξύ άλλων, πως η κυβέρνηση, έχοντας ανανεώσει τη θητεία της
για τα επόµενα τέσσερα χρόνια, έχει δεσµευτεί να προχωρήσει σε σηµαντικές αλλαγές, ώστε να υπάρξει
ανάπτυξη. Ο τουρισµός, εν µέσω κρίσης, έχει αυξηθεί κατά 25%, ενώ η συνεισφορά στο ΑΕΠ είναι 20% και
η Ελλάδα είναι κορυφαίος ευρωπαϊκός προορισµός.

Σχετικά µε τις αυξήσεις του ΦΠΑ, ανέφερε ότι, αν και επιβλήθηκαν από τους θεσµούς, η κυβέρνηση θα
προσπαθήσει, µέσω εναλλακτικών µέτρων, να προσφέρει ελαφρύνσεις στον κλάδο. Σχετικά µε την
προσφυγική κρίση, τόνισε ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µην επηρεάζεται ο τουρισµός.

Στα άµεσα σχέδια, όπως ανέφερε, βρίσκονται η βελτίωση των υποδοµών, η βελτίωση της ποιότητας των
υπηρεσιών, η προέκταση της τουριστικής περιόδου και η εξέλιξη νέων τύπων τουρισµού και προορισµών.

Στο συνέδριο, µε τη συµµετοχή περισσοτέρων από 1.000 συνέδρων, παρευρέθηκαν διεθνή επενδυτικά
funds, διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, πολυεθνικές εταιρείες και οργανισµοί, καθώς και κορυφαίοι
επιχειρηµατίες.
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Στη Νέα Υόρκη η Κουντουρά
Σε συνάντηση για την προώθηση επενδύσεων στον ελληνικό τουρισµό βρέθηκε η αναπληρώτρια υπουργός

Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να διερευνήσει τις σηµαντικές ευκαιρίες επενδύσεων στην
Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισµό απηύθυνε, χθες, η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισµού Έλενα
Κουντουρά, στο πλαίσιο των εργασιών του 17ου New York Capital Link Forum, µε θέµα «Investing for Growth»,
που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Το Capital Link Forum είναι το σηµαντικότερο συνέδριο στη Βόρειο Αµερική, που αφορά αποκλειστικά στην
προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα, µε σηµαντική, κάθε χρόνο, παρουσία διακεκριµένων
Ελληνοαµερικανών και διεθνών επενδυτών.

«Είµαι εδώ, για να στηρίξω την επιχειρηµατικότητα και για να ενισχύσουµε τη συνεργασία και τη
δικτύωση, ώστε να αξιοποιήσουµε ιδανικά το διαχρονικό brand name «Eλλάδα»» τόνισε η κ. Κουντουρά, η
οποία ήταν κεντρική οµιλήτρια ειδικής ενότητας αφιερωµένης στις επενδυτικές ευκαιρίες στον ελληνικό
τουρισµό.

Η αναπληρώτρια υπουργός επισήµανε, µεταξύ άλλων, πως η κυβέρνηση, έχοντας ανανεώσει τη θητεία της
για τα επόµενα τέσσερα χρόνια, έχει δεσµευτεί να προχωρήσει σε σηµαντικές αλλαγές, ώστε να υπάρξει
ανάπτυξη. Ο τουρισµός, εν µέσω κρίσης, έχει αυξηθεί κατά 25%, ενώ η συνεισφορά στο ΑΕΠ είναι 20% και
η Ελλάδα είναι κορυφαίος ευρωπαϊκός προορισµός.

Σχετικά µε τις αυξήσεις του ΦΠΑ, ανέφερε ότι, αν και επιβλήθηκαν από τους θεσµούς, η κυβέρνηση θα
προσπαθήσει, µέσω εναλλακτικών µέτρων, να προσφέρει ελαφρύνσεις στον κλάδο. Σχετικά µε την
προσφυγική κρίση, τόνισε ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µην επηρεάζεται ο τουρισµός.

Στα άµεσα σχέδια, όπως ανέφερε, βρίσκονται η βελτίωση των υποδοµών, η βελτίωση της ποιότητας των
υπηρεσιών, η προέκταση της τουριστικής περιόδου και η εξέλιξη νέων τύπων τουρισµού και προορισµών.

Στο συνέδριο, µε τη συµµετοχή περισσοτέρων από 1.000 συνέδρων, παρευρέθηκαν διεθνή επενδυτικά
funds, διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, πολυεθνικές εταιρείες και οργανισµοί, καθώς και κορυφαίοι
επιχειρηµατίες.

Πηγή
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Στη Νέα Υόρκη η Κουντουρά
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να διερευνήσει τις σηµαντικές ευκαιρίες επενδύσεων στην
Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισµό απηύθυνε, χθες, η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισµού Έλενα
Κουντουρά, στο πλαίσιο των εργασιών του 17ου New York Capital Link Forum, µε θέµα "Investing for Growth",
που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Το Capital Link Forum είναι το σηµαντικότερο συνέδριο στη Βόρειο Αµερική, που αφορά αποκλειστικά στην
προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα, µε σηµαντική, κάθε χρόνο, παρουσία διακεκριµένων
Ελληνοαµερικανών και διεθνών επενδυτών.

«Είµαι εδώ, για να στηρίξω την επιχειρηµατικότητα και για να ενισχύσουµε τη συνεργασία και τη
δικτύωση, ώστε να αξιοποιήσουµε ιδανικά το διαχρονικό brand name "Eλλάδα"» τόνισε η κ. Κουντουρά, η
οποία ήταν κεντρική οµιλήτρια ειδικής ενότητας αφιερωµένης στις επενδυτικές ευκαιρίες στον ελληνικό
τουρισµό.

Η αναπληρώτρια υπουργός επισήµανε, µεταξύ άλλων, πως η κυβέρνηση, έχοντας ανανεώσει τη θητεία της
για τα επόµενα τέσσερα χρόνια, έχει δεσµευτεί να προχωρήσει σε σηµαντικές αλλαγές, ώστε να υπάρξει
ανάπτυξη. Ο τουρισµός, εν µέσω κρίσης, έχει αυξηθεί κατά 25%, ενώ η συνεισφορά στο ΑΕΠ είναι 20% και
η Ελλάδα είναι κορυφαίος ευρωπαϊκός προορισµός.

Σχετικά µε τις αυξήσεις του ΦΠΑ, ανέφερε ότι, αν και επιβλήθηκαν από τους θεσµούς, η κυβέρνηση θα
προσπαθήσει, µέσω εναλλακτικών µέτρων, να προσφέρει ελαφρύνσεις στον κλάδο. Σχετικά µε την
προσφυγική κρίση, τόνισε ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µην επηρεάζεται ο τουρισµός.

Στα άµεσα σχέδια, όπως ανέφερε, βρίσκονται η βελτίωση των υποδοµών, η βελτίωση της ποιότητας των
υπηρεσιών, η προέκταση της τουριστικής περιόδου και η εξέλιξη νέων τύπων τουρισµού και προορισµών.

Στο συνέδριο, µε τη συµµετοχή περισσοτέρων από 1.000 συνέδρων, παρευρέθηκαν διεθνή επενδυτικά
funds, διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, πολυεθνικές εταιρείες και οργανισµοί, καθώς και κορυφαίοι
επιχειρηµατίες.

http://www.newsbeast.gr/politiki/arthro/2066585/sti-nea-iorki-i-kountoura
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Ν. Καραµούζης (Eurobank): Θετικό κλίµα για Ελλάδα - Αισιόδοξοι οι επενδυτές
στο συνέδριο της Capital Link

Θετικό κλίµα για την Ελλάδα επικράτησε στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, όπως επισήµανε ο
πρόεδρος της Eurobank, Νίκος Καραµούζης. Όπως αναφέρει στον λογαριασµό του στο Twitter οι επενδυτές
Paulson, Ross, Vrattos, Logothetis και Kalamos εµφανίστηκαν αισιόδοξοι για την ελληνική οικονοµία, γεγονός
που ενδεχοµένως σηµατοδοτεί µια νέα επόχή. Συγκεκριµένα, το σχόλιο του κ. Καραµούζη στο Twitter έχει
ως εξής: «Θετικό κλίµα για το µέλλον της χώρας στο συνέδριο της Capital Link στην NY.Paulson,Ross,Vrattos
,Logothetis,kalamos αισιόδοξοι.Νέα εποχή;». Σηµειώνεται ότι στην 17η ηµερίδα που διοργάνωσε το Capital
Link για την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη, το «παρών» έδωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για τις
Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις Δηµήτρης Μάρδας και η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά από την
πλευρά της κυβέρνησης, καθώς και πλήθος τραπεζιτών, επιχειρηµατιών και επενδυτών.
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Έλενα Κουντουρά: κάλεσµα σε οµογενείς κι Αµερικανούς για επενδύσεις…

Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να διερευνήσει τις σηµαντικές ευκαιρίες επενδύσεων στην
Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισµό  απηύθυνε χθες η Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού, Κα Έλενα Κουντουρά στο πλαίσιο  των εργασιών του 17ου New York Capital Link Forum µε θέµα
«Επενδύοντας για την Ανάπτυξη» που πραγµατοποιήθηκε στην Νέα Υόρκη.

Το  Capital Link Forum είναι το σηµαντικότερο συνέδριο στην Βόρειο Αµερική που αφορά αποκλειστικά στην
προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα, µε σηµαντική, κάθε χρόνο, παρουσία διακεκριµένων
Ελληνοαµερικανών και διεθνών επενδυτών.
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«Είµαι  εδώ για να στηρίξω την επιχειρηµατικότητα και για  να ενισχύσουµε τη συνεργασία και τη
δικτύωση ώστε να αξιοποιήσουµε ιδανικά το διαχρονικό  brand name “Eλλάδα”»,  τόνισε η Υπουργός.

Η υπουργός ήταν κεντρική οµιλήτρια ειδικής ενότητας αφιερωµένης στις  επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισµό.

Επισήµανε µεταξύ άλλων πως η κυβέρνηση,  έχοντας ανανεώσει τη θητεία της για τα επόµενα τέσσερα 
χρόνια, έχει δεσµευτεί να προχωρήσει σε σηµαντικές  αλλαγές ώστε να υπάρξει ανάπτυξη.

Ο τουρισµός, εν µέσω κρίσης έχει αυξηθεί κατά 25% ενώ η συνεισφορά στο ΑΕΠ είναι 20%, και  η Ελλάδα
είναι κορυφαίος Ευρωπαϊκός  προορισµός.

Σχετικά µε τις αυξήσεις του ΦΠΑ, ανέφερε ότι  αν και επιβλήθηκαν από τους θεσµούς, η κυβέρνηση  θα
προσπαθήσει µέσω εναλλακτικών µέτρων να προσφέρει ελαφρύνσεις στον κλάδο. Σχετικά µε την
προσφυγική κρίση, τόνισε ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µην επηρεάζεται ο τουρισµός. 
Στα άµεσα σχέδια, όπως ανέφερε, βρίσκονται η βελτίωση των υποδοµών, η βελτίωση  της ποιότητας των
υπηρεσιών,  η προέκταση της τουριστικής περιόδου και η εξέλιξη νέων τύπων τουρισµού και προορισµών.

Στο συνέδριο, µε τη συµµετοχή περισσοτέρων από 1000 συνέδρων, παρευρέθηκαν διεθνή επενδυτικά funds,
διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, πολυεθνικές εταιρείες και Οργανισµοί,  καθώς και κορυφαίοι
επιχειρηµατίες, ανάµεσά τους οι κ.κ. George Logothetis,  John Calamos Sr., John Catsimatidis, Efthimios Elias
Mitropoulos, John Alfred Paulson και William Vrattos.

 

ανάπτυξη Έλενα Κουντουρά επενδύσεις ξενοδοχείο οικονοµία τουρισµός χρήµατα
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http://tvkosmos.gr/article.asp?newsid=2804766

Κάλεσµα του Μάρδα σε ξένους επενδυτές
Πρώτη καταχώρηση: 15/12/2015 - 15:38

Τελευταία δηµοσίευση: 15:38Οικονοµία

Κάλεσµα στους επενδυτές να δείξουν εµπιστοσύνη και να επενδύσουν στην Ελλάδα, απηύθυνε ο
υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για τις Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις Δηµήτρης Μάρδας, από το βήµα
του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link µε θέµα «Επενδύσεις στην Ελλάδα», που διεξήχθη
χθες στη Νέα Υόρκη.

Διαβάστε τη συνέχεια  του άρθρου στο enikonomia.gr

Διαβάστε επίσης:

Γιούνκερ και Ντάισελµπλουµ: Να  µην εφησυχάζει η Ευρωζώνη

Ντάισελµπλουµ: Το ασφαλιστικό σύστηµα  στην Ελλάδα  πρέπει να  γίνει βιώσιµο

Το διαβάσαµε στο: http://www.enikos.gr/economy/358795,Kalesma-toy-Marda-se-xenoys-ependytes-.html

© 2011 ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, Με επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. | Designed by Qbrains || Interactive
Studios | Streamwithq.com // SHOUTcast and Live Video Streaming Services

http://tvkosmos.gr/article.asp?newsid=2804766


Site: http://www.e-typos.com/
Publication date: 15/12/2015 21:06

Alexa ranking (Greece): 706
Alexa ranking (Cyprus): 0
Alexa ranking (UK): 0

http://www.e-typos.com/gr/politiki/article/160429/sumfonoun-oti-diafonoun-gia-to-hreos-dd-kai-europaioi/

Συµφωνούν ότι διαφωνούν για το χρέος ΔΝΤ και Ευρωπαίοι

Παρεµβάσεις για το τρίτο ελληνικό πρόγραµµα διάσωσης έκαναν στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό φόρουµ
στη Νέα Υόρκη η εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Ντέλια Βελκουλέσκου, και ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν, Ντέκλαν
Κοστέλο.
Συµφωνούν για την ανάγκη διευθέτησης του χρέους, αλλά συνεχίζουν να διαφωνούν για τον τρόπο και
την έκταση ΔΝΤ και Ευρωπαίοι δανειστές, όπως φάνηκε από την πρώτη συνεδρία του ετήσιου διεθνούς
επενδυτικού φόρουµ που διοργανώνει το Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Το άτυπο debate για την πορεία του τρίτου ελληνικού προγράµµατος διάσωσης ξεκίνησε από την
τηλεφωνική παρέµβαση της επικεφαλής της οµάδας του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για την Ελλάδα,
Ντέλια Βελκουλέσκου. Το στέλεχος του ΔΝΤ τόνισε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αντιµετωπίσει το επόµενο
διάστηµα µια σειρά από προκλήσεις, µια από τις οποίες θα πρέπει να είναι και µια σηµαντική ελάφρυνση
του χρέους της. 

Τόνισε επίσης ότι απαιτούνται πρόσθετες µεταρρυθµίσεις στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό
προκειµένου να επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασµα. Σύµφωνα µε τηλεγράφηµα του Bloomberg, το στέλεχος
του ΔΝΤ υποστήριξε την πάγια θέση του Ταµείου περί της ανάγκης µίας αξιοσηµείωτης αποµείωσης του
δηµόσιου χρέους. Οπως ανέφερε, οι πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί µέχρι στιγµής στο µέτωπο αυτό δεν
ήταν ικανές να αποκαταστήσουν τη βιωσιµότητα του δηµόσιου χρέους της χώρας. Υποστήριξε επίσης ότι
θα πρέπει να δοθεί έµφαση σε µεταρρυθµίσεις που βελτιώνουν το επίπεδο του ανταγωνισµού,
διευκολύνοντας την είσοδο στην αγορά νέων επιχειρήσεων. 

Από την πλευρά του, ο Ντέκλαν Κοστέλο της Κοµισιόν είπε ότι το Ταµείο είναι αυτό που θα πάρει την
απόφαση για να λάβει µέρος ή όχι στο ελληνικό πρόγραµµα. Τόνισε πάντως ότι «για εµάς η παρουσία του
ΔΝΤ είναι κρίσιµη». Σε ό,τι αφορά την πρόοδο του ελληνικού προγράµµατος, είπε ότι είναι «ορατός και
επιτεύξιµος ο στόχος η ελληνική κυβέρνηση και οι δανειστές της να καταλήξουν σε µια θετική αξιολόγηση
µέχρι και το τέλος Ιανουαρίου».
Εξέφρασε επίσης την έκπληξή του για τις αντοχές που έχει επιδείξει η ελληνική οικονοµία, παρά τις
δυσκολίες της τελευταίας περιόδου. «Αιφνιδιαστήκαµε ευχάριστα από την αντοχή της ελληνικής
οικονοµίας», είπε ο κ. Κοστέλο, ο οποίος µάλιστα τόνισε ότι έχουν αναθεωρηθεί προς το καλύτερο οι
προβλέψεις για την ύφεση του 2015, σε σχεδόν µηδενικά επίπεδα. Σε ό,τι αφορά το κρίσιµο θέµα του
χρέους, ο εκπρόσωπος της Ε.Ε. επανέλαβε ό,τι είχε πει και στην Αθήνα στο συνέδριο του
Ελληνοαµερικανικού Επιµελητηρίου: «Δεν συζητάµε πλέον αν θα γίνει διευθέτηση του χρέους. Εχει ληφθεί
για το θέµα απόφαση σε πολιτικό επίπεδο. Το ζητούµενο είναι πώς θα το κάνουµε», είπε χαρακτηριστικά.
Επανέλαβε πάντως ότι το θέµα θα συζητηθεί µετά την πρώτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράµµατος, 

O εκπρόσωπος της ΕΚΤ, Ράσµους Ρέφερ, τόνισε ότι η επιτευχθείσα ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών
τραπεζών αποτελεί σηµαντικό βήµα για τη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήµατος, τονίζοντας
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παράλληλα ότι το βήµα αυτό θα ολοκληρωθεί µε την εκκαθάριση των «κόκκινων» δανείων, τη σταδιακή
επιστροφή της εµπιστοσύνης των καταναλωτών και την άρση των capital controls. 

O εκπρόσωπος του ESM, Νικόλα Τζιαµαριόλι, είπε µε τη σειρά του ότι είναι βέβαιος πως «αν η Ελλάδα
τηρήσει το πρόγραµµα, υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ».

Ο Τσίπρας 

Σε βιντεοκλήση ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, έκανε κάλεσµα στους ξένους επενδυτές να
εµπιστευτούν την Ελλάδα και τη συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. «Αναγνωρίζουµε τις αδυναµίες µας και
προσπαθούµε να τις µετατρέψουµε σε πλεονεκτήµατα και ευκαιρίες. Αξιοποιούµε τα συγκριτικά µας
πλεονεκτήµατα. Γι’ αυτό σας καλούµε να εµπιστευτείτε την Ελλάδα. Σας καλούµε να µας εµπιστευθείτε»,
τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας. Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του κ. Τσίπρα και στα πλεονεκτήµατα της
γεωστρατηγικής θέσης της χώρας µας. «Στον τοµέα της ενέργειας, εξελίξεις όπως οι αγωγοί, το φυσικό
αέριο και η πράσινη ενέργεια αναµένεται να προσελκύσουν επενδύσεις υψηλής ποιότητας. Υπάρχουν
δυνατότητες χρηµατοδότησης για δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις µέσω του λεγόµενου σχεδίου
Γιούνκερ, ωστόσο είµαστε επίσης ανοιχτοί όσον αφορά στην προσέλκυση νέων επενδύσεων».

ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα στον «Ελεύθερο Τύπο» της Τρίτης, 15 Δεκεµβρίου 2015
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Κουντουρά: Πρόσκληση σε επενδυτές από τη Ν. Υόρκη
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να διερευνήσει τις σηµαντικές ευκαιρίες επενδύσεων στην
Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισµό απηύθυνε χθες η Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού, Κα Έλενα Κουντουρά στο πλαίσιο των εργασιών του 17ου New York Capital Link Forum µε θέµα
"Investing for Growth" που πραγµατοποιήθηκε στην Νέα Υόρκη. 

Το Capital Link Forum είναι το σηµαντικότερο συνέδριο στην Βόρειο Αµερική που αφορά αποκλειστικά στην
προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα, µε σηµαντική, κάθε χρόνο, παρουσία διακεκριµένων
Ελληνοαµερικανών και διεθνών επενδυτών.
«Είµαι εδώ για να στηρίξω την επιχειρηµατικότητα και για να ενισχύσουµε τη συνεργασία και τη δικτύωση
ώστε να αξιοποιήσουµε ιδανικά το διαχρονικό brand name “Eλλάδα”», τόνισε η Υπουργός.
Η υπουργός ήταν κεντρική οµιλήτρια ειδικής ενότητας αφιερωµένης στις επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισµό.
Επισήµανε µεταξύ άλλων πως η Κυβέρνηση, έχοντας ανανεώσει τη θητεία της για τα επόµενα τέσσερα
χρόνια, έχει δεσµευτεί να προχωρήσει σε σηµαντικές αλλαγές ώστε να υπάρξει ανάπτυξη. 
Ο τουρισµός, εν µέσω κρίσης έχει αυξηθεί κατά 25% ενώ η συνεισφορά στο ΑΕΠ είναι 20%, και η Ελλάδα
είναι κορυφαίος Ευρωπαϊκός προορισµός.
Σχετικά µε τις αυξήσεις του ΦΠΑ, ανέφερε ότι αν και επιβλήθηκαν από τους θεσµούς, η κυβέρνηση θα
προσπαθήσει µέσω εναλλακτικών µέτρων να προσφέρει ελαφρύνσεις στον κλάδο. Σχετικά µε την
προσφυγική κρίση, τόνισε ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µην επηρεάζεται ο τουρισµός.
Στα άµεσα σχέδια, όπως ανέφερε, βρίσκονται η βελτίωση των υποδοµών, η βελτίωση της ποιότητας των
υπηρεσιών, η προέκταση της τουριστικής περιόδου και η εξέλιξη νέων τύπων τουρισµού και προορισµών.
Στο συνέδριο, µε τη συµµετοχή περισσοτέρων από 1000 συνέδρων, παρευρέθηκαν διεθνή επενδυτικά funds,
διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, πολυεθνικές εταιρείες και Οργανισµοί, καθώς και κορυφαίοι
επιχειρηµατίες, ανάµεσά τους οι κ.κ. George Logothetis, John Calamos Sr., John Catsimatidis, Efthimios Elias
Mitropoulos, John Alfred Paulson και William Vrattos.

http://www.bluebirds.gr/koyntoyra-prosklisi-se-ependytes-apo-ti-n-yorki.aspx
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Σε συνάντηση κορυφής στη Νέα Υόρκη για την προώθηση επενδύσεων στον
ελληνικό τουρισµό η Ελ.Κουντουρά

Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να διερευνήσει τις σηµαντικές ευκαιρίες επενδύσεων στην
Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισµό  απηύθυνε η Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού, Κα Έλενα Κουντουρά στο πλαίσιο  των εργασιών του 17ου New York Capital Link Forum µε θέµα
«Investing for Growth» που πραγµατοποιήθηκε στην Νέα Υόρκη.

Το  Capital Link Forum είναι το σηµαντικότερο συνέδριο στην Βόρειο Αµερική που αφορά αποκλειστικά στην
προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα, µε σηµαντική, κάθε χρόνο, παρουσία διακεκριµένων
Ελληνοαµερικανών και διεθνών επενδυτών.
«Είµαι  εδώ για να στηρίξω την επιχειρηµατικότητα και για  να ενισχύσουµε τη συνεργασία και τη
δικτύωση ώστε να αξιοποιήσουµε ιδανικά το διαχρονικό  brand name “Eλλάδα”»,  τόνισε η Υπουργός.
Η υπουργός ήταν κεντρική οµιλήτρια ειδικής ενότητας αφιερωµένης στις  επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισµό.
Επισήµανε µεταξύ άλλων πως η Κυβέρνηση,  έχοντας ανανεώσει τη θητεία της για τα επόµενα τέσσερα 
χρόνια, έχει δεσµευτεί να προχωρήσει σε σηµαντικές  αλλαγές ώστε να υπάρξει ανάπτυξη.
Ο τουρισµός, εν µέσω κρίσης έχει αυξηθεί κατά 25% ενώ η συνεισφορά στο ΑΕΠ είναι 20%, και  η Ελλάδα
είναι κορυφαίος Ευρωπαϊκός  προορισµός.
Σχετικά µε τις αυξήσεις του ΦΠΑ, ανέφερε ότι  αν και επιβλήθηκαν από τους θεσµούς, η κυβέρνηση  θα
προσπαθήσει µέσω εναλλακτικών µέτρων να προσφέρει ελαφρύνσεις στον κλάδο. Σχετικά µε την
προσφυγική κρίση, τόνισε ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µην επηρεάζεται ο τουρισµός. 
Στα άµεσα σχέδια, όπως ανέφερε, βρίσκονται η βελτίωση των υποδοµών, η βελτίωση  της ποιότητας των
υπηρεσιών,  η προέκταση της τουριστικής περιόδου και η εξέλιξη νέων τύπων τουρισµού και προορισµών.
Στο συνέδριο, µε τη συµµετοχή περισσοτέρων από 1000 συνέδρων, παρευρέθηκαν διεθνή επενδυτικά funds,
διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, πολυεθνικές εταιρείες και Οργανισµοί,  καθώς και κορυφαίοι
επιχειρηµατίες, ανάµεσά τους οι κ.κ. George Logothetis,  John Calamos Sr., John Catsimatidis, Efthimios Elias
Mitropoulos, John Alfred Paulson και William Vrattos.

Χρ.Κούσιου
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Kountoura Invites International Investors to Do Business in Greece

Home > Industry sectors > Investments > Kountoura Invites International Investors to Do Business in Greece

Nicolas Bornozis, Capital LinkPresident & CEO; H.E. Christos Panagopoulos, Ambassador of Greece to the United
States; Elena Kountoura, Alternate Tourism Minister; Dimitris Mardas, Deputy Foreign Affairs Minister; Dean
Mitropoulos, investor, Olga Bornozi, organizer; and Georgios Iliopoulos, Consul General in New York.

Alternate Tourism Minister Elena Kountoura invited international investors to explore the significant opportunities of
Greek tourism and increase exchanges with Greece, while speaking at the 17th Capital Link Forum on “Investing for
Growth” in New York on Monday.

“I am here to support your business efforts and help you in establishing a network so that you can take advantage of
the opportunities offered by the timeless brand name Greece“, she said while speaking during a panel discussion on
Investment Opportunities in Tourism & Hospitality.

The 17th Capital Link Forum was attended by over 1,000 delegates from international investment funds, financial
institutions, multinational companies, organizations and business leaders. Attendees included George Logothetis,
John Calamos, Sr., John Catsimatidis, Efthimios Elias Mitropoulos, John Alfred Paulson and William Vrattos.

Alternate Tourism Minister Elena Kountoura.

During her speech, the alternate minister said that it is the government’s strategic decision to encourage foreign direct
investments. She added that all new investments in Greece target a 12-month product.

“Our regulatory and legal framework is being updated to boost investment and offer diverse and complex products of
thematic interest all around Greece”, Ms Kountoura said.

In its latest country report, the World Travel & Tourism Council projected an annual growth of 4.7 percent in tourism
investments in Greece for the next ten years.

“Major funds mostly from Europe, the United States and the Middle East, as well as international investors, are eager
to enter this booming market, looking at concrete opportunities in tourism and real estate”, she said.

“About half of the currently running projects are being financed by foreign companies and most of them reflect a shift
in demand for complex and integrated tourism resorts.”

At this point the minister informed investors that Greece’s regulatory framework is in the direction of developing
condo hotels, luxury and boutique hotels, as well as facilities for seniors, families and tourists of multigenerational
travel.

“Spas and wellness centers, sports and recreation facilities, medical resorts and theme parks are on prime demand,
with priority to quality, sustainability and environmental protection, as our biggest investment in the future.”

She added that the ministry established a “One-Stop-Shop” service that has already facilitated a large number of
large-scale projects.

“We are going to introduce a new investment law within the first two months of 2016, which applies to
tourism projects as well”, she informed.

The Capital Link Forum is considered the most important conference in North America that exclusively concerns the
promotion of investments in Greece and each year attracts distinguished Greek-American and international investors.
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New York Capital Link Forum: Προωθηση επενδυσεων στον τουρισµο απο την
Ελενα Κουντουρα

Στο διεθνές επενδυτικό κοινό να διερευνήσει τις σηµαντικές ευκαιρίες επενδύσεων στην Ελλάδα και τον
ελληνικό τουρισµό απευθύνθηκε καλώντας το, χθες, η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισµού Έλενα
Κουντουρά, στο πλαίσιο των εργασιών του 17ου New York Capital Link Forum, µε θέµα «Investing for Growth»,
που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Το Capital Link Forum είναι το σηµαντικότερο συνέδριο στη Βόρειο Αµερική, που αφορά αποκλειστικά στην
προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα, µε σηµαντική, κάθε χρόνο, παρουσία διακεκριµένων
Ελληνοαµερικανών και διεθνών επενδυτών.

«Είµαι εδώ, για να στηρίξω την επιχειρηµατικότητα και για να ενισχύσουµε τη συνεργασία και τη
δικτύωση, ώστε να αξιοποιήσουµε ιδανικά το διαχρονικό brand name «Eλλάδα» τόνισε η κ. Κουντουρά, η
οποία ήταν κεντρική οµιλήτρια ειδικής ενότητας αφιερωµένης στις επενδυτικές ευκαιρίες στον ελληνικό
τουρισµό.

Η αναπληρώτρια υπουργός επισήµανε, µεταξύ άλλων, πως η κυβέρνηση, έχοντας ανανεώσει τη θητεία της
για τα επόµενα ...

Διαβάστε τη συνέχεια  εδώ
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Κουντουρά: Πρόσκληση σε επενδυτές από τη Ν. Υόρκη
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19:30 | 15 Δεκ 2015 Πολιτική
Κουντουρά: Πρόσκληση σε επενδυτές από τη Ν. Υόρκη
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να διερευνήσει τις σημαντικές ευκαιρίες επενδύσεων
στην Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισμό απηύθυνε χθες η Αναπληρώτρια Υπουργός
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Έλενα Κουντουρά στο πλαίσιο των εργασιών του
17ου New York Capital Link Forum με θέμα "Investing for Growth" που πραγματοποιήθηκε
στην Νέα Υόρκη.
Το Capital Link Forum είναι το σημαντικότερο συνέδριο στη Βόρειο Αμερική που αφορά
αποκλειστικά στην προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα, με σημαντική, κάθε χρόνο,
παρουσία διακεκριμένων Ελληνοαμερικανών και διεθνών επενδυτών.
«Είμαι εδώ για να στηρίξω την επιχειρηματικότητα και για να ενισχύσουμε τη συνεργασία και τη
δικτύωση ώστε να αξιοποιήσουμε ιδανικά το διαχρονικό brand name “Eλλάδα”», τόνισε η
Υπουργός.
Η υπουργός ήταν κεντρική ομιλήτρια ειδικής ενότητας αφιερωμένης στις επενδυτικές ευκαιρίες
στον ελληνικό τουρισμό.
Επισήμανε μεταξύ άλλων πως η Κυβέρνηση, έχοντας ανανεώσει τη θητεία της για τα επόμενα
τέσσερα χρόνια, έχει δεσμευτεί να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές ώστε να υπάρξει
ανάπτυξη.
Ο τουρισμός, εν μέσω κρίσης έχει αυξηθεί κατά 25% ενώ η συνεισφορά στο ΑΕΠ είναι 20%,
και η Ελλάδα είναι κορυφαίος Ευρωπαϊκός προορισμός.
Σχετικά με τις αυξήσεις του ΦΠΑ, ανέφερε ότι αν και επιβλήθηκαν από τους θεσμούς, η
κυβέρνηση θα προσπαθήσει μέσω εναλλακτικών μέτρων να προσφέρει ελαφρύνσεις στον
κλάδο. Σχετικά με την προσφυγική κρίση, τόνισε ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ώστε
να μην επηρεάζεται ο τουρισμός. Στα άμεσα σχέδια, όπως ανέφερε, βρίσκονται η βελτίωση
των υποδομών, η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, η προέκταση της τουριστικής
περιόδου και η εξέλιξη νέων τύπων τουρισμού και προορισμών.
Στο συνέδριο, με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 1000 συνέδρων, παρευρέθηκαν διεθνή
επενδυτικά funds, διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πολυεθνικές εταιρείες και Οργανισμοί,
καθώς και κορυφαίοι επιχειρηματίες, ανάμεσά τους οι κ.κ. George Logothetis, John Calamos
Sr., John Catsimatidis, Efthimios Elias Mitropoulos, John Alfred Paulson και William Vrattos.
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New York Capital Link Forum: Προώθηση επενδύσεων στον τουρισµό από την
Έλενα Κουντουρά

Στο διεθνές επενδυτικό κοινό να διερευνήσει τις σηµαντικές ευκαιρίες επενδύσεων στην Ελλάδα και τον
ελληνικό τουρισµό απευθύνθηκε καλώντας το, χθες, η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισµού Έλενα
Κουντουρά, στο πλαίσιο των εργασιών του 17ου New York Capital Link Forum, µε θέµα «Investing for
Growth», που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα  Υόρκη.

Το Capital Link Forum είναι το σηµαντικότερο συνέδριο στη Βόρειο Αµερική, που αφορά αποκλειστικά στην
προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα, µε σηµαντική, κάθε χρόνο, παρουσία διακεκριµένων
Ελληνοαµερικανών και διεθνών επενδυτών.

«Είµαι εδώ, για να στηρίξω την επιχειρηµατικότητα και για να ενισχύσουµε τη συνεργασία και τη
δικτύωση, ώστε να αξιοποιήσουµε ιδανικά το διαχρονικό brand name «Eλλάδα» τόνισε η κ. Κουντουρά, η
οποία ήταν κεντρική οµιλήτρια ειδικής ενότητας αφιερωµένης στις επενδυτικές ευκαιρίες στον ελληνικό
τουρισµό.

Η αναπληρώτρια υπουργός επισήµανε, µεταξύ άλλων, πως η κυβέρνηση, έχοντας ανανεώσει τη θητεία της
για τα επόµενα τέσσερα χρόνια, έχει δεσµευτεί να προχωρήσει σε σηµαντικές αλλαγές, ώστε να υπάρξει
ανάπτυξη. Ο τουρισµός, εν µέσω κρίσης, έχει αυξηθεί κατά 25%, ενώ η συνεισφορά στο ΑΕΠ είναι 20% και
η Ελλάδα είναι κορυφαίος ευρωπαϊκός προορισµός.
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Τι ζητούν τα funds από την κυβέρνηση για να βάλουν νέο χρήμα στη χώρα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΕΞΑΓΟΡΕΥΣΙΣ: κοινοποίησις μυστικού - η δι' εξομολογήσεως απαλλαγή από των αμαρτιών.
Ένα ορθόδοξο χριστιανικό ιστολόγιο σε μια προσπάθεια καταγραφής της τρέχουσας
ειδησεογραφικής επικαιρότητας, με μια πολυθεματικότητα στην ενημέρωση, που προσπαθεί να
συνθέτει διαφορετικές ή και αντίθετες ιδέες, αντιλήψεις, απόψεις, τάσεις.Ένας ιστότοπος -
καταφύγιο θεολογικών πατερικών απόψεων με σκοπό την προαγωγή της θεολογικής παιδείας
στην ελληνική εκπαίδευση.
Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015
Τι ζητούν τα funds από την κυβέρνηση για να βάλουν νέο χρήμα στη χώρα
Του Ηλία Γ. Μπέλλου
Περισσότερα δείγματα γραφής της κυβέρνησης πως προχωρά προς την κατεύθυνση των
μεταρρυθμίσεων περιμένουν να δουν οι μεγάλοι ξένοι επενδυτές για να αρχίσουν να χτίζουν
θέσεις στην ελληνική αγορά. Ακόμα και εάν αυτό σημαίνει πως μπορεί να χάσουν το πρώτο
σκέλος της ανόδου που ενδέχεται να αρχίσει να σημειώνει το χρηματιστήριο και οι ελληνικές
αξίες εν γένει υπό το θετικό σενάριο για την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας. Αυτά για όσους
δεν είναι τοποθετημένοι καθώς οι μεγάλοι θεσμικοί που συμμετείχαν στις αυξήσεις κεφαλαίου
των τραπεζών παρά το γεγονός ότι έχασαν σημαντικότατα κεφάλαια από τις προηγούμενες
επενδύσεις τους εμφανίζονται αποφασισμένοι να στηρίξουν τις θέσεις τους.
Αυτό προκύπτει από τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα στο περιθώριο του 17ου ετήσιο Capital
Link Invest in Greece Forum που έγινε τη Δευτέρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως όμως και ότι υπάρχει εντονότατος εκνευρισμός μεταξύ των ξένων αυτών που μπήκαν
στην ελληνική αγορά τα προηγούμενα χρόνια με την σημερινή κυβέρνηση διότι, όπως εξηγεί
τραπεζίτης, την χρεώνουν με την κατάσταση στην οποία περιήλθε η ελληνική οικονομία φέτος
και όχι με την διαφαινόμενη δυνατότητα ανάκαμψής της. "Ας περιμένουμε να δούμε λίγο ακόμα
πως θα εξελιχθεί η κατάσταση" δείχνουν να λένε, εξηγούν οι ίδιες πηγές προσθέτοντας όμως
πως υπάρχει η αίσθηση πως "το τραίνο εχει αρχίσει και πάλι να κινείται".
Ικανοποίηση πάντως επικράτησε για τις διαβεβαιώσεις που παρείχε το κουαρτέτο στους
επενδυτές που παρέστησαν στο forum πως το ελληνικό χρέος θα ελαφρυνθεί εφόσον
ολοκληρωθεί επιτυχώς η πρώτη αξιολόγηση. Ειδικότερα οι εκπρόσωποι των θεσμών Ντέκλαν
Κοστέλο της Κομισιόν, Νίκολα Τζιαμαρόλι του ESM, Ράσμους Ρέφερ της EKT και Ντέλια
Βελκουλέσκου του ΔΝΤ, εμφανίστηκαν θετικοί για την μέχρι τώρα πρόοδο που έχει επιτευχτεί
στην Ελλάδα, αν και ξεκαθάρισαν .ότι παραμένουν ακόμα σημαντικές ανοιχτές προκλήσεις.
Διαβεβαίωσαν δε το ακροατήριο πως παραμένουν αισιόδοξοι ότι τα όποια προβλήματα θα
καταστεί δυνατόν να επιλυθούν και πως αναμένουν ότι με την ολοκλήρωση της πρώτης
αξιολόγησης που αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα Ιανουαρίου, θα ανοίξει η συζήτηση και για
το ζήτημα της διευθέτησης της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους.
Στο forum με ηχογραφημένο μήνυμα του ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τους
ξένους επενδυτές να εμπιστευτούν την Ελλάδα ενώ ομοίως έπραξε και ο υπουργός οικονομίας
Γ. Σταθάκης .
Θετικός υπό προϋποθέσεις εμφανίστηκε ο εκ των μεγαλομετόχων πλέον των ελληνικών
τραπεζών John Paulson ο οποίος τόνισε πως "έχουμε επενδύσει στην ανακεφαλαιοποίηση των
ελληνικών τραπεζών και θα εξετάζουμε πρόσθετες επενδύσεις ανάλογα με την περαιτέρω
πρόοδο που θα επιτυγχάνεται".
"Μας ενθαρρύνει η υιοθέτηση και εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων από την σημερινή
κυβέρνηση για τη διασφάλιση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας. Συνέχεια της σταθερότητας
στο πολιτικό μέτωπο θα ενσταλάξει εμπιστοσύνη στην ελληνική ανάκαμψη" υπογράμμισε ο
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John Paulson, που συμμετείχε στο 17ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum μαζί με
τους Wilbur Ross της WL Ross & Co., William Vrattos της York Capital Management, Γιώργο
Λογοθέτη του Libra Group και πολλούς άλλους.
Μεταξύ αυτών και ο John Calamos, της Calamos Investments ο οποίος σημείωσε ότι η
"ανοικοδόμηση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα πρέπει να περιλαμβάνει πολλά
σημαντικά δομικά στοιχεία για να κάνουν τη χώρα έναν τόπο όπου οι επιχειρήσεις και οι
επενδυτές θα μπορούν να βρουν την επιτυχία. Η αναζωπύρωση της προσοχής στην ανάπτυξη
του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, η δημιουργία επιχειρήσεων και η αύξηση της απασχόλησης
είναι ουσιώδους σημασίας". 
Ο εφοπλιστής Γιώργος Λογοθέτης, πρόεδρος και CEO του Libra Group, τόνισε πως η επιτυχής
ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών "αποτελεί πολύ σημαντικό βήμα στην
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ενδεχομένων ξένων επενδυτών στην Ελλάδα και θα
βοηθήσει τους τους τροχούς του εμπορίου να ξεκινήσουν να γυρίζουν και πάλι".
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η τοποθέτηση του Dean Metropoulos, CEO της Dean
Metropoulos & Co, ο οποίος παρομοίασε τη χώρα με το Ισραήλ λέγοντας πως "η Ελλάδα,
όπως και μια άλλη μικρή αλλά πολυμήχανη χώρα - το Ισραήλ-, είναι ένας τόπος
επιχειρηματιών και με μορφωμένο πληθυσμό. Επίσης έχει μερικά πλεονεκτήματα από τη φύση
της που μπορούν να εξελιχθούν σε σημαντικές ευκαιρίες επιχειρηματικότητας και παραγωγής
πλούτου. Ανάμεσά τους είναι ο τουρισμός, η ενέργεια και ο αγροτικός τομέας. Ακόμη λόγω του
μορφωμένου και νεανικού πληθυσμού μπορεί να αναπτυχθεί η τεχνολογία και να γίνει μέρος
ενός διεθνούς δικτύου". 
Σύμφωνα με τον Dean Metropoulos, αυτό που η Ελλάδα μπορεί να διδαχθεί από το μοντέλο
του Ισραήλ, είναι πως "αυτές οι ευκαιρίες πρέπει να δημιουργηθούν σε ένα περιβάλλον φιλικό
για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις - ένα περιβάλλον όπου η διαφάνεια και ένα
δυτικό νομικό μοντέλο θα τραβήξει τους επενδυτές που θα αναλογίζονται τα κέρδη από αυτές
τις ευκαιρίες χωρίς να φοβούνται από την πολιτική αστάθεια και τη γραφειοκρατία. Η χώρα
πρέπει επίσης να έχει έναν εφαρμόσιμο φορολογικό κώδικα που επιτρέπει τη λειτουργία με
νομιμότητα, σιγουριά και δικαιοσύνη".
Στις εργασίες που έγιναν στο πλαίσιο του 17ου ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum
συμμετείχαν ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, ο
πρόεδρος της Eurobank, Νικόλαος Καραμούζης, ο διευθύνων σύμβουλος της Τραπέζης
Πειραιώς Άνθιμος Θωμόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος του ΤΧΣ, Άρης Ξενόφως αλλά και ο
διευθυντής Διεύθυνσης Καθυστερήσεων Wholesale Banking της Alpha Bank, Θεόδωρος
Αθανασόπουλος και ο Senior Advisor to the CEO, Special Situations Group της Τράπεζας
Πειραιώς, Θεόφιλος Κωνσταντινίδης. Επίσης παρόντα ήταν στελέχη από τις Deutsche Bank,
Goldman Sachs, BNP Paribas, Citibank, Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho
Securities, εκπρόσωποι του New York Stock Exchange, ο υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος
για τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις Δ. Μάρδας και η υπουργός τουρισμού Έλενα Κουντουρά.
Από πλευράς ελληνικών επιχειρήσεων συμμετείχαν οι Lamda Development, Grivalia, Πανγαία,
Ελλάκτωρ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Aegean Airlines & Olympic Air, Intralot, Energean Oil & Gas, όλες οι
τράπεζες, αλλά και εφοπλιστές, όπως ο Νίκος Τσάκος και ο Γιάννης Κούστας και χρηματιστές
όπως ο Ευάγγελος Χαρατσής της Beta Securities και ο Γ. Λινάτσας της Axia Ventures Group.
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Κουντουρά (Τουρισµού): Στόχος να αξιοποιήσουµε ιδανικά το διαχρονικό brand
name “Ελλάδα”

Σχετικά µε τις αυξήσεις του ΦΠΑ, η κα Κουντουρά ανέφερε ότι αν και επιβλήθηκαν από τους θεσµούς, η
κυβέρνηση θα προσπαθήσει µέσω εναλλακτικών µέτρων να προσφέρει ελαφρύνσεις στον κλάδο
«Είµαι εδώ για  να  στηρίξω την επιχειρηµατικότητα  και για  να  ενισχύσουµε τη συνεργασία
και τη δικτύωση ώστε να  αξιοποιήσουµε ιδανικά  το διαχρονικό brand name “Eλλάδα”», τόνισε
η κα  Έλενα  Κουντουρά , στο πλαίσιο των εργασιών του 17ου New York Capital Link Forum µε
θέµα  "Investing for Growth" που πραγµατοποιήθηκε στην Νέα  Υόρκη.
Ειδικότερα, η κα Κουντουρά απηύθυνε πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να διερευνήσει τις
σηµαντικές ευκαιρίες επενδύσεων στην Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισµό.
Μεταξύ άλλων επεσήµανε πως η κυβέρνηση, έχοντας ανανεώσει τη θητεία της για τα επόµενα τέσσερα
χρόνια, έχει δεσµευτεί να προχωρήσει σε σηµαντικές αλλαγές ώστε να υπάρξει ανάπτυξη.
Παράλληλα, υπογράµµισε ότι «ο τουρισµός, εν µέσω κρίσης έχει αυξηθεί κατά 25% ενώ η συνεισφορά στο
ΑΕΠ είναι 20%, και η Ελλάδα είναι κορυφαίος Ευρωπαϊκός προορισµός».
Σχετικά µε τις αυξήσεις του ΦΠΑ, ανέφερε ότι αν και επιβλήθηκαν από τους θεσµούς, η κυβέρνηση θα
προσπαθήσει µέσω εναλλακτικών µέτρων να προσφέρει ελαφρύνσεις στον κλάδο. 
Σχετικά µε την προσφυγική κρίση, τόνισε ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µην επηρεάζεται
ο τουρισµός. 
Στα άµεσα σχέδια, όπως ανέφερε, βρίσκονται η βελτίωση των υποδοµών, η βελτίωση της ποιότητας των
υπηρεσιών, η προέκταση της τουριστικής περιόδου και η εξέλιξη νέων τύπων τουρισµού και προορισµών.
Σηµειώνεται ότι η υπουργός ήταν κεντρική οµιλήτρια ειδικής ενότητας αφιερωµένης στις επενδυτικές
ευκαιρίες στον ελληνικό τουρισµό. 
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Ποιος Σαμαράς; Τσίπρας ο «μνημονιακότερος» πρωθυπουργός
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ποιος Σαμαράς; Τσίπρας ο «μνημονιακότερος» πρωθυπουργός
στις Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015 6:43 μ.μ.
ΕΕΙ «ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ» ΚΑΙ ΖΗΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ «ΚΟΡΑΚΙΑ» ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑΣ – ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΧΩΡΑ ΒΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ «ΓΗΝ ΚΑΙ ΥΔΩΡ»
Όσο κι αν προσπαθεί να πείσει τους πολίτες αυτής της χώρας ότι «διαπραγματεύεται σκληρά»
με τους δανειστές του τρίτου Μνημονίου, τόσο περισσότερο αυτοδιαψεύδεται σε επίπεδο
ακολουθίας λόγων και έργων. Η «Αριστερά» του Αλέξη Τσίπρα δεν έχει τίποτε να ζηλέψει από
τη Δεξιά του Αντώνη Σαμαρά. Το αντίθετο: την ξεπερνά σε μέγεθος στυγνού
νεοφιλελευθερισμού, παραδίδοντας τους πολίτες βορά στα χέρια των παγκόσμιων τοκογλύφων
και των πολιτικών αφεντικών τους.
Του Χρήστου Θ. Παναγόπουλου
Μάταια ο πρωθυπουργός του «πρώτη φορά Αριστερά» προσπαθεί να μας πείσει ότι
προσφέρει καλή υπηρεσία στην πατρίδα του. Ιδίως όταν φτάνει σε σημείο να παρακαλάει τους
εκπροσώπους του μνημονιακού Κουαρτέτου και τα «κοράκια» των ξένων funds από το βήμα
του 17ου ετησίου Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη να έρθουν και να
επενδύσουν στην Ελλάδα, εμπιστευόμενοι τα όσα «ευαγγελίζεται» η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
«Αναγνωρίζουμε τις αδυναμίες μας και προσπαθούμε να τις μετατρέψουμε σε πλεονεκτήματα
και ευκαιρίες. Αξιοποιούμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Για αυτό σας καλούμε να
εμπιστευτείτε την Ελλάδα. Σας καλούμε να μας εμπιστευθείτε», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ.
Τσίπρας, ενώπιον ενός πολυπληθούς ακροατηρίου, μεταξύ των οποίων ήταν οι: Ντέλια
Βελκουλέσκου (ΔΝΤ), Ντέκλαν Κοστέλο (Κομισιόν), Νίκολα Τζιαμαριόλι (ESM), ο γνωστός
«καρχαρίας» των αγορών Τζον Πόλσον (Paulson & Co), η περίφημη Black Rock, η Goldman
Sachs, η Deutsche bank και άλλες τράπεζες καθώς και εκπρόσωποι εφοπλιστών.
Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ του Newsbomb.gr για τα «κοράκια» των ξένων funds.
Εκείνο που προξενεί, όμως, οργή είναι η απόλυτη και επιδεικτική σιωπή του κ. Τσίπρα στα όσα
δεινά σοβούν στη χώρα μας έπειτα από πέντε χρόνια που βρίθουν μνημονιακών πολιτικών.
Δεν είπε κουβέντα για τους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που ζουν κάτω από το όριο της
φτώχειας, με το κουράγιο του φόβου για την επόμενη ημέρα, με την ανεργία να παραμένει στα
ύψη και την ελληνική αγορά και ιδίως το ελληνικό επιχειρείν να έχουν πιάσει πάτο.
Ο πρωθυπουργός αρκέστηκε να αναφερθεί σε μία σειρά δραστικών μεταρρυθμίσεων και
αλλαγών που εφαρμόζονται, με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού και επενδυτικά φιλικού
περιβάλλοντος, όπως η φορολογική μεταρρύθμιση και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
«Απλοποιούμε το φορολογικό μας σύστημα. Πατάσσουμε τη φοροδιαφυγή, δημιουργώντας
ένα σταθερό και ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον. Δημιουργούμε ένα αντιγραφειοκρατικό νομικό
και επιχειρησιακό πλαίσιο για τις επενδύσεις, θεσπίζουμε ριζικές μεταρρυθμίσεις στη δημόσια
διοίκηση, μέσω της καταπολέμησης της διαφθοράς και της προώθησης της αξιοκρατίας και της
αξιολόγησης. Δημιουργούμε συνέργειες μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
Λαμβάνουμε μέτρα για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, αναβαθμίζουμε και
εκσυγχρονίζουμε το πτωχευτικό δίκαιο. Μέσα σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον,
κατορθώσαμε να ανακεφαλαιοποιήσουμε τις συστημικές τράπεζες, κυρίως με την προσέλκυση
ιδιωτών επενδυτών. Η ανταπόκρισή τους είναι μια ανταμοιβή για τις προσπάθειές μας και
μήνυμα ότι είμαστε σε καλό δρόμο σε σχέση με τις δεσμεύσεις μας», τόνισε ο πρωθυπουργός
και υποστήριξε πως το ελληνικό ΑΕΠ αναμένεται να επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης
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το δεύτερο εξάμηνο του 2016.
Μόνο που αυτό το οποίο θα έχει σε λίγο η χώρα, κ. Τσίπρα, θα είναι η ευημερία των αριθμών.
Αυτό και μόνον αυτό.
«Ξεπούλησέ τα μου όλα, για να ζήσεις»
Και την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση των «διαπραγματευτών» ανοίγει την Κερκόπορτα στους
«γύπες» των ξένων κερδοσκοπικών funds, που διψούν για αίμα, ζητώντας πάση θυσία να
βγάλουν στο σφυρί σπίτια και επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Κι όλα αυτά, επειδή η κυβέρνηση
«διαπραγματεύεται σκληρά με τους δανειστές».
«Επιτύχαμε μία συμβιβαστική συμφωνία που περιλαμβάνει για πρώτη φορά χαμηλότερους
δημοσιονομικούς στόχους, περισσότερους ευρωπαϊκούς επενδυτικούς πόρους και μία
ξεκάθαρη δέσμευση για ελάφρυνση του χρέους», επέμεινε από τη Ν. Υόρκη ο πρωθυπουργός.
Ναι, περισσότεροι επενδυτικοί πόροι, αλλά με το πιστόλι στον κρόταφο. Μετά από πέντε
χρόνια δόγματος «πούλησέ μου τα πάντα, για να σου δώσω» ήρθε το δόγμα «ξεπούλησέ τα
μου όλα, για να ζήσεις», το οποίο έχει υιοθετήσει απαρέγκλιτα ο κ. Τσίπρας.
Η κυβέρνηση του «Αριστερού Μνημονίου» αρέσκεται σε μεγαλόστομα λόγια, για επενδύσεις
και γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα. Σε μια χώρα, όπου η εθνική κυριαρχία θυμίζει πια
περισσότερο μια βρώμικη παραπεταμένη κουρελού, ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να βαφτίσει την
εξαθλίωση, ανάπτυξη και να βγάλει κέρδος από τη μιζέρια στην οποία έχουν περιέλθει οι
πολίτες.
Εάν αυτό δεν συνιστά ντροπή, κ. πρωθυπουργέ της «διαπραγμάτευσης», τότε τι είναι;
newsbomb.gr
loading...
Η Freepen.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει σχετικά με τα άρθρα που δημοσιεύονται τα
οποία απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους.
on 6:43 μ.μ.. Filed under ΕΙΔΗΣΕΙΣ , ΠΟΛΙΤΙΚΗ . You can follow any responses to this entry
through the RSS 2.0
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Σε συνάντηση κορυφής στη Νέα Υόρκη για την προώθηση επενδύσεων στον
ελληνικό τουρισµό η Έλενα Κουντουρά

Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να διερευνήσει τις σηµαντικές ευκαιρίες επενδύσεων στην
Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισµό απηύθυνε, χθες, η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισµού Έλενα
Κουντουρά, στο πλαίσιο των εργασιών του 17ου New York Capital Link Forum, µε θέµα «Investing for Growth»,
που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Το Capital Link Forum είναι το σηµαντικότερο συνέδριο στη Βόρειο Αµερική, που αφορά αποκλειστικά στην
προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα, µε σηµαντική, κάθε χρόνο, παρουσία διακεκριµένων
Ελληνοαµερικανών και διεθνών επενδυτών.

«Είµαι εδώ, για να στηρίξω την επιχειρηµατικότητα και για να ενισχύσουµε τη συνεργασία και τη
δικτύωση, ώστε να αξιοποιήσουµε ιδανικά το διαχρονικό brand name «Eλλάδα»» τόνισε η κ. Κουντουρά, η
οποία ήταν κεντρική οµιλήτρια ειδικής ενότητας αφιερωµένης στις επενδυτικές ευκαιρίες στον ελληνικό
τουρισµό.

Η αναπληρώτρια υπουργός επισήµανε, µεταξύ άλλων, πως η κυβέρνηση, έχοντας ανανεώσει τη θητεία της
για τα επόµενα τέσσερα χρόνια, έχει δεσµευτεί να προχωρήσει σε σηµαντικές αλλαγές, ώστε να υπάρξει
ανάπτυξη. Ο τουρισµός, εν µέσω κρίσης, έχει αυξηθεί κατά 25%, ενώ η συνεισφορά στο ΑΕΠ είναι 20% και
η Ελλάδα είναι κορυφαίος ευρωπαϊκός προορισµός.

Σχετικά µε τις αυξήσεις του ΦΠΑ, ανέφερε ότι, αν και επιβλήθηκαν από τους θεσµούς, η κυβέρνηση θα
προσπαθήσει, µέσω εναλλακτικών µέτρων, να προσφέρει ελαφρύνσεις στον κλάδο. Σχετικά µε την
προσφυγική κρίση, τόνισε ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µην επηρεάζεται ο τουρισµός.

Στα άµεσα σχέδια, όπως ανέφερε, βρίσκονται η βελτίωση των υποδοµών, η βελτίωση της ποιότητας των
υπηρεσιών, η προέκταση της τουριστικής περιόδου και η εξέλιξη νέων τύπων τουρισµού και προορισµών.

Στο συνέδριο, µε τη συµµετοχή περισσοτέρων από 1.000 συνέδρων, παρευρέθηκαν διεθνή επενδυτικά
funds, διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, πολυεθνικές εταιρείες και οργανισµοί, καθώς και κορυφαίοι
επιχειρηµατίες.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ και παραχωρούνται σε συνδροµητές
µόνον για συγκεκριµένη χρήση.
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Κάλεσµα της Κουντουρά για επενδύσεις στην Ελλάδα Προτεινόµενο
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να διερευνήσει τις σηµαντικές ευκαιρίες επενδύσεων στην
Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισµό απηύθυνε, χθες, η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισµού Έλενα
Κουντουρά, στο πλαίσιο των εργασιών του 17ου New York Capital Link Forum, µε θέµα "Investing for Growth",
που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

 

Το Capital Link Forum είναι το σηµαντικότερο συνέδριο στη Βόρειο Αµερική, που αφορά αποκλειστικά στην
προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα, µε σηµαντική, κάθε χρόνο, παρουσία διακεκριµένων
Ελληνοαµερικανών και διεθνών επενδυτών.

 

«Είµαι εδώ, για να στηρίξω την επιχειρηµατικότητα και για να ενισχύσουµε τη συνεργασία και τη
δικτύωση, ώστε να αξιοποιήσουµε ιδανικά το διαχρονικό brand name "Eλλάδα"» τόνισε η κ. Κουντουρά, η
οποία ήταν κεντρική οµιλήτρια ειδικής ενότητας αφιερωµένης στις επενδυτικές ευκαιρίες στον ελληνικό
τουρισµό, όπως µεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

 

Η αναπληρώτρια υπουργός επισήµανε, µεταξύ άλλων, πως η κυβέρνηση, έχοντας ανανεώσει τη θητεία της
για τα επόµενα τέσσερα χρόνια, έχει δεσµευτεί να προχωρήσει σε σηµαντικές αλλαγές, ώστε να υπάρξει
ανάπτυξη. Ο τουρισµός, εν µέσω κρίσης, έχει αυξηθεί κατά 25%, ενώ η συνεισφορά στο ΑΕΠ είναι 20% και
η Ελλάδα είναι κορυφαίος ευρωπαϊκός προορισµός.

 

Σχετικά µε τις αυξήσεις του ΦΠΑ, ανέφερε ότι, αν και επιβλήθηκαν από τους θεσµούς, η κυβέρνηση θα
προσπαθήσει, µέσω εναλλακτικών µέτρων, να προσφέρει ελαφρύνσεις στον κλάδο. Σχετικά µε την
προσφυγική κρίση, τόνισε ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µην επηρεάζεται ο τουρισµός.

 

Στα άµεσα σχέδια, όπως ανέφερε, βρίσκονται η βελτίωση των υποδοµών, η βελτίωση της ποιότητας των
υπηρεσιών, η προέκταση της τουριστικής περιόδου και η εξέλιξη νέων τύπων τουρισµού και προορισµών.
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Πρόσκληση για επενδύσεις στην Ελλάδα, απηύθυνε στο συνέδριο στην Ν.
Υόρκη, η Κουντουρά

Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να διερευνήσει τις σηµαντικές ευκαιρίες επενδύσεων στην
Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισµό απηύθυνε, χθες, η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισµού Έλενα
Κουντουρά, στο πλαίσιο των εργασιών του 17ου New York Capital Link Forum.

Το Capital Link Forum είναι το σηµαντικότερο συνέδριο στη Βόρειο Αµερική, που αφορά αποκλειστικά στην
προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα, µε σηµαντική, κάθε χρόνο, παρουσία διακεκριµένων
Ελληνοαµερικανών και διεθνών επενδυτών.

«Είµαι εδώ, για να στηρίξω την επιχειρηµατικότητα και για να ενισχύσουµε τη συνεργασία και τη
δικτύωση, ώστε να αξιοποιήσουµε ιδανικά το διαχρονικό brand name "Eλλάδα"» τόνισε η κ. Κουντουρά, η
οποία ήταν κεντρική οµιλήτρια ειδικής ενότητας αφιερωµένης στις επενδυτικές ευκαιρίες στον ελληνικό
τουρισµό.

Η αναπληρώτρια υπουργός επεσήµανε, µεταξύ άλλων, πως η κυβέρνηση, έχοντας ανανεώσει τη θητεία
της για τα επόµενα τέσσερα χρόνια, έχει δεσµευτεί να προχωρήσει σε σηµαντικές αλλαγές, ώστε να
υπάρξει ανάπτυξη. Ο τουρισµός, εν µέσω κρίσης, έχει αυξηθεί κατά 25%, ενώ η συνεισφορά στο ΑΕΠ είναι
20% και η Ελλάδα είναι κορυφαίος ευρωπαϊκός προορισµός.

Σχετικά µε τις αυξήσεις του ΦΠΑ, ανέφερε ότι, αν και επιβλήθηκαν από τους θεσµούς, η κυβέρνηση θα
προσπαθήσει, µέσω εναλλακτικών µέτρων, να προσφέρει ελαφρύνσεις στον κλάδο. Σχετικά µε την
προσφυγική κρίση, τόνισε ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µην επηρεάζεται ο τουρισµός.

Στα άµεσα σχέδια, όπως ανέφερε, βρίσκονται η βελτίωση των υποδοµών, η βελτίωση της ποιότητας των
υπηρεσιών, η προέκταση της τουριστικής περιόδου και η εξέλιξη νέων τύπων τουρισµού και προορισµών.

Στο συνέδριο, µε τη συµµετοχή περισσοτέρων από 1.000 συνέδρων, παρευρέθηκαν διεθνή επενδυτικά
funds, διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, πολυεθνικές εταιρείες και οργανισµοί, καθώς και κορυφαίοι
επιχειρηµατίες.

http://www.sportandbusiness.gr/business/item/56304-prosklisi-gia-ependyseis-stin-ellada-apiythyne-sto-synedrio-stin-n-yorki-i-kountoura


Site: http://www.typosthes.gr/
Publication date: 15/12/2015 18:03

Alexa ranking (Greece): 547
Alexa ranking (Cyprus): 0
Alexa ranking (UK): 0

http://www.typosthes.gr/gr/oikonomia/article/84855/diakekrimenoi-ellino-amerikanoi-ependutes-sto-17o-capital-link-forum/

Διακεκριµένοι Ελληνο-αµερικανοί επενδυτές στο 17ο Capital Link Forum

Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να  διερευνήσει τις σηµαντικές ευκαιρίες
επενδύσεων στην Ελλάδα  και τον ελληνικό τουρισµό  απηύθυνε χθες η Αναπληρώτρια
Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Κα  Έλενα  Κουντουρά  στο πλαίσιο  των
εργασιών του 17ου New York Capital Link Forum µε θέµα  "Investing for Growth" που
πραγµατοποιήθηκε στην Νέα  Υόρκη.

 Το  Capital Link Forum είναι το σηµαντικότερο συνέδριο στην Βόρειο Αµερική που αφορά αποκλειστικά
στην προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα, µε σηµαντική, κάθε χρόνο, παρουσία διακεκριµένων
Ελληνοαµερικανών και διεθνών επενδυτών.

«Είµαι  εδώ για να στηρίξω την επιχειρηµατικότητα και για  να ενισχύσουµε τη συνεργασία και τη
δικτύωση ώστε να αξιοποιήσουµε ιδανικά το διαχρονικό brand name “Eλλάδα”»,  τόνισε η Υπουργός.

Η υπουργός ήταν κεντρική οµιλήτρια ειδικής ενότητας αφιερωµένης στις  επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισµό.

Επισήµανε µεταξύ άλλων πως η Κυβέρνηση,  έχοντας ανανεώσει τη θητεία της για τα επόµενα τέσσερα 
χρόνια, έχει δεσµευτεί να προχωρήσει σε σηµαντικές  αλλαγές ώστε να υπάρξει ανάπτυξη.

Ο τουρισµός, εν µέσω κρίσης έχει αυξηθεί κατά 25% ενώ η συνεισφορά στο ΑΕΠ είναι 20%, και  η Ελλάδα
είναι κορυφαίος Ευρωπαϊκός  προορισµός.

Σχετικά µε τις αυξήσεις του ΦΠΑ, ανέφερε ότι  αν και επιβλήθηκαν από τους θεσµούς, η κυβέρνηση  θα
προσπαθήσει µέσω εναλλακτικών µέτρων να προσφέρει ελαφρύνσεις στον κλάδο. Σχετικά µε την
προσφυγική κρίση, τόνισε ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µην επηρεάζεται ο τουρισµός. 
Στα άµεσα σχέδια, όπως ανέφερε, βρίσκονται η βελτίωση των υποδοµών, η βελτίωση  της ποιότητας των
υπηρεσιών,  η προέκταση της τουριστικής περιόδου και η εξέλιξη νέων τύπων τουρισµού και προορισµών.

Στο συνέδριο, µε τη συµµετοχή περισσοτέρων από 1000 συνέδρων, παρευρέθηκαν διεθνή
επενδυτικά  funds, διεθνή χρηµατοπιστωτικά  ιδρύµατα , πολυεθνικές εταιρείες και
Οργανισµοί,  καθώς και κορυφαίοι επιχειρηµατίες, ανάµεσά  τους οι κ.κ. George Logothetis, 
John Calamos Sr., John Catsimatidis, Efthimios Elias Mitropoulos, John Alfred Paulson και William Vrattos.
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Στη Νέα Υόρκη για πρόσκληση επενδύσεων σε τουρισµό η Έλενα Κουντουρά
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να διερευνήσει τις σηµαντικές ευκαιρίες επενδύσεων στην
Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισµό απηύθυνε χθες η Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού, Κα Έλενα Κουντουρά στο πλαίσιο των εργασιών του 17ου New York Capital Link Forum µε θέµα
"Investing for Growth" που πραγµατοποιήθηκε στην Νέα Υόρκη.

Το Capital Link Forum είναι το σηµαντικότερο συνέδριο στην Βόρειο Αµερική που αφορά αποκλειστικά στην
προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα, µε σηµαντική, κάθε χρόνο, παρουσία διακεκριµένων
Ελληνοαµερικανών και διεθνών επενδυτών.

«Είµαι εδώ για να στηρίξω την επιχειρηµατικότητα και για να ενισχύσουµε τη συνεργασία και τη δικτύωση
ώστε να αξιοποιήσουµε ιδανικά το διαχρονικό brand name "Eλλάδα"», τόνισε η Υπουργός.

Η υπουργός ήταν κεντρική οµιλήτρια ειδικής ενότητας αφιερωµένης στις επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισµό.

Επισήµανε µεταξύ άλλων πως η Κυβέρνηση, έχοντας ανανεώσει τη θητεία της για τα επόµενα τέσσερα
χρόνια, έχει δεσµευτεί να προχωρήσει σε σηµαντικές αλλαγές ώστε να υπάρξει ανάπτυξη.

Ο τουρισµός, εν µέσω κρίσης έχει αυξηθεί κατά 25% ενώ η συνεισφορά στο ΑΕΠ είναι 20%, και η Ελλάδα
είναι κορυφαίος Ευρωπαϊκός προορισµός.

Σχετικά µε τις αυξήσεις του ΦΠΑ, ανέφερε ότι αν και επιβλήθηκαν από τους θεσµούς, η κυβέρνηση θα
προσπαθήσει µέσω εναλλακτικών µέτρων να προσφέρει ελαφρύνσεις στον κλάδο. Σχετικά µε την
προσφυγική κρίση, τόνισε ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µην επηρεάζεται ο τουρισµός.
Στα άµεσα σχέδια, όπως ανέφερε, βρίσκονται η βελτίωση των υποδοµών, η βελτίωση της ποιότητας των
υπηρεσιών, η προέκταση της τουριστικής περιόδου και η εξέλιξη νέων τύπων τουρισµού και προορισµών.

Στο συνέδριο, µε τη συµµετοχή περισσοτέρων από 1000 συνέδρων, παρευρέθηκαν διεθνή επενδυτικά funds,
διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, πολυεθνικές εταιρείες και Οργανισµοί, καθώς και κορυφαίοι
επιχειρηµατίες, ανάµεσά τους οι κ.κ. George Logothetis, John Calamos Sr., John Catsimatidis, Efthimios Elias
Mitropoulos, John Alfred Paulson και William Vrattos.
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Στη Νέα Υόρκη για προώθηση επενδύσεων στον ελληνικό τουρισµό η Έλενα
Κουντουρά

Σχετικά Άρθρα

Ε. Κουντουρά: «Η Ελλάδα είναι ένας ελκυστικός και ασφαλής προορισµός»

Τουριστική προβολή της Ελλάδας προτείνει ο Δ. Μάρδας

Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να διερευνήσει τις σηµαντικές ευκαιρίες επενδύσεων στην
Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισµό απηύθυνε, χθες, η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισµού Έλενα
Κουντουρά, στο πλαίσιο των εργασιών του 17ου New York Capital Link Forum, µε θέµα «Investing for Growth»,

που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Το Capital Link Forum είναι το σηµαντικότερο συνέδριο στη Βόρειο Αµερική, που αφορά αποκλειστικά στην
προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα, µε σηµαντική, κάθε χρόνο, παρουσία διακεκριµένων
Ελληνοαµερικανών και διεθνών επενδυτών.

«Είµαι εδώ, για να στηρίξω την επιχειρηµατικότητα και για να ενισχύσουµε τη συνεργασία και τη
δικτύωση, ώστε να αξιοποιήσουµε ιδανικά το διαχρονικό brand name «Eλλάδα» σηµείωσε η κ. Κουντουρά,
η οποία ήταν κεντρική οµιλήτρια ειδικής ενότητας αφιερωµένης στις επενδυτικές ευκαιρίες στον ελληνικό
τουρισµό.

Η αναπληρώτρια υπουργός επισήµανε, µεταξύ άλλων, πως η κυβέρνηση, έχοντας ανανεώσει τη θητεία της
για τα επόµενα τέσσερα χρόνια, έχει δεσµευτεί να προχωρήσει σε σηµαντικές αλλαγές, για να υπάρξει
ανάπτυξη. Ο τουρισµός, εν µέσω κρίσης, έχει αυξηθεί κατά 25%, ενώ η συνεισφορά στο ΑΕΠ είναι 20% και
η Ελλάδα είναι κορυφαίος ευρωπαϊκός προορισµός.
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Στις ΗΠΑ για θέµατα τουρισµού η Έλενα Κουντουρά
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να διερευνήσει τις σηµαντικές ευκαιρίες επενδύσεων στην
Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισµό απηύθυνε χθες η Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού, Κα Έλενα Κουντουρά στο πλαίσιο των εργασιών του 17ου New York Capital Link Forum µε θέµα
"Investing for Growth" που πραγµατοποιήθηκε στην Νέα Υόρκη.

Το Capital Link Forum είναι το σηµαντικότερο συνέδριο στην Βόρειο Αµερική που αφορά αποκλειστικά στην
προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα, µε σηµαντική, κάθε χρόνο, παρουσία διακεκριµένων
Ελληνοαµερικανών και διεθνών επενδυτών.

«Είµαι εδώ για να στηρίξω την επιχειρηµατικότητα και για να ενισχύσουµε τη συνεργασία και τη δικτύωση
ώστε να αξιοποιήσουµε ιδανικά το διαχρονικό brand name "Eλλάδα"», τόνισε η Υπουργός.

Η υπουργός ήταν κεντρική οµιλήτρια ειδικής ενότητας αφιερωµένης στις επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισµό.

Επισήµανε µεταξύ άλλων πως η Κυβέρνηση, έχοντας ανανεώσει τη θητεία της για τα επόµενα τέσσερα
χρόνια, έχει δεσµευτεί να προχωρήσει σε σηµαντικές αλλαγές ώστε να υπάρξει ανάπτυξη.

Ο τουρισµός, εν µέσω κρίσης έχει αυξηθεί κατά 25% ενώ η συνεισφορά στο ΑΕΠ είναι 20%, και η Ελλάδα
είναι κορυφαίος Ευρωπαϊκός προορισµός.

Σχετικά µε τις αυξήσεις του ΦΠΑ, ανέφερε ότι αν και επιβλήθηκαν από τους θεσµούς, η κυβέρνηση θα
προσπαθήσει µέσω εναλλακτικών µέτρων να προσφέρει ελαφρύνσεις στον κλάδο. Σχετικά µε την
προσφυγική κρίση, τόνισε ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µην επηρεάζεται ο τουρισµός.
Στα άµεσα σχέδια, όπως ανέφερε, βρίσκονται η βελτίωση των υποδοµών, η βελτίωση της ποιότητας των
υπηρεσιών, η προέκταση της τουριστικής περιόδου και η εξέλιξη νέων τύπων τουρισµού και προορισµών.

Στο συνέδριο, µε τη συµµετοχή περισσοτέρων από 1000 συνέδρων, παρευρέθηκαν διεθνή επενδυτικά funds,
διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, πολυεθνικές εταιρείες και Οργανισµοί, καθώς και κορυφαίοι
επιχειρηµατίες, ανάµεσά τους οι κ.κ. George Logothetis, John Calamos Sr., John Catsimatidis, Efthimios Elias
Mitropoulos, John Alfred Paulson και William Vrattos.

Ο κόσµος γύρω µας αλλάζει άλλη µία φορά κι εµείς ως συνήθως κυνηγάµε την ουρά µας

Η ιδρυτική διακήρυξη και το προφίλ των «τεσσάρων»

Πλήγµατα εντυπώσεων σε νοµούς της Μακεδονίας!

Το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων είναι ο εθνικισµός και των διεθνιστών τα Ελβετικά σαλέ.

Ο πολιτικός κόσµος να ενωθεί γύρω από έναν σκοπό που ως ζητούµενο θα έχει την επιβίωση της χώρας
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«Σημαντικές ευκαιρίες επενδύσεων στην Ελλάδα» – InsideNews:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Home   >   οικονομια   >   «Σημαντικές ευκαιρίες επενδύσεων στην Ελλάδα»
«Σημαντικές ευκαιρίες επενδύσεων στην Ελλάδα»
By InsideNews.gr on December 15, 2015
Pin It
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να διερευνήσει τις σημαντικές ευκαιρίες επενδύσεων
στην Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισμό απηύθυνε χθες η Έλενα Κουντουρά στο πλαίσιο των
εργασιών του 17ου New York Capital Link Forum με θέμα “Investing for Growth” που
πραγματοποιήθηκε στην Νέα Υόρκη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.Το Capital Link Forum
είναι το σημαντικότερο συνέδριο στην Βόρειο Αμερική που αφορά αποκλειστικά στην
προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα, με σημαντική, κάθε χρόνο, παρουσία
διακεκριμένων Ελληνοαμερικανών και διεθνών επενδυτών.«Είμαι εδώ για να στηρίξω την
επιχειρηματικότητα και για να ενισχύσουμε τη συνεργασία και τη δικτύωση ώστε να
αξιοποιήσουμε ιδανικά το διαχρονικό brand name “Eλλάδα”», τόνισε η Υπουργός.Η υπουργός
ήταν κεντρική ομιλήτρια ειδικής ενότητας αφιερωμένης στις επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό.Επισήμανε μεταξύ άλλων πως η Κυβέρνηση, έχοντας ανανεώσει τη θητεία
της για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, έχει δεσμευτεί να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές
ώστε να υπάρξει ανάπτυξη.Ο τουρισμός, εν μέσω κρίσης έχει αυξηθεί κατά 25% ενώ η
συνεισφορά στο ΑΕΠ είναι 20%, και η Ελλάδα είναι κορυφαίος Ευρωπαϊκός
προορισμός.Σχετικά με τις αυξήσεις του ΦΠΑ, ανέφερε ότι αν και επιβλήθηκαν από τους
θεσμούς, η κυβέρνηση θα προσπαθήσει μέσω εναλλακτικών μέτρων να προσφέρει
ελαφρύνσεις στον κλάδο. Σχετικά με την προσφυγική κρίση, τόνισε ότι έχουν ληφθεί τα
απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επηρεάζεται ο τουρισμός.Στα άμεσα σχέδια, όπως ανέφερε,
βρίσκονται η βελτίωση των υποδομών, η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, η
προέκταση της τουριστικής περιόδου και η εξέλιξη νέων τύπων τουρισμού και προορισμών.Στο
συνέδριο, με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 1000 συνέδρων, παρευρέθηκαν διεθνή
επενδυτικά funds, διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πολυεθνικές εταιρείες και Οργανισμοί,
καθώς και κορυφαίοι επιχειρηματίες, ανάμεσά τους οι κ.κ. George Logothetis, John Calamos
Sr., John Catsimatidis, Efthimios Elias Mitropoulos, John Alfred Paulson και William Vrattos.
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Κάλεσµα της Κουντουρά για επενδύσεις στην Ελλάδα
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να διερευνήσει τις σηµαντικές ευκαιρίες επενδύσεων στην
Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισµό απηύθυνε, χθες, η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισµού Έλενα
Κουντουρά, στο πλαίσιο των εργασιών του 17ου New York Capital Link Forum, µε θέµα "Investing for Growth",
που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Το Capital Link Forum είναι το σηµαντικότερο συνέδριο στη Βόρειο Αµερική, που αφορά αποκλειστικά στην
προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα, µε σηµαντική, κάθε χρόνο, παρουσία διακεκριµένων
Ελληνοαµερικανών και διεθνών επενδυτών.

«Είµαι εδώ, για να στηρίξω την επιχειρηµατικότητα και για να ενισχύσουµε τη συνεργασία και τη
δικτύωση, ώστε να αξιοποιήσουµε ιδανικά το διαχρονικό brand name "Eλλάδα"» τόνισε η κ. Κουντουρά, η
οποία ήταν κεντρική οµιλήτρια ειδικής ενότητας αφιερωµένης στις επενδυτικές ευκαιρίες στον ελληνικό
τουρισµό, όπως µεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Η αναπληρώτρια υπουργός επισήµανε, µεταξύ άλλων, πως η κυβέρνηση, έχοντας ανανεώσει τη θητεία της
για τα επόµενα τέσσερα χρόνια, έχει δεσµευτεί να προχωρήσει σε σηµαντικές αλλαγές, ώστε να υπάρξει
ανάπτυξη. Ο τουρισµός, εν µέσω κρίσης, έχει αυξηθεί κατά 25%, ενώ η συνεισφορά στο ΑΕΠ είναι 20% και
η Ελλάδα είναι κορυφαίος ευρωπαϊκός προορισµός.

Σχετικά µε τις αυξήσεις του ΦΠΑ, ανέφερε ότι, αν και επιβλήθηκαν από τους θεσµούς, η κυβέρνηση θα
προσπαθήσει, µέσω εναλλακτικών µέτρων, να προσφέρει ελαφρύνσεις στον κλάδο. Σχετικά µε την
προσφυγική κρίση, τόνισε ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µην επηρεάζεται ο τουρισµός.

Στα άµεσα σχέδια, όπως ανέφερε, βρίσκονται η βελτίωση των υποδοµών, η βελτίωση της ποιότητας των
υπηρεσιών, η προέκταση της τουριστικής περιόδου και η εξέλιξη νέων τύπων τουρισµού και προορισµών.

Tags: Επενδύσεις στην Ελλάδα
Πολιτικοί: Έλενα Κουντουρά
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Κουντουρά: Να αξιοποιήσουµε ιδανικά το διαχρονικό brand name “Eλλάδα”

Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να διερευνήσει τις σηµαντικές ευκαιρίες επενδύσεων στην
Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισµό απηύθυνε, χθες, η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισµού, Έλενα
Κουντουρά, στο πλαίσιο των εργασιών του 17ου New York Capital Link Forum, µε θέµα “Investing for Growth”,
που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Το Capital Link Forum είναι το σηµαντικότερο συνέδριο στη Βόρειο Αµερική, που αφορά αποκλειστικά στην
προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα, µε σηµαντική, κάθε χρόνο, παρουσία διακεκριµένων
Ελληνοαµερικανών και διεθνών επενδυτών.

“Είµαι εδώ, για να στηρίξω την επιχειρηµατικότητα και για να ενισχύσουµε τη συνεργασία και τη
δικτύωση, ώστε να αξιοποιήσουµε ιδανικά το διαχρονικό brand name “Eλλάδα”” τόνισε η Κουντουρά, η
οποία ήταν κεντρική οµιλήτρια ειδικής ενότητας αφιερωµένης στις επενδυτικές ευκαιρίες στον ελληνικό
τουρισµό.

Η αναπληρώτρια υπουργός επισήµανε, µεταξύ άλλων, πως η κυβέρνηση, έχοντας ανανεώσει τη θητεία της
για τα επόµενα τέσσερα χρόνια, έχει δεσµευτεί να προχωρήσει σε σηµαντικές αλλαγές, ώστε να υπάρξει
ανάπτυξη.

Ο τουρισµός, εν µέσω κρίσης, έχει αυξηθεί κατά 25%, ενώ η συνεισφορά στο ΑΕΠ είναι 20% και η Ελλάδα
είναι κορυφαίος ευρωπαϊκός προορισµός.

Σχετικά µε τις αυξήσεις του ΦΠΑ, ανέφερε ότι, αν και επιβλήθηκαν από τους Θεσµούς, η κυβέρνηση θα
προσπαθήσει, µέσω εναλλακτικών µέτρων, να προσφέρει ελαφρύνσεις στον κλάδο.

Σχετικά µε την προσφυγική κρίση, τόνισε ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µην επηρεάζεται
ο τουρισµός.

Στα άµεσα σχέδια, όπως ανέφερε, βρίσκονται η βελτίωση των υποδοµών, η βελτίωση της ποιότητας των
υπηρεσιών, η προέκταση της τουριστικής περιόδου και η εξέλιξη νέων τύπων τουρισµού και προορισµών.

Στο συνέδριο, µε τη συµµετοχή περισσοτέρων από 1.000 συνέδρων, παρευρέθηκαν διεθνή επενδυτικά
funds, διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, πολυεθνικές εταιρείες και οργανισµοί, καθώς και κορυφαίοι
επιχειρηµατίες.
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«Σημαντικές ευκαιρίες επενδύσεων στην Ελλάδα»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Home   >   πολιτικη   >   «Σημαντικές ευκαιρίες επενδύσεων στην Ελλάδα»
«Σημαντικές ευκαιρίες επενδύσεων στην Ελλάδα»
By InsideNews.gr on December 15, 2015
Pin It
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να διερευνήσει τις σημαντικές ευκαιρίες επενδύσεων
στην Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισμό απηύθυνε χθες η Έλενα Κουντουρά στο πλαίσιο των
εργασιών του 17ου New York Capital Link Forum με θέμα “Investing for Growth” που
πραγματοποιήθηκε στην Νέα Υόρκη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.Το Capital Link Forum
είναι το σημαντικότερο συνέδριο στην Βόρειο Αμερική που αφορά αποκλειστικά στην
προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα, με σημαντική, κάθε χρόνο, παρουσία
διακεκριμένων Ελληνοαμερικανών και διεθνών επενδυτών.«Είμαι εδώ για να στηρίξω την
επιχειρηματικότητα και για να ενισχύσουμε τη συνεργασία και τη δικτύωση ώστε να
αξιοποιήσουμε ιδανικά το διαχρονικό brand name “Eλλάδα”», τόνισε η Υπουργός.Η υπουργός
ήταν κεντρική ομιλήτρια ειδικής ενότητας αφιερωμένης στις επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό.Επισήμανε μεταξύ άλλων πως η Κυβέρνηση, έχοντας ανανεώσει τη θητεία
της για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, έχει δεσμευτεί να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές
ώστε να υπάρξει ανάπτυξη.Ο τουρισμός, εν μέσω κρίσης έχει αυξηθεί κατά 25% ενώ η
συνεισφορά στο ΑΕΠ είναι 20%, και η Ελλάδα είναι κορυφαίος Ευρωπαϊκός
προορισμός.Σχετικά με τις αυξήσεις του ΦΠΑ, ανέφερε ότι αν και επιβλήθηκαν από τους
θεσμούς, η κυβέρνηση θα προσπαθήσει μέσω εναλλακτικών μέτρων να προσφέρει
ελαφρύνσεις στον κλάδο. Σχετικά με την προσφυγική κρίση, τόνισε ότι έχουν ληφθεί τα
απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επηρεάζεται ο τουρισμός.Στα άμεσα σχέδια, όπως ανέφερε,
βρίσκονται η βελτίωση των υποδομών, η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, η
προέκταση της τουριστικής περιόδου και η εξέλιξη νέων τύπων τουρισμού και προορισμών.Στο
συνέδριο, με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 1000 συνέδρων, παρευρέθηκαν διεθνή
επενδυτικά funds, διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πολυεθνικές εταιρείες και Οργανισμοί,
καθώς και κορυφαίοι επιχειρηματίες, ανάμεσά τους οι κ.κ. George Logothetis, John Calamos
Sr., John Catsimatidis, Efthimios Elias Mitropoulos, John Alfred Paulson και William Vrattos.
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Κουντουρά: Σηµαντικές ευκαιρίες επενδύσεων στην Ελλάδα
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να διερευνήσει τις σηµαντικές ευκαιρίες επενδύσεων στην
Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισµό απηύθυνε χθες η Έλενα Κουντουρά στο πλαίσιο των εργασιών του 17ου
New York Capital Link Forum µε θέµα "Investing for Growth" που πραγµατοποιήθηκε στην Νέα Υόρκη, σύµφωνα
µε σχετική ανακοίνωση. Το Capital Link Forum είναι το σηµαντικότερο συνέδριο στην Βόρειο Αµερική που
αφορά αποκλειστικά στην προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα, µε σηµαντική, κάθε χρόνο, παρουσία
διακεκριµένων Ελληνοαµερικανών και διεθνών επενδυτών. "Είµαι εδώ για να στηρίξω την
επιχειρηµατικότητα και για να ενισχύσουµε τη συνεργασία και τη δικτύωση ώστε να αξιοποιήσουµε
ιδανικά το διαχρονικό brand name "Eλλάδα"", τόνισε η Υπουργός. Η υπουργός ήταν κεντρική οµιλήτρια
ειδικής ενότητας αφιερωµένης στις επενδυτικές ευκαιρίες στον ελληνικό τουρισµό. Επισήµανε µεταξύ
άλλων πως η Κυβέρνηση, έχοντας ανανεώσει τη θητεία της για τα επόµενα τέσσερα...

Euro2day.gr   ·    πριν από  21 λεπτά  ·    
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Το εγχείρημα πώλησης της Finan-
sbank, θυγατρικής του ομίλου
Εθνικής Τράπεζας στην Τουρκία
εισέρχεται στην τελική ευθεία.
Αν και υπάρχει προβληματισμός
για την επίπτωση στο τίμημα λό-
γω της αβεβαιότητας και της
αστάθειας που επικρατεί στην
Τουρκία και της πολεμικής ατμό-
σφαιρας στις σχέσεις με τη Ρω-
σία, πηγές της Εθνικής Τράπεζας
εκφράζουν την αισιοδοξία τους
ότι η πώληση θα ολοκληρωθεί
σύμφωνα με τον σχεδιασμό του
ομίλου. Η διοίκηση της Εθνικής
έχει στα χέρια της αρκετές δε-
σμευτικές προσφορές, τις οποίες
εξετάζει και πιθανότατα την επό-
μενη εβδομάδα θα ανακοινώσει
την επιλογή της. Δύο είναι τα
κύρια οφέλη της Εθνικής από
την πώληση της θυγατρικής της
στην Τουρκία. 

Με την πώληση θα μειωθεί το
σταθμισμένο ενεργητικό του ομί-
λου, «απελευθερώνοντας» κεφά-
λαια και ενισχύοντας έτσι πε-
ραιτέρω τους δείκτες κεφαλαι-
ακής επάρκειας. Το δεύτερο είναι
το τίμημα που θα εισπράξει από
την πώληση του συνόλου των
μετοχών της Finansbank, το
οποίο θα βοηθήσει να σχηματι-
στεί ένα κεφαλαιακό απόθεμα
που θα τις επιτρέψει να προχω-
ρήσει ταχύτερα στην εξαγορά
των ειδικών μετατρέψιμων ομο-

λογιών (Coco’s) που έχουν εκδο-
θεί από το ΤΧΣ στο πλαίσιο της
ανακεφαλαιοποίησης. Σημειώνε-
ται ότι στο πλαίσιο της ανακε-

φαλαιοποίησης, η Εθνική άντ-
λησε, άμεσα και έμμεσα, τα κε-
φάλαια που αντιστοιχούσαν στο
βασικό σενάριο (περίπου 1,4 δισ.

ευρώ), ενώ τα υπόλοιπα 3 δισ.
ευρώ τα κάλυψε το ΤΧΣ. Τα ειδικά
μετατρέψιμα ομόλογα που εκ-
δόθηκαν είναι ύψους 2,03 δισ.
ευρώ και τα οποία μπορούν να
εξαγοραστούν από την τράπεζα,
μειώνοντας έτσι την κρατική
συμμετοχή.

Χθες, ξεκίνησε η διαπραγμά-
τευση των νέων μετοχών της
ΕΤΕ που εκδόθηκαν στο πλαίσιο
της αύξησης κεφαλαίου. Με αφορ-
μή την έναρξη της διαπραγμά-
τευσης, η πρόεδρος του ομίλου
της Εθνικής Τράπεζας κ. Λούκα
Κατσέλη σημείωσε ότι ο όμιλος
«κατάφερε σε ένα δύσκολο πε-
ριβάλλον να προσελκύσει ση-
μαντικά κεφάλαια. Το 2016, έτος
κατά το οποίο η Εθνική συμπλη-
ρώνει 175 χρόνια από την ίδρυσή
της, είναι η αφετηρία μιας νέας
πορείας. Η Εθνική, με ένα ποι-
οτικό ως προς τη σύνθεσή του
μετοχικό κεφάλαιο, είναι στην
πρώτη γραμμή έτοιμη να αντα-
ποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις
και ευκαιρίες που έχουμε μπρο-
στά μας. Η διοχέτευση ρευστό-
τητας στην πραγματική οικονο-
μία, με τη χρηματοδότηση βιώ-
σιμων επενδυτικών και επιχει-
ρηματικών σχεδίων σε κλάδους
αιχμής της ελληνικής οικονομίας,
αποτελεί βασική προτεραιότητας
της στρατηγικής μας».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

Στην τελική ευθεία η πώληση της Finansbank
Αισιόδοξη η Εθνική Τράπεζα – Προβληματισμός για το τίμημα, λόγω αστάθειας στην Τουρκία

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Παρατείνεται έως τα τέλη Ιανουαρίου η ημερομηνία για τη
συγκέντρωση του συνόλου των 748 εκατ. ευρώ, που απαι-
τούνται για την κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας Αττικής.
Η τράπεζα έχει εξασφαλίσει, σύμφωνα με ανακοίνωση της
διοίκησης, τα 584 εκατ. ευρώ του βασικού σεναρίου, αλλά,
με δεδομένο ότι η συμμετοχή από την πλευρά του ΤΧΣ
για την κάλυψη των υπολοίπων κεφαλαίων του δυσμενούς
σεναρίου έχει αποκλειστεί, θα πρέπει το σύνολο της
αύξησης, δηλαδή και τα υπόλοιπα 164 εκατ., να καλυφθούν
από ιδιωτικά κεφάλαια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η
διοίκηση της Αττικής βρίσκεται σε συζητήσεις με αμερι-
κανικό fund, το οποίο έχει στείλει σχετική επιστολή στην
ΤτΕ και θα οριστικοποιήσει τη συμμετοχή του αφού προ-
ηγουμένως λάβει ολοκληρωμένη ενημέρωση για την
τράπεζα (due diligence). Ατυπη προθεσμία φέρεται να έχει
λάβει και η Παγκρήτια Τράπεζα, που επιδιώκει να συγκεν-
τρώσει 130 εκατ. ευρώ. Και γι’ αυτήν έχει εκδηλώσει εν-
διαφέρον αμερικανικό fund, ωστόσο μέχρι χθες δεν έχει
προσέλθει να καταθέσει προ-
σφορά. Σε εκκρεμότητα πα-
ραμένει η αύξηση του μετο-
χικού κεφαλαίου της Συνε-
ταιριστικής Πελοποννήσου,
που καλείται να συγκεντρώ-
σει 17,8 εκατ. ευρώ, και της
Συνεταιριστικής Εβρου. Κον-
τά στον στόχο είναι, τέλος,
η Τράπεζα Χανίων, που ανα-
κοίνωσε την επιτυχία του
εγχειρήματος συγκέντρωσης
κεφαλαίων, διατηρώντας παράλληλα ανοικτή τη διαδικασία
έως τα τέλη Δεκεμβρίου. Τα απαιτούμενα κεφάλαια ανέρ-
χονται στα 23 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, η Συνεταιριστική
Ηπείρου, που προγραμμάτιζε αύξηση 14 εκατ. ευρώ, ανα-
κοίνωσε την υπερκάλυψη του στόχου, αφήνοντας από την
πλευρά της ανοικτή την προθεσμία έως τις 18 Δεκεμβρίου
για την είσοδο και άλλων μελών που το επιθυμούν.

Η κυβέρνηση, πάντως, προετοιμάζεται για την επόμενη
ημέρα, και ενδεικτική είναι η κατάθεση στη Βουλή τρο-
πολογίας που επιτρέπει τον δανεισμό του Ταμείου Εξυ-
γίανσης από το σκέλος κάλυψης καταθέσεων του ΤΕΚΕ
έως τα τέλη Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. 

Με τον τρόπο αυτό προετοιμάζεται νομοθετικά για το
ενδεχόμενο διάσπασης κάποιας σε «καλή» και «κακή» τρά-
πεζα, προκειμένου στη συνέχεια να μετασχηματιστεί σε
τράπεζα-γέφυρα ή να μεταβιβαστεί το καλό κομμάτι σε
άλλο πιστωτικό ίδρυμα, όποιας τράπεζας δεν καταφέρει
να πετύχει την κάλυψη των απαιτούμενων κεφαλαίων από
ιδιωτική συμμετοχή. Υπενθυμίζεται ότι το σκέλος κάλυψης
καταθέσεων έχει ενεργοποιηθεί μέχρι σήμερα στις περι-
πτώσεις ΑΤΕbank, FBB, Probank και έξι συνεταιριστικών
τραπεζών, όπως επίσης και στις περιπτώσεις Proton και
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Προθεσμία στην Αττικής
έως τα τέλη Ιανουαρίου
για το δυσμενές σενάριο

<<<<<<

Ατυπη προθεσμία
για Παγκρήτια. Σε
εκκρεμότητα παρα-
μένουν οι συνεται-
ριστικές Πελοπον-
νήσου και Εβρου.

Αίσθηση προκάλεσε η γνω-
στοποίηση χθες στις χρηματι-
στηριακές αρχές ότι η Alpha
Bank ελέγχει το 6,33% των
μετοχών της Τράπεζας Πειραι-
ώς (χωρίς να υπολογίζονται οι
μετοχές του Ταμείου Χρημα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας).
Η συμμετοχή αυτή προέκυψε
κυρίως από τη μετατροπή
ομολόγων της Πειραιώς που
διατηρούσε η Alpha Bank (κα-
θώς και η Εμπορική που απορ-
ροφήθηκε από τον όμιλο), στο
πλαίσιο της προαιρετικής προ-
σφοράς για την ανταλλαγή
των ομολόγων κύριας και μει-
ωμένης εξασφάλισης με με-
τοχές. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, όλες οι τράπεζες συμμε-
τείχαν στις σχετικές προσφο-
ρές, ανταλλάσσοντας τα ομό-
λογα που κατείχαν με μετο-
χές. Παράλληλα στην αύξηση
της Πειραιώς συμμετείχαν και
ορισμένες θυγατρικές της 
Alpha Bank για επενδυτικούς
λόγους. Οπως ανακοινώθηκε,
η Alpha ελέγχει συνολικά
406.880.207 μετοχές της 
Πειραιώς.

Συμμετοχή Alpha
στην Πειραιώς

Η διοίκηση της Εθνικής έχει στα χέρια της αρκετές δεσμευτικές προ-
σφορές για τη Finansbank, τις οποίες εξετάζει και πιθανότατα την επό-
μενη εβδομάδα θα ανακοινώσει την επιλογή της.
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Περί καταθέσεως ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, αιτήσεως της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ ΑΕ) για τις ανάγκες εκμετάλλευσης του υποκείμενου Λιγνιτικού κοιτάσματος των
Ορυχείων Υψηλάντη - Νοτιοδυτικού Πεδίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΟΠΚ2 απαλλοτρίωση), στις Τοπικές Κοινότητες Ποντοκώμης Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη Δήμου Κοζάνης, Κομάνου και
Μαυροπηγής Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐαδας, Δήμου Εορδαίας Νομού Κοζάνης.

KATA
Α. ΤΩΝ ΚΑΘΩΝ:
1.      ΠΑΥΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
2.     ΚΑΡΟΛΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3.     ΣΑΜΑΡΑ ΚΛΗΜΑΝΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4.     ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
5.     ΖΑΦΕΙΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
6.     ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
7.     ΛΙΟΡΜΠΑ ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8.     ΑΔΑΜΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9.     ΣΑΜΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
10.   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
11.   ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
12.   ΣΙΒΡΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
13.   ΤΣΟΥΠΑΛΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
14.    ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
15.    ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
16.    ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
17.    ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
18.    ΠΑΤΣΙΔΗ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
19.    ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
20.   ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
21.    ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
22.    ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
23.    ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
24.    ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΦΩΤΗ
25.    ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
26.    ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
27.    ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
28.    ΣΑΜΑΡΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
29.    ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
30.    ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
31.    ΠΕΤΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
32.    ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
33.    ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
34.    ΚΥΡΑΝΟΥ ΚΥΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
35.    ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
36.    ΣΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
37.    ΚΕΖΙΜΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
38.    ΚΟΡΚΟΤΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ
39.    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
40.    ΚΑΝΤΣΑΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
41.    ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ
42.    ΛΕΣΠΟΥΡΙΔΗ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
43.    ΠΑΤΣΙΔΗ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
44.    ΧΟΡΟΖΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ
45.    ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
46.    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
47.    ΠΑΛΑΠΑΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
48.    ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
49.    ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
50.    ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
51.    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
52.    ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
53.    ΠΗΛΙΑΝΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
54.    ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
55.    ΠΗΛΙΑΝΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
56.    ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
57.    ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
58.    ΣΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
59.    ΣΑΒΒΙΔΗ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ
60.    ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
61.    ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
62.    ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
63.    ΣΥΣΜΑΝΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
64.    ΛΑΡΧΑΝΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
65.    ΤΑΓΓΕΛΕΝΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
66.    ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
67.    ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
68.    ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
69.    ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
70.    ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
71.    ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΣΑΒΒΑ
72.    ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
73.    ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
74.   ΠΗΛΙΑΝΙΔΗ ΙΩΣΗΦ
75.    ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ
76.    ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
77.    ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
78.    ΤΟΓΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
79.    ΠΑΤΟΥΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
80.    ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
81.    ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
82.    ΨΩΜΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
83.    ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

84.    ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΠΑΥΛΟΥ
85.    AΔΑΜΙΔΗ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
86.    ΤΑΡΕΝΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
87.    ΚΑΤΑΚΑΛΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
88.    ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
89.    ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ, ΑΠΑΝΤΩΝ

ΚΑΤΟΙΚΩΝ Τ.Κ. ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ
90.    Τ.Κ. ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΝΟΜΙΜΑ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ
91.    ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
92.    ΓΚΟΓΚΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
93.    ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
94.    ΜΑΓΓΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ
95.    ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
96.    ΤΣΩΤΣΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
97.    ΜΗΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
98.    ΜΗΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
99.    ΜΗΤΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
100.  ΤΣΩΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
101.  ΒΑΜΒΑΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΠΑΝΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ Τ.Κ.

ΚΟΜΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
102.  Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ, ΝΟΜΙΜΑ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ
103.  ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
104.  ΒΑΜΒΑΚΑ ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
105.  ΜΑΓΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
106.  ΣΙΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
107.  ΜΑΓΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
108.  ΠΕΛΛΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΤΟΥ ΣΤΑΜΚΟΥ
109.  ΠΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
110.  ΜΑΓΓΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
111.  ΤΣΑΚΙΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
112.  ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
113.  ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
114.  ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
115.  ΚΥΖΙΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
116.  ΚΥΖΙΡΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
117.  ΝΤΑΒΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
118.  ΝΤΑΒΕ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
119.  ΝΤΑΒΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
120.  ΑΡΣΕΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ΑΠΑΝΤΩΝ

ΚΑΤΟΙΚΩΝ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ,
ΝΟΜΙΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ

121.  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΟΜΙΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ-
ΜΕΝΟΥ

122.  ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΝΟΜΙΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ
Β. ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΩΝ - ΑΝΤΑΙΤΟΥΝΤΩΝ:
1.     ΑΔΑΜΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ
2.     ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
3.      ΚΑΡΑΝΑΚΗ ΚΑΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
4.      ΛΙΑΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ
5.      ΜΗΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
6.      ΚΟΣΚΟΣΙΔΟΥ ΟΛΓΑΣ, ΣΥΖ. ΠΑΝΤΕΛΗ
7.      ΛΟΤΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
8.      ΛΟΤΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
9.      ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
10.    ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11.    ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΣΥΖ. ΘΕΟ-

ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
12.    ΚΟΣΚΟΣΙΔΟΥ ΟΛΓΑΣ, ΣΥΖ. ΠΑΝΤΕΛΗ
13.    ΜΑΓΓΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ ΧΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
14.    ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
15.    ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
16.    ΠΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
17.    ΣΙΣΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
18.    ΣΙΣΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΧΗΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ
19.    ΣΙΣΚΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΤΙΟΥ
20.    ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ
21.    ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
22.    ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
23.    ΣΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
24.    ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΣΥΖ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΣΑΝΤΗΛΑ
25.    ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, ΣΥΖ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΛΛΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ
ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

26.    ΠΑΡΘΕΝΑΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΜΑΝΤΟΥ
27.    ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΥΖ. ΣΑΒΒΑ
28.    ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΣΥΖ. ΧΡΗΣΤΟΥ
29.    ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΛΑΠΑΡΙΔΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
30.    ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΛΑΠΑΡΙΔΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
31.    ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΠΑΡΙΔΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
32.    ΣΑΒΒΑ ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΗ ΤΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ

33.    ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΣΥΖ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
34.    ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΜΑΡΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
35.    ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΑΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
36.    ΙΩΑΝΝΗ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΑΡΑΣ
37.    ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΥΖ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
38.    ΣΑΜΑΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
39.    ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
40.    ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΛΙΔΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
41.    ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
42.    ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
43.    ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
44.    ΖΩΗΣ ΓΡΟΛΛΙΟΥ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
45.    ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΜΕΛΦΟΥ ΧΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗ
46.    ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΥΛΕΝΙΔΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ
47.    ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΥΛΕΝΙΔΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ
48.    ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΠΑΛΛΑ ΣΥΖ. ΠΕΡΙΚΛΗ
49.    ΕΛΕΝΗΣ ΧΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΑΜΠΡΟΥ
50.    ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΥΖ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΣΑΛΚΙΤΖΙΔΗ
51.    ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΟΥΛΙΑΝΙΔΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ
52.    ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΧΗΡΑΣ ΣΑΒΒΑ ΠΟΥΛΙΑΝΙΔΗ
53.    ΜΑΡΙΑΣ ΧΗΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΟΥΛΕΝΙΔΗ
54.    ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΟΥΛΕΝΙΔΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΜΑΡΙΑΣ
55.    ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΠΟΥΛΕΝΙΔΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΜΑΡΙΑΣ
56.    ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΔΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
57.    ΤΣΟΥΚΑΛΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
58.    ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΟΥ ΣΥΖ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
59.    ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
60.    ΚΑΒΒΑΔΑ ΓΕΝΟΒΕΦΑΣ ΣΥΖ. ΣΤΑΥΡΟΥ
61.    ΕΛΕΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
62.    ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΤΑΚΑΛΙΔΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
63.    ΑΝΝΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
64.    ΒΑΙΤΣΑΣ ΚΟΥΤΟΥΚΛΕΡ ΧΗΡΑΣ ΘΩΜΑ
65.    ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΜΑΓΓΟΥ ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
66.    ΜΑΡΙΑΣ ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΧΗΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
67.    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΑΚΙΡΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
68.    ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΑΚΙΡΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
69.    ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗ ΧΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
70.    ΚΑΤΙΝΑΣ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΖ. ΚΟΣΜΑ, ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΟΝΤΟ-

ΚΩΜΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
71.    ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
72.    ΚΩΝ/ΝΟΥ ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ

ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ
73.    ΠΑΡΘΕΝΑΣ ΛΕΣΠΟΥΡΙΔΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΦΑΝΙΔΗ, ΚΑΤΟΙ-
ΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

74.    ΘΕΟΧΑΡΗ ΛΕΖΠΟΥΡΙΔΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕ-
ΟΥΣΑΣ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

75.    ΕΙΡΗΝΗΣ ΛΕΖΠΟΥΡΙΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΛΕΟΥΣΑΣ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΟΛΧΙΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

76.    ΛΙΟΡΜΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
77.    ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΣΥΖ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,

ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
78.    ΘΕΑΝΩΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
79.    ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΡΚΟΤΙΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΥΖ.

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΙΜΠΛΙΔΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ
80.    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΥΖ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
81.    ΜΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
82.   ΙΩΑΝΝΗ ΨΩΜΙΑΔΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ

ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ
83.    ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΔΩΡΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
84.    ΓΚΟΓΚΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
85.    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΝΑΣ, ΣΥΖ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
86.    ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
87.    ΤΖΩΒΑΪΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΣΥΖ. ΙΩΑΝΝΗ
88.    ΣΑΜΑΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
89.    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
90.    ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
91.    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
92.    ΕΛΕΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
93.    ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
94.    ΠΟΥΤΑΧΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
95.    ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
96.    ΚΑΝΤΣΕΛΟΓΛΟΥ ΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
97.    ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
98.    ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΕΚΕΤΣΙΔΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

99.    ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
100.  ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥΡΤΟΥΡΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
101.  ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
102.  ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΑΠΙΔΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
103.  ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΟΥΤΑΚΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
104.  ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΠΑΝΤΕΛΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
105.  ΝΤΑΒΕ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
106.  ΝΤΑΒΕ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
107.  ΣΑΜΑΡΑ ΚΛΗΜΑΝΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
108.  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
109.  ΝΙΚΗΣ. ΣΥΖ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
110.  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
111.  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
112.  ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
113.  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΥΛΕΝΙΔΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ
-I-

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ9/Δ/Φ53/5876/948/9.4.2013
κοινής απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις παραπάνω διατάξεις και αφού τηρήθηκε η
προαναφερθείσα διαδικασία, δημοσιεύτηκε στο υπ’
αριθμ. 133/18.4.2013, ΦΕΚ, τεύχος Αναγκαστικών
Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων καθώς
και της υπ’ αριθμ. Δ9/Δ/Φ53/οικ.2285/425/5.2.2014
τροποποιητικής απόφασης που δημοσιεύθηκε στο υπ’
αριθμ. 49/18.2.2014 ΦΕΚ ΑΑΠ’.
1. Κηρύσσουμε αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ και

με δαπάνες της αιτούσας ΔΕΗ Α.Ε., κτηματικής
περιοχής έκτασης 391.900,00 τ.μ. (ΟΠΚ2) στις
Τοπικές Κοινότητες Ποντοκώμης Δημοτικής
Ενότητας Δημ. Υψηλάντη Δήμου Κοζάνης, Κομάνου
και Μαυροπηγής Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας,
Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
για λόγους εκμετάλλευσης του υποκείμενου λιγνιτι-
κού κοιτάσματος των Ορυχείων Υψηλάντη -
Νοτιοδυτικού Πεδίου του Λιγνιτικού Κέντρου
Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ ΑΕ.

2.  Η προς απαλλοτρίωση έκταση, οι ιδιοκτήτες αυτής,
το εμβαδό και οι συντεταγμένες της, απεικονίζονται
και περιγράφονται στον από Μάρτιο 2013 κτηματο-
λογικό πίνακα απαλλοτρίωσης και στα από υπ’ αριθ.
1 και 2/27.6.2007 από (με ημερομηνία τελευταίας
αναθεώρησης 1.3.2012) κτηματολογικά διαγράμμα-
τα που συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν, εγκρίθηκαν και
υπογράφονται από τους Α. Βατάλη, Ε. Δημητριάδου,
Θ. Βουλγαρούλη, Ι. Στρατάκη, Δ. Φιλίππου, Σ.
Παντελείου, Ν. Τσακίρη, Ευαγγ. Καρτσίνη, Π.
Κοντοσφύρη και θεωρήθηκαν την 19.3.2013 από τον
Ιωάννη Αποστόλου, Επιθεωρητή Μεταλλείων
Βορείου Ελλάδος και τους Δ. Ιωάννου, τοπογράφο
μηχανικό Β. Πάτκο και Αθ. Μήτσιου, μηχανικούς της
Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος.

Η ΔΕΗ Α.Ε. με την από 4 Δεκεμβρίου 2014 αίτησή της
προς το Τριμελές Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας, ζήτησε
τον προσδιορισμό της οριστικής τιμής αποζημίωσης
των αναγκαστικώς απαλλοτριούμενων ακινήτων που
βρίσκονται στις Τοπικές Κοινότητες Ποντοκώμης
Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη Δήμου Κοζάνης,
Κομάνου και Μαυροπηγής Δημοτικής Ενότητας
Πτολεμαΐδας, Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής
Ενότητας Κοζάνης έκτασης συνολικού εμβαδού
391.900,00 τ.μ. (απαλλοτρίωση ΟΠΚ2) δικάσιμος της
οποίας ορίστηκε αρχικά η 16-9-2015, οπότε ματαιώθη-
κε η εκδίκασή της λόγω των εθνικών βουλευτικών
εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.
Η ΔΕΗ με την από 28.9.2015 κλήση της, ζήτησε να καθο-
ρισθεί εκ νέου, ημερομηνία συζήτησης της αίτησης, για
τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης.
Η πιο πάνω κλήση έχει κατατεθεί με αύξοντα αριθμό
72/2015 και έχει ορισθεί δικάσιμος η 2η Μαρτίου 2016,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον του Εφετείου
Δυτικής Μακεδονίας, επικυρωμένα δε αντίγραφα αυτής
έχουν τοιχοκολληθεί σύμφωνα με το νόμο εμπρόθεσμα
στα Καταστήματα του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας και
των παραπάνω Δήμων του Νομού Κοζάνης.
Ειδοποιούνται οι πιο πάνω, κατά των οποίων στρέφε-
ται η αίτηση για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες
συνέπειες και για να παραστούν κατά τη συζήτηση της
αίτησης αυτής όταν και όπου παραπάνω ορίζεται.

Κοζάνη, 18.11.2015
Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της ΔΕΗ
ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ Ν. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΗ Α.Ε./ΔΝΥ - ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 28, ΤΗΛ.: 210 5293512

Της ανταποκρίτριάς μας στη ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ  ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΩΚΟΥ

Υστερα από ένα δύσκολο έτος για την Ελλάδα, οι επικεφαλής
των θεσμών που συμμετέχουν στο ελληνικό πρόγραμμα
εκτίμησαν ότι οι προοπτικές για τη χώρα είναι ξανά
θετικές και οι μέχρι τώρα μεταρρυθμίσεις ενθαρρυντικές.
Μιλώντας στο 17ο επενδυτικό συνέδριο «Invest in Greece
Forum» του Capital Link χθες στη Νέα Υόρκη, τόνισαν
ότι τα μέτρα που καλείται να προωθήσει η κυβέρνηση
το επόμενο διάστημα είναι δύσκολα αλλά απαραίτητα.
Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ελληνικό
πρόγραμμα Ντέκλαν Κοστέλο εξέφρασε την ελπίδα να
ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση εντός του Ιανουαρίου,
ώστε να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο η συζήτηση για την
ελάφρυνση του χρέους – και να ολοκληρωθεί εντός του
πρώτου εξαμήνου του 2016. Από την πλευρά της, η επι-
κεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ελ-
λάδα Ντέλια Βελκουλέσκου εντόπισε τρεις προκλήσεις:
1. Την περαιτέρω δημοσιονομική προσαρμογή για την
επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%
του ΑΕΠ. Στα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση ενέταξε,
εκτός από τα φορολογικά/εισοδηματικά, και τη μεταρ-
ρύθμιση του ασφαλιστικού, για το οποίο τόνισε ότι είναι

το πιο ακριβό στην Ευ-
ρώπη. 2. Την αντιμετώ-
πιση των «κόκκινων» δα-
νείων, το θεσμικό πλαί-
σιο για τα οποία σημεί-
ωσε ότι πρέπει να ολο-
κληρωθεί ώστε να καθα-
ρίσει το ενεργητικό των
τραπεζών. 3. Τη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας
με άνοιγμα των αγορών
για την προσέλκυση
επενδύσεων. Η κυρία
Βελκουλέσκου έστειλε
επίσης ένα νέο μήνυμα
προς τους Ευρωπαίους
για την ανάγκη αναδιάρ-

θρωσης του ελληνικού χρέους – παράλληλα με τις μεταρ-
ρυθμίσεις που ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση.
Τόνισε μάλιστα ότι αν δεν προχωρήσει η μεταρρύθμιση
του ασφαλιστικού, θα χρειασθεί «κούρεμα» του ελληνικού
χρέους, κάτι που αποτελεί ταμπού για τους Ευρωπαίους.
Ο κ. Κοστέλο, σχετικά με τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρό-
γραμμα, δήλωσε ότι αυτή είναι κρίσιμη για τους Ευρωπαίους,
σημειώνοντας ότι «ένας αριθμός κρατών-μελών και τα
Κοινοβούλιά τους επιμένουν στη συμμετοχή του».

Τσίπρας: Εμπιστευθείτε μας
Ο Ελληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τόνισε σε

βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προς το συνέδριο του Capital
Link ότι το πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα είναι σταθερό και
υπάρχει ευρεία συναίνεση στο πρόγραμμα. Παράλληλα,
εκτίμησε ότι η Ελλάδα θα επωφεληθεί σύντομα από την
ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ και ότι αυτό θα επιτρέψει
στη χώρα να επιστρέψει στις αγορές, ενώ η ανάπτυξη θα
επιστρέψει το δεύτερο εξάμηνο του 2016. «Εμπιστευθείτε
την Ελλάδα, εμπιστευθείτε μας», ήταν το μήνυμα του
πρωθυπουργού στους επενδυτές, αναφέροντας ιδιαίτερα
τους κλάδους της ενέργειας (αγωγούς, φυσικό αέριο,
αιολική ενέργεια), των κατασκευών, των logistics και των
συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Μέτρα για ασφαλιστικό 
και συντάξεις 
θέλει το ΔΝΤ

<<<<<<

Τα μέτρα που καλεί-
ται να προωθήσει 
η κυβέρνηση 
το επόμενο διάστημα
είναι δύσκολα αλλά
απαραίτητα, τόνισαν
οι θεσμοί στο συ -
νέδριο του Capital
Link στη Νέα Υόρκη.

Σε συμφωνία με την Εθνική Ασφα-
λιστική για την ανάληψη του χαρ-
τοφυλακίου της φέρεται να έχει
έρθει η διοίκηση της ασφαλιστι-
κής εταιρείας International Life.
Η επίτευξη της συμφωνίας αφή-
νεται να εννοηθεί από τη χθεσινή
ανακοίνωση της International
Life και συμπίπτει με τον διορισμό
επιτρόπου από την Τράπεζα της
Ελλάδος. Σύμφωνα με την εται-
ρεία, για λόγους διαφάνειας και
διασφάλισης των συμφερόντων

όλων των εμπλεκομένων μερών,
η συναλλαγή θα εκτελεστεί υπό
την εποπτεία της ΤτΕ. Στο σκε-
πτικό της Εποπτικής Αρχής για
τον διορισμό επιτρόπου, αναφέ-
ρεται ότι η εταιρεία ζωής του ομί-
λου της International Life «δεν
καλύπτει το απαιτούμενο περι-
θώριο φερεγγυότητας, δεν δια-
θέτει το ελάχιστο εγγυητικό κε-
φάλαιο και η ασφαλιστική τοπο-
θέτησή της δεν επαρκεί για την
κάλυψη των τεχνικών αποθεμά-

των». Ως πρόσθετος λόγος που
οδήγησε στον διορισμό επιτρόπου
είναι επίσης ότι «δεν κατέστη
εφικτή η σύναψη συμφωνίας για
τη μεταβίβαση του χαρτοφυλα-
κίου ασφαλίσεων ζωής σε ανά-
δοχο ασφαλιστική επιχείρηση
εντός της προθεσμίας που σχε-
δίαζε η διοίκηση της εταιρείας
και ορίστηκε και από την ΤτΕ».
Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση της
εταιρείας ήταν εδώ και αρκετό
καιρό σε συζητήσεις με την Εθνι-

κή Ασφαλιστική για την ανάληψη
από την τελευταία του χαρτοφυ-
λακίου ζωής. Ο διορισμός επιτρό-
που στην εταιρεία ζωής του ομί-
λου της International Life συνο-
δεύθηκε και με τον διορισμό του
ίδιου επιτρόπου (πρόκειται για
τον κ. Ιωάννη Περιστέρη) και στη
δεύτερη ασφαλιστική εταιρεία
του ομίλου, δηλαδή την Interna-
tional Life Γενικών Ασφαλίσεων.
Σύμφωνα με το αιτιολογικό της
ΤτΕ, η απόφαση υπαγορεύεται

λόγω της μετοχικής διασύνδεσης
των δύο εταιρειών και «των χρη-
ματοοικονομικών συναλλαγών,
που επηρεάζουν σημαντικά τη
χρηματοοικονομική κατάσταση
και τη φερεγγυότητά της». Σύμ-
φωνα με τις οικονομικές κατα-
στάσεις της εταιρείας, η μητρική
International Life Ζωής κατέχει
το 89,088% του μετοχικού κεφα-
λαίου της International Life Γε-
νικών Ασφαλίσεων.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Στην Εθνική Ασφαλιστική περνά ο έλεγχος της International Life
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ÌÞíõìá áéóéïäïîßáò ãéá ôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá Ýóôåéëáí ïé åêðñüóùðïé ôùí
èåóìþí óôï 17ï ÅôÞóéï Capital Link Invest in Greece Forum

×ñ. Óðßñôæçò: «ÁõîÜíåôáé óôá 90 ëåðôÜ ç
äéÜñêåéá ôùí åéóéôçñßùí óôéò áóôéêÝò

óõãêïéíùíßåò»
ÓôáèåñÞ ç ôéìÞ ôçò ìçíéáßáò êÜñôáò

  Áýîçóç ôçò äéÜñêåéáò ôùí åéóéôçñßùí, áðü 70 ëåðôÜ ðïõ åßíáé óÞìåñá óå 90 ëåðôÜ,

áíáêïßíùóå ï õðïõñãüò Ìåôáöïñþí êáé Äéêôýùí, ×ñÞóôïò Óðßñôæçò, óôï ñáäéïóôáèìü
Real Fm.

  O õðïõñãüò, ìéëþíôáò óôï ñáäéïóôáèìü Real Fm, äÞëùóå ðùò, ðáñÜëëçëá, ìå ôçí áý-
îçóç óôçí ôéìÞ ôïõ åéóéôçñßïõ áðü ôçí 1ç Éáíïõáñßïõ óôá 1,40 åõñþ áðü 1,20 ðïõ åßíáé óÞ-
ìåñá, èá áõîçèåß êáé ç äéÜñêåéá ôïõ åéóéôçñßïõ óôá 90 ëåðôÜ ôçò þñáò. ÁðÝäùóå ôçí áý-
îçóç ü÷é óôï êüóôïò ëåéôïõñãßáò ôùí áóôéêþí óõãêïéíùíéþí, áëëÜ óôçí ôéìÞ ôïõ ÖÐÁ êáé
õðïãñÜììéóå üôé èá ìåßíåé óôáèåñÞ ç ôéìÞ ôçò ìçíéáßáò êÜñôáò áðåñéïñßóôùí äéáäñïìþí,
áëëÜ êáé ç ðáñï÷Þ äùñåÜí ìåôáêßíçóçò óôïõò áíÝñãïõò.

  «Ôá åéóéôÞñéá, ðáñüôé áõîÜíïíôáé, ëüãù ôïõ ÖÐÁ êáé ü÷é ãéáôß áõîÜíïõìå ôá åéóéôÞ-
ñéá -Üñá ôï êüóôïò ëåéôïõñãßáò ôùí áóôéêþí óõãêïéíùíéþí- ìÝíåé óôáèåñÞ ç êÜñôá, ôçí ï-
ðïßá ÷ñçóéìïðïéåß ï êüóìïò ðïõ ðçãáßíåé óôï ìåñïêÜìáôü ôïõ. ÌÝíåé áíÝããé÷ôç ç ðñüâëå-
øç ðïõ åß÷áìå êÜíåé ãéá ôç ìåôáêßíçóç ôùí áíÝñãùí äùñåÜí. Êáé áõôü åßíáé óùóôü. Êáé
ôï ôñßôï êáé óçìáíôéêüôåñï åßíáé üôé, åíþ áíåâáßíåé, ëüãù ôïõ ÖÐÁ, èá áõîçèåß êáé ï ÷ñü-
íïò, èá åðáíÝëèïõìå åêåß ðïõ Þôáí ôï åéóéôÞñéï, ðñéí ìåéùèåß, üôáí ìåéþèçêå êáé ï ÷ñü-
íïò, âÝâáéá. Ìå áõôü ôï Üëëïèé ìåéþèçêå ï ÷ñüíïò êáé ìåéþèçêå êáé ôï åéóéôÞñéï. Êáé ôþ-
ñá äåí åßíáé ç ôéìÞ ôïõ åéóéôçñßïõ, åßíáé ï ÖÐÁ» åßðå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï õðïõñãüò.

  «ÕðÝãñáøá ìå ðïëý ðüíï»
  Óå ü,ôé áöïñÜ ôçí ðáñá÷þñçóç ôùí 14 áåñïäñïìßùí, ï õðïõñãüò åîÝöñáóå êáé ðÜëé ôç

äéáöùíßá ôïõ ãéá ôïí ôñüðï ðáñá÷þñçóçò ôùí áåñïäñïìßùí, ëÝãïíôáò ÷áñáêôçñéóôéêÜ:
«Óõíå÷ßæù êáé äéáöùíþ ìå ôïí ôñüðï ðïõ Ýãéíå ç ðáñá÷þñçóç ôùí 14 áåñïäñïìßùí. Åß-
íáé, üìùò, ìÝóá óôéò äåóìåýóåéò ðïõ Ý÷åé ç ÷þñá... ÕðÝãñáøá ü÷é ìå âáñéÜ êáñäéÜ, áëëÜ
ìå ðïëý ðüíï». Ìßëçóå ãéá ôéò åõèýíåò ôùí ðñïçãïýìåíùí êõâåñíÞóåùí, üóïí áöïñÜ ôïõò
üñïõò ôïõ äéáãùíéóìïý, óçìåéþíïíôáò üôé «êáôïñèþóáìå ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá êáé äéïñ-
èþóáìå ðÜñá ðïëëÜ áðü áõôÜ ðïõ õðÞñ÷áí, óôéò Ýôïéìåò óõìâÜóåéò ðïõ âñÞêáìå. Ï÷é üëá,
áëëÜ êÜðïéá ðïëý óçìáíôéêÜ. Êëåßóáìå èÝìáôá ðïõ åß÷áí íá êÜíïõí ìå ôïõò åñãáæüìå-
íïõò ðïõ åñãÜæïíôáé óôá áåñïäñüìéá êáé, åðïìÝíùò, ðñï÷ùñÞóáìå óôçí õðïãñáöÞ ôçò
óýìâáóçò».

  ÔÝëïò, ðñüóèåóå üôé, áí ðáñÝìåíáí ïé óõìâÜóåéò, ùò åß÷áí, áðü ôéò ðñïçãïýìåíåò êõ-
âåñíÞóåéò, ôï ôßìçìá ôïõ 1 äéó. 250 åêáô. åõñþ ðïõ èá ðÜñåé ç ÷þñá èá Þôáí ðïëý ìéêñüôå-
ñï.

ÐçãÞ ÁÐÅ-ÌÐÅ

ÖïñïáðáëëáãÞ êáé ìåßùóç ôùí ôñáðåæéêþí

åðéôïêßùí ãéá ôïõò ðáñáãùãïýò ñåýìáôïò áðü

öùôïâïëôáúêÜ ìåëåôÜ ôï õðïõñãåßï ÅíÝñãåéáò

  Ôç äõíáôü-
ôçôá öïñïá-
ðáëëáãþí êáé
ìåßùóçò ôùí
ôñáðåæéêþí åðé-
ôïêßùí ãéá ôïõò
ð á ñ á ã ù ã ï ý ò
ñåýìáôïò áðü
öùôïâïëôáúêÜ
èá äéåñåõíÞóåé
ôï õðïõñãåßï
ÐåñéâÜëëïíôïò
êáé ÅíÝñãåéáò,
óå óõíåñãáóßá
ìå ôï õðïõñãåßï
Ïéêïíïìéêþí
êáé ôçí Åëëçíé-

êÞ Åíùóç Ôñáðåæþí. Ôç äÝóìåõóç áõôÞ áíÝëáâå ï õðïõñãüò ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ÅíÝñ-
ãåéáò, ÐÜíïò ÓêïõñëÝôçò, ðïõ óõíáíôÞèçêå ìå ôïõò åêðñïóþðïõò ôçò ÐáíåëëÞíéáò Ï-
ìïóðïíäßáò Óõëëüãùí Ðáñáãùãþí ÇëåêôñéêÞò ÅíÝñãåéáò áðü ÖùôïâïëôáúêÜ (ÐÏÓÐÇ-
ÅÖ).

  Ïé åêðñüóùðïé ôçò Ïìïóðïíäßáò Ýèåóáí ôá ðñïâëÞìáôá ôïõ êëÜäïõ, ìå áé÷ìÞ ôçí Õ-
ðïõñãéêÞ Áðüöáóç ãéá ôçí õðçñåóßá Äéáêïðôüìåíïõ Öïñôßïõ, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò
ôïõ Üñèñïõ 17 ôïõ í.4203/2013, áëëÜ êáé ôá ïéêïíïìéêÜ ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæïõí.
Ïðùò åßíáé ãíùóôü, ôï êüóôïò ôçò åí ëüãù õðçñåóßáò ðïõ åîáóöáëßæåé ÷áìçëüôåñï êüóôïò
åíÝñãåéáò ãéá ôç âéïìç÷áíßá ÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü åéóöïñÜ óôçí ðáñáãùãÞ «ðñÜóéíçò» å-
íÝñãåéáò. Ïé ðáñáãùãïß áíáöÝñèçêáí áêüìç óôçí áäõíáìßá ôïõò íá áðïðëçñþóïõí ôá
äÜíåéá ðïõ Ý÷ïõí ëÜâåé áðü ôéò ôñÜðåæåò êáé óôç äõóêïëßá ôïõò íá áðïäþóïõí ôïõò öü-
ñïõò Ýãêáéñá ðñïò ôï Äçìüóéï. ÅðåóÞìáíáí, áêüìç üôé õößóôáíôáé Ýíáí ëáíèáóìÝíï ðñï-
ãñáììáôéóìü ôùí ðñïçãïýìåíùí êõâåñíÞóåùí.

  Ï ê. ÓêïõñëÝôçò ÷áñáêôÞñéóå èåôéêÞ êáé ãüíéìç ôç óõíÜíôçóç êáé äåóìåýôçêå üôé èá
ðáñÝìâåé, þóôå íá äéåñåõíçèåß, óå óõíåñãáóßá ìå ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí, ç äõíáôüôç-
ôá íá áðáëëáãåß áðü ôç öïñïëüãçóç ôï ôÝëïò ôçò äéáêïøéìüôçôáò. Åðßóçò, ôüíéóå üôé èá
ðñïóðáèÞóåé íá êáèïñéóôåß ìßá óõíÜíôçóç ìå ôçí ÅëëçíéêÞ Åíùóç Ôñáðåæþí, ðñïêåéìÝ-
íïõ íá äñïìïëïãçèåß ìßá ëýóç óôçí êáôåýèõíóç ôçò ìåßùóçò ôùí õöéóôÜìåíùí õøçëþí åðé-
ôïêßùí ðïõ åßíáé õðï÷ñåùìÝíïé íá êáôáâÜëïõí ïé ðáñáãùãïß.

ÐçãÞ ÁÐÅ-ÌÐÅ

  Èåôéêü êáé îåêÜèáñï Þôáí ôï ìÞíõìá ðïõ Ýóôåéëáí ïé  åêðñüóùðïé êáé ôùí ôåóóÜ-

ñùí èåóìþí, ê. Declan Costello - European Commission, ê. Nicola Giammarioli - Euro-
pean Stability Mechanism, ê. Rasmus Ruffer - European Central Bank êáé êá Delia
Velculescu - International Monetary Fund, óôï 17ï ÅôÞóéï Capital Link Invest in Greece
Forum óôç ÍÝá Õüñêç óå áêñïáôÞñéï 1.100 áôüìùí.

  ÓõãêåêñéìÝíá ïé öïñåßò, áöïý ôüíéóáí üôé Ý÷åé óõíôåëåóèåß óçìáíôéêÞ ðñüïäïò óôéò å-
ðáöÝò êáé ôéò äéáðñáãìáôåýóåéò ìå ôçí åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç, Ýäùóáí Ýíá îåêÜèáñï ìÞíõ-
ìá áéóéïäïîßáò ãéá ôéò ðñïïðôéêÝò ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò, õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé èá
ôçñçèåß ôï ðñüãñáììá êáé èá óõíå÷éóôåß ç ïìáëÞ óõíåñãáóßá ôùí èåóìþí ìå ôçí åëëçíéêÞ

êõâÝñíçóç. Áñ÷éêÜ åîÝöñáóáí ôçí ÝêðëçîÞ ôïõò ãéá ôéò áíôï÷Ýò ðïõ Ý÷åé åðéäåßîåé ç åë-
ëçíéêÞ ïéêïíïìßá, ðáñÜ ôéò äõóêïëßåò ôçò ôåëåõôáßáò ðåñéüäïõ. Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêÞ ç
öñÜóç ðïõ ÷ñçóéìïðïßçóå ï ê. Costello «ÁéöíéäéáóôÞêáìå åõ÷Üñéóôá áðü ôçí áíôï÷Þ ôçò
åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò», ï ïðïßïò ìÜëéóôá ôüíéóå üôé Ý÷ïõí áíáèåùñçèåß ðñïò ôï êáëýôåñï
ïé ðñïâëÝøåéò ãéá ôçí ýöåóç ôïõ 2015, óå ó÷åäüí ìçäåíéêÜ åðßðåäá.

  Óýìöùíá ìå ôïí ê. Declan Costello, åßíáé ðëÝïí ïñáôüò êáé åðéôåýîéìïò ï óôü÷ïò íá
êëåßóåé ç ðñþôç áîéïëüãçóç ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ Éáíïõáñßïõ.

  Éäéáßôåñçò óçìáóßáò Þôáí ç ðáñÝìâáóç ôçò êõñßáò Delia Velculescu, ç ïðïßá óçìåßùóå
üôé åßíáé ïõóéþäïõò óçìáóßáò ãéá ôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá ç ñýèìéóç ôïõ äçìüóéïõ ÷ñÝïõò
ôçò ÷þñáò áðü ôçí ðëåõñÜ ôùí Åõñùðáßùí åôáßñùí.

  O åêðñüóùðïò ôçò ÅÊÔ, ê. Rasmus Ruffer, ôüíéóå üôé ç åðéôåõ÷èåßóá áíáêåöáëáéïðïß-
çóç ôùí åëëçíéêþí ôñáðåæþí áðïôåëåß óçìáíôéêü âÞìá ãéá ôçí óôáèåñïðïßçóç ôïõ ôñáðå-
æéêïý óõóôÞìáôïò, åíþ ï åêðñüóùðïò ôïõ ESM, ê. Nicola Giammarioli, óçìåßùóå ÷áñáêôç-
ñéóôéêÜ üôé åßíáé âÝâáéïò ðùò «áí ç ÅëëÜäá ôçñÞóåé ôï ðñüãñáììá õðÜñ÷åé öùò óôçí Üêñç
ôïõ ôïýíåë».

 ÔÝëïò, ï ê. Declan Costello áíÝöåñå üôé õðÜñ÷åé óáöÞò äÝóìåõóç óôï áíþôáôï ðïëéôéêü
åðßðåäï íá ôç åëÜöñõíóç ôïõ ÷ñÝïõò êáé üôé ðñïûðüèåóç ãéá íá îåêéíÞóåé ç ó÷åôéêÞ óõæÞ-
ôçóç åßíáé ç åðéôõ÷Þò ïëïêëÞñùóç ôçò áîéïëüãçóçò.
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Τζ Πόλσον Ο ήλιος θα λάμψει
και πάλι στην Ελλάδα

Ενθαρρυμένος

από την υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων

και την εφαρμογή τους από την
κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα παρουσιάστηκε

ο χρηματιστής Τζον Πόλσον πρόεδρος του hedge
fund που φέρει το όνομα του μιλώντας στο συνέδριο
της Capital Link για την ελληνική οικονομία στη Νέα
Υόρκη

Ο κ Πόλσον μίλησε για τη συνεχή σταθερότητα στο
πολιτικό μέτωπο που θα πρέπει να ενσταλάξειτην εμπιστοσύνη

στην ελληνική ανάκαμψη και υπογράμμισε
ότι έχουμε επενδύσει στην ανακεφαλαιοποίηση των
ελληνικών τραπεζών και θα εξετάσουμε επιπρόσθετες
επενδύσεις καθώς θα προχωρά η πρόοδος

Όλοι οι ξένοι ομιλητές στο συνέδριο τόνισαν ότι το
κλειδί για την επιστροφή στην Ελλάδα είναι η πολιτική
σταθερότητα και η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων
όπως μετέδωσε ο Μιχάλης Ιγνατίου

Ο κ Πόλσον που επιμένει ελληνικά σημείωσε ότι
η Ελλάδα έχει επιβιώσει από την καταιγίδα Τα σύννεφα

τώρα φεύγουν και ο ήλιος έχει αρχίσει να ξεχωρίζει
Τα ήρεμα νερά θα οδηγήσουν σε ομαλή πλεύση κι ο

ήλιος θα λάμψει και πάλι την Ελλάδα τόνισε εκπλήσσοντας

το ακροατήριο και τους υπουργούς Δημήτρη
Μάρδα και Ελενα Κουντουρά

Ο Αμερικανός επενδυτής θεωρεί ότι η κυβέρνηση του
Αλέξη Τσίπρα είναι πολύ πειθαρχημένη στην εφαρμογή

των μεταρρυθμίσεων κατά τρόπο συστηματικό
Αν επιστρέψει φέτος ή του χρόνου στις διεθνείς χρηματαγορές

θα είναι ευκολότερο να επιστρέψουν οι επενδυτές

Αν μάλιστα η ΕΚΤ αρχίσει να αγοράζει ελληνικό
χρέος οι αποδόσεις των ομολόγων θα κατέβουν κάτω
από το 5 υποστήριξε

Από την πλευρά του ο Ουίλμπουρ Ρος πρόεδρος

της WL Ross Co που επένδυσε μεγάλα ποσά στις
ελληνικές τράπεζες ζήτησε από τα ελληνικά τραπεζικά
ιδρύματα να περικόψουν τα έξοδα διαχείρισής τους και
υπογράμμισε ότι δεν είναι αναγκαίο να πουλήσουν τα
κόκκινα δάνεια σε τρίτους

Ο κ Ρος κατέκρινε την ύπαρξη των capital controls
και ζήτησε την άρση του ώστε όπως είπε να μπορέσουν

να αντλούν κεφάλαια οι επιχειρηματίες
Ο ομογενής πρόεδρος της επενδυτικής εταιρείας

που φέρει το όνομά του Ντιν Μητρόπουλος τόνισε
ότι η χώρα μας πρέπει να διδαχθεί από το ισραηλιτικό
μοντέλο

Εκεί είπε οι ευκαιρίες πλαισιώνονται από ένα επιχειρηματικό

και ένα επενδυτικά φιλικό περιβάλλον
όπου η διαφάνεια και το δυτικού τύπου νομικό πλαίσιο

θα προσελκύσει επενδυτές οι οποίοι θα μπορούν να
λαμβάνουν τις αποφάσεις στη βάση των επενδυτικών
ευκαιριών και δεν θα φοβούνται την πολιτική αστάθεια

τη γραφειοκρατία και τη διαφθορά
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ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ταυτίσεις και συμπλεύσεις
στην αντιλαϊκή στρατηγική κατεύθυνση

«Υπάρχουν διαφορετικές κουβέντες,
αλλα πράξεις προς μια κατεύθυνση και αυτο έχει σημασία»,

τονίζει με ικανοποίηση για την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΕΒ

Η
κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής, 

η εμπέδωση κλίματος
«επιχειρηματικής εμπιστοσύνης» 

για την προσέλκυση επενδύσεων, 

σε συνδυασμό με τη
διαχείριση και το άνοιγμα της αγοράς 

των «κόκκινων» δανείων, συνθέτουν 

το πλέγμα των διαρθρωτικών 
παρεμβάσεων που ξεδιπλώνει η

συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, για
λογαριασμό του εγχώριου κεφαλαίου 

και με την ανοιχτή στήριξή του.
Χαρακτηριστική αυτής της στήριξης, 

αλλα και των επερχόμενων
μαζικών αναδιαρθρώσεων σε κλάδους 

και τομείς της οικονομίας, ήταν 

η χτεσινή τοποθέτηση του προέδρου 

του ΣΕΒ, θ. Φέσσα, σύμφωνα 
με τον οποίο η σημερινή κατάσταση 

των «κόκκινων» δανείων συνιστά 

«αθέμιτο ανταγωνισμό» για τις
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, αναφέροντας 

μάλιστα ως χαρακτηριστικό 
παράδειγμα την περίπτωση

της ΛΑΡΚΟ. Μιλώντας σε εκδήλωση 
του συνδέσμου των βιομηχάνων,

τόνισε χαρακτηριστικά: «Πρώτα δημιουργείται 

το κλίμα και μετά έρχονται 

οι επενδύσεις (...) Αυτή τη
στιγμή είμαστε ενόψει μεταστροφής 

του κλίματος. Υπάρχουν πάρα
πολλοί που ενδιαφέρονται να επενδύσουν 

αλλά δεν το έχουν αποφασίσει 

ακόμα».
Με αφορμή, εξάλλου, το ζήτημα 
των ιδιωτικοποιήσεων, ο πρόεδρος 

του ΣΕΒ επιβεβαίωσε ότι πίσω 

από την κυβερνητική προπαγάνδα 

για τη χειραγώγηση του λαού, 

το κεφάλαιο διακρίνει καθαρά
την υπέρ του πολιτική της κυβέρνησης: 

Αφού χαρακτήρισε ως «εφήμερες 

παλινδρομήσεις» τις κατά 

καιρούς διαφορετικές προσεγγίσεις 
που εμφανίζουν τα κυβερνητικά 

στελέχη, τόνισε: «Υπάρχουν διαφορετικές 

κουβέντες, αλλά πράξεις 

προς μια κατεύθυνση και αυτό 

έχει σημασία».

«Σταθερό πολιτικό
περιβάλλον» για
την αντιλαϊκή κλιμάκωση

Την ίδια ώρα, μιλώντας σε «επενδυτικό» 

συνέδριο στη Ν. Υόρκη 
(Capital Link Invest in Greece

Forum), ο αναπληρωτής υπουργός 
Εξωτερικών, Δ. Μάρδας, εστίασε 

στη διαμόρφωση σταθερού και
ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος, 

καθώς και «σταθερού πολιτικού 

περιβάλλοντος».

Η πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα, 

παράλληλα με την περαιτέρω 
κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής 

ήταν, ουσιαστικά, το κεντρικό
μήνυμα που απέστειλε, μέσω του ίδιου 

συνεδρίου, και ο Τζ. Πόλσον,
η εταιρεία του οποίου (hedge fund
Paulson), κατέχει σημαντικά ποσοστά 

σε ελληνικές τράπεζες.
«Η συνέχιση της σταθερότητας

στο πολιτικό πεδίο θα διαμορφώσει
εμπιστοσύνη για την ανάκαμψη», τόνισε 

χαρακτηριστικά. Επιβραβεύοντας 
τη συγκυβέρνηση για το έργο

της, σημείωσε: «Μας ενθαρρύνει η
υιοθέτηση και εφαρμογή των 

μεταρρυθμίσεων 

από τη σημερινή
κυβέρνηση για τη διασφάλιση της
ανταγωνιστικότητας». Οπως είπε,
«έχουμε επενδύσει στην ανακεφα-
λαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών 

και θα εξετάζουμε πρόσθετες
επενδύσεις ανάλογα με την περαιτέρω 

πρόοδο που θα επιτυγχάνεται».
Και βέβαια, η «πρόοδος», από τη

σκοπιά του κεφαλαίου, σημαίνει τα
διαδοχικά αντιλαϊκά μέτρα που προωθούνται 

για την κερδοφορία του...
Μιλώντας στο ίδιο συνέδριο, η αναπληρώτρια 

υπουργός Τουρισμού,
Ελενα Κουντουρά, σχετικά με τις
αυξήσεις του ΦΠΑ στον τουριστικό
κλάδο, ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα
προσπαθήσει, μέσω εναλλακτικών
μέτρων, να προσφέρει ελαφρύνσεις
στον κλάδο, δηλαδή στους μεγαλοεπιχειρηματίες 

του χώρου.

Ειδικό φορολογικό
καθεστώς
και «ελεύθερες ζώνες»

Ταυτόχρονα, «τρέχουν» οι προετοιμασίες 

και οι διεργασίες μεταξύ 

συγκυβέρνησης και εγχώριου 
κεφαλαίου, ενόψει και του νέου 

μοντέλου «παραγωγικής ανασυγκρότησης», 

που θα ανακοινωθεί 
το Μάρτη του 2016. Αυτό αποτελεί 

το ένα και μοναδικό... «παράλληλο 

πρόγραμμα», προϋπόθεση 
του οποίου είναι η πλήρης και

εμπροσθοβαρής εφαρμογή των αντιλαϊκών 

μέτρων του τρίτου μνημονίου 

και πέραν αυτού.

Χαρακτηριστικές είναι αναφορές 
της υφυπουργού Βιομηχανίας,

Θεοδώρας Τζάκρη. Σε συνάντηση
που είχε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου 

Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας 

(ΣΒΒΕ), επανέφερε το ζήτημα 
του ειδικού φορολογικού καθεστώτος 

για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, 

ειδικά για όσες είναι εγκατεστημένες 

στην παραμεθόριο
περιοχή. Απευθυνόμενη σε επιχειρηματίες, 

στη βιομηχανική περιοχή
(ΒΙΠΕ) Κιλκίς, τόνισε ότι εντός του
2016 θα προκηρυχτεί το συγχρηματοδοτούμενο 

πρόγραμμα, που αφορά 

στην αναδιάρθρωση επιχειρήσεων 

που είναι εγκατεστημένες
στη ΒΙΠΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι
φανερό ότι ετοιμάζονται τα νέα «επιχειρηματικά 

τζάκια», τα οποία με
κρατικό χρήμα και ενισχύσεις θα αναλάβουν 

τη διαχείριση «προβληματικών» 

επιχειρήσεων, αλλά με «ανταγωνιστική» 

προοπτική.
Ο δε πρόεδρος της ΒΙΠΕ εστίασε 

στην ανάγκη μετεξέλιξης της
βιομηχανικής ζώνης Κιλκίς σε «ελεύθερη 

οικονομική ζώνη». Αυτό,
με τη σειρά του, πέρα από τα ειδικά 

φορολογικά και άλλα προνόμια,
σηματοδοτεί την πλήρη ελαστικο-
ποίηση των εργασιακών σχέσεων,
των μισθών και των δικαιωμάτων, με

στόχο βέβαια να ανακάμψουν οι «υγιείς» 

μεγαλοεπιχειρηματίες, αλλά
και να έρθουν νέες κερδοφόρες επενδύσεις.

«Παράθυρο ευκαιρίας»
για τις αντιλαϊκές
αναδιαρθρώσεις

«Η οικονομική μας ανάκαμψη είναι 

ακόμη εύθραυστη (...) η κρίση
δεν έχει περάσει και δεν πρέπει να
υπάρχει εφησυχασμός. Ακόμη και
αν μας βοηθούν τα μέτρα της ΕΚΤ,
έχουμε ένα μικρό μόνο παράθυρο 

ευκαιρίας για να προωθήσουμε
την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων
μας». Αυτό τόνισε ο πρόεδρος της
Κομισιόν, Ζ. Κ. Γιούνκερ, απευθυνόμενος 

χτες στο Ευρωκοινοβούλιο.
Στη συζήτηση μετείχε και ο πρόεδρος 

του Γιούρογκρουπ, Γ. Ντά-
ισελμπλουμ, σύμφωνα με τον οποίο 

«δεν θα μπορούμε να βασιζόμαστε 

για πάντα σε ενισχυτικούς 
παράγοντες, όπως οι χαμηλές 

τιμές του πετρελαίου και μία
πολύ χαλαρή νομισματική πολιτική, 

πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η
ανάκαμψη θα γίνει αυτοτροφοδοτούμενη, 

δεδομένου ιδιαίτερα του
πιο αδύναμου εξωτερικού περιβάλλοντος».
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ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ν.Καραμούζης
Θετικό κλίμα
για Ελλάδα
Στο συνέδριο της Capital Link

Αισιόδοξοι οι επενδυτές ΐελ.7

Θετικό κλίμα για την Ελλάδα επικράτησε

στο συνέδριο της Capital
Link στη Νέα Υόρκη όπως επισήμανε

ο πρόεδρος της Eurobank Νίκος

Καραμοΰζης Οπως αναφέρει στον

λογαριασμό του στο Twitter οι επενδυτές

Paulson Ross Vrattos

Logothetis και Kalamos εμφανίστηκαν

αισιόδοξοι για την ελληνική οικονομία

γεγονός που ενδεχομένως ση

ματοδοτείμιανέαεπόχή Σελ 7

Ν.Καραμούζης Θετικοίγια Ελλάδα
Εμφανίστηκαν οι επενδυτές στο συνέδριο της Capital Link

Θετικό
κλίμα για την Ελλάδα επικράτησε

στο συνέδριο της
Capital Link στη Νέα Υόρκη όπως επισήμανε

ο πρόεδρος της Eurobank

Νίκος Καραμοΰζης
Οπως αναφέρει στον λογαριασμό
του στο Twitter οι επενδυτές

Paulson Ross Vrattos Logothetis και
Kalamos εμφανίστηκαν αισιόδοξοι
για την ελληνική οικονομία γεγονός

που ενδεχομένως σηματοδοτεί μια
νέα επόχή

Συγκεκριμένα το σχόλιο του κ

Καραμουζη στο Twitter έχει ως εξής

Θετικό κλίμα για το μέλλον της
χώρας στο συνέδριο της Capital Link

στην NY.Paulson Ross Vrattos
Logothetis,kalamos αισιόδοξοι Νέα

εποχή
Σημειώνεται ότι στην 1 7η ημερί¬

δα που διοργάνωσε το Capital Link

για την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη το
παρών έδωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών

αρμόδιος για τις Διεθνείς
Οικονομικές Σχέσεις Δημήτρης
Μάρδας και η υπουργός Τουρισμού

Έλενα Κουντουρά από την
πλευρά της κυβέρνησης καθώς και
πλήθος τραπεζιτών επιχειρηματιών

και επενδυτών
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ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

m

Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό
κοινό να διερευνήσει τις σημαντικές ευκαιρίες

επενδύσεων στην Ελλάδα και τον ελληνικό

τουρισμό απηύθυνε χθες η αναπληρώτρια

υπουργός Τουρισμού Έλενα
Κουντουρα στο πλαίσιο των εργασιών του
17ου New York Capital Link Forum με θέμα

Investing for Growth που πραγματοποιήθηκε

στη Νέα Υόρκη
To Capital Link Forum είναι το σημαντικότερο

συνέδριο στη Βόρειο Αμερική που
αφορά αποκλειστικά στην προώθηση των
επενδύσεων στην Ελλάδα με σημαντική

Στη Νεα Υόρκη σε κυνήγι11
επενδύσεων για
τον ελληνικό τουρισμό
κάθε χρόνο παρουσία διακεκριμένων Ελ
ληνοαμερικανών και διεθνών επενδυτών

Είμαι εδώ για να στηρίξω την επιχειρηματικότητα

και για να ενισχύσουμε τη συνεργασία

και τη δικτύωση ώστε να αξιοποιήσουμε

ιδανικά το διαχρονικό brand
name Ελλάδα τόνισε η κ Κουντουρά η
οποία ήταν κεντρική ομιλήτρια ειδικής ενότητας

αφιερωμένης στις επενδυτικές ευκαιρίες

στον ελληνικό τουρισμό
Η αναπληρώτρια υπουργός επισήμανε

μεταξύ άλλων πως η κυβέρνηση έχοντας
ανανεώσει τη θητεία της για τα επόμενα

τέσσερα χρόνια έχει δεσμευτεί να προχωρήσει
σε σημαντικές αλλαγές ώστε να

υπάρξει ανάπτυξη Ο τουρισμός εν μέσω
κρίσης έχει αυξηθεί κατά 25 ενώ η συνεισφορά

στο ΑΕΠ είναι 20 και η Ελλάδα
είναι κορυφαίος ευρωπαϊκός προορισμός

Σχετικά με τις αυξήσεις του ΦΠΑ ανέφερε

ότι αν και επιβλήθηκαν από τους θεσμούς

η κυβέρνηση θα προσπαθήσει μέσω
εναλλακτικών μέτρων να προσφέρει

ελαφρύνσεις στον κλάδο Σχετικά με την
προσφυγική κρίση τόνισε ότι έχουν ληφθεί

τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην

επηρεάζεται ο τουρισμός
Στα άμεσα σχέδια όπως ανέφερε βρίσκονται

η βελτίωση των υποδομών η βελτίωση

της ποιότητας των υπηρεσιών η
προέκταση της τουριστικής περιόδου και
η εξέλιξη νέων τύπων τουρισμού και προορισμών

Στο συνέδριο με τη συμμετοχή περισσοτέρων

από 1 000 συνέδρων παρευρέθηκαν
διεθνή επενδυτικά funds διεθνή

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πολυεθνικές
εταιρείες και οργανισμοί καθώς και κορυφαίοι

επιχειρηματίες
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Ν. Καραµούζης (Eurobank): Θετικό κλίµα για Ελλάδα - Αισιόδοξοι οι επενδυτές
στο συνέδριο της Capital Link

Θετικό κλίµα για την Ελλάδα επικράτησε στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, όπως επισήµανε ο
πρόεδρος της Eurobank, Νίκος Καραµούζης. Όπως αναφέρει στον λογαριασµό του στο Twitter οι επενδυτές
Paulson, Ross, Vrattos, Logothetis και Kalamos εµφανίστηκαν αισιόδοξοι για την ελληνική οικονοµία, γεγονός
που ενδεχοµένως σηµατοδοτεί µια νέα επόχή. Συγκεκριµένα, το σχόλιο του κ. Καραµούζη στο Twitter έχει
ως εξής: «Θετικό κλίµα για το µέλλον της χώρας στο συνέδριο της Capital Link στην NY.Paulson,Ross,Vrattos
,Logothetis,kalamos αισιόδοξοι.Νέα εποχή;». Σηµειώνεται ότι στην 17η ηµερίδα που διοργάνωσε το Capital
Link για την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη, το «παρών» έδωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για τις
Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις Δηµήτρης Μάρδας και η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά από την
πλευρά της κυβέρνησης, καθώς και πλήθος τραπεζιτών, επιχειρηµατιών και επενδυτών.

http://www.xrimatistirio.gr/index_news.asp?id=56431&ekdosi=5584&datalist_=trapezes&t=n._karamoyzhs_eurobank__8etiko_klima_gia_ellada_-_aisiodoksoi_oi_ependytes_sto_synedrio_ths_capital_link
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[Ant1]: “Ηµέρα της Ελλάδος” στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία  στην Wall Street και
εξέδωσε ειδικά  αναµνηστικά  µετάλλια  για  να  τιµήσει αυτή τη µέρα .

Ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»
πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη, 15 Δεκεµβρίου από το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία µε την
Capital Link στα πλαίσια του 17ου Annual Capital Link Invest in Greece Forum.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Δηµήτρης Μάρδας, χτύπησε το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της
Τρίτης 15 Δεκεµβρίου 2015 πλαισιωµένος από την Αναπληρώτρια Υπουργό Τουρισµού, κ. Έλενα Κουντουρά,
καθώς και από Ανώτατα Στελέχη εταιριών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.

Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει αυτή τη µέρα.

Η ενεργός ανάµειξη του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, του µεγαλυτέρου χρηµατιστηρίου στον κόσµο,
συµβάλλει στην αναβάθµιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσµιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηµατιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Οµογένεια.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ANT1

http://www.multi-news.gr/ant1-imera-tis-ellados-sto-chrimatistirio-tis-neas-iorkis/
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Στην κερδοφορία οι τράπεζες το 2016 - N.Καραµούζης: Υπερεπάρκεια 37 δισ.
διαθέτουν οι τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν υπερεπάρκεια κεφαλαίων, περίπου 37 δισ. ευρώ, και από το 2016 θα
επανέλθουν στην κερδοφορία, ανέφερε µεταξύ άλλων, ο Νίκος Καραµούζης, πρόεδρος της Eurobank, στο
συνέδριο της Capital Link. Κατά τον Ν. Καραµούζη το επόµενο 6µηνο θα είναι καθοριστικό για την πορεία
της εθνικής οικονοµίας και των τραπεζών ενώ µεταξύ άλλων εστιάστηκε και στο µείζον πρόβληµα των
προβληµατικών δανείων. Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο κ. Καραµούζης, «σήµερα, µετά την ολοκλήρωση της
πρόσφατης ανακεφαλαιοποίησης, το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα διαθέτει υπερεπάρκεια κεφαλαίων και
δεν θα χρειαστεί άλλες αυξήσεις, εκτός αν η χώρα εισέλθει σε νέα περιπέτεια εξόδου από το Ευρώ».
Συγκεκριµένα, οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες διαθέτουν : • Υψηλό απόθεµα προβλέψεων ύψους 57 δισ.
µε κάλυψη των επισφαλών δανείων σε ποσοστό πάνω από 65%, ενώ, • τα βασικά κεφάλαια των τραπεζών
προσεγγίζουν τα 37 δισ. ή δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 17,6%, από τους υψηλότερους της Ευρώπης µε
µέσο όρο στην Ευρωζώνη κάτω από 13%. Το άθροισµα των δύο αποτελεί µια ισχυρή θωράκιση συνολικού
ύψους 94 δισ. έναντι ενός χαρτοφυλακίου επισφαλών δανείων (NPEs), µε βάση το διευρυµένο ορισµό της
Τράπεζας Ελλάδος, συνολικού ύψους 116 δισ. ευρώ. Παράλληλα, τα προ προβλέψεων κέρδη (εξαιρουµένης
της Finansbank) διαµορφώνονται σε 4,2 δισ ετησίως, τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν για επιπρόσθετες
προβλέψεις αν η κατάσταση χειροτερεύσει πριν αρχίσουν ν΄ αποµειώνονται τα ίδια κεφάλαια, τόνισε. Δεν
υπάρχει άλλο τραπεζικό σύστηµα στην Ευρώπη µε τέτοια θωράκιση, που έχει ελεγχθεί πλήρως τρεις φορές
µε ενδελεχή stress tests, υπογράµµισε ο κ. Καραµούζης. Η πλειοψηφία του χαρτοφυλακίου των επισφαλών
χορηγήσεων καλύπτεται από εξασφαλίσεις σε ποσοστό πάνω από 60%, συµπλήρωσε. Όπως ανέφερε ο κ.
Καραµούζης, µε την παραπάνω επάρκεια κεφαλαίων και την εκτιµώµενη επιστροφή στην κερδοφορία των
τραπεζών το 2016, διαµορφώνονται πολύ ικανοποιητικές προϋποθέσεις για να επανέλθουν οι τράπεζες στη
βασική τους δουλειά, που είναι η χρηµατοδότηση της οικονοµίας, της ανάπτυξης και των πελατών.
Ιδιαίτερα ευνοϊκές θα είναι οι συνθήκες αν η ισχυρή κεφαλαιακή θέση των τραπεζών συνοδευτεί µε τη
βελτίωση της ρευστότητας, κυρίως µε την επιστροφή των καταθέσεων και την πρόσβαση στις διεθνείς
αγορές. Για τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών, ο κ. Καραµούζης τόνισε ότι είναι εξαιρετικά
ευοίωνες, όσον αφορά στην εξέλιξη της χρηµατιστηριακής τους αξίας. Σήµερα, οι ελληνικές τράπεζες
διαπραγµατεύονται περίπου στο 0,3 της καθαρής λογιστικής τους αξίας (tangible book) ενώ ο µέσος όρος
των ευρωπαϊκών τραπεζών είναι κοντά στη µια φορά στην καθαρή λογιστική τους θέση. Επιπλέον,
υπάρχουν σοβαροί παράγοντες που θα συµβάλουν στην επιστροφή στην κερδοφορία των τραπεζών εντός
του 2016. Οι πέντε πιο κρίσιµοι είναι η οµαλοποίηση των συνθηκών ρευστότητας, η οµαλοποίηση του
κόστους των προβλέψεων, η βελτίωση εσόδων από προµήθειες, η περεταίρω εκλογίκευση του
λειτουργικού κόστους και η αποτελεσµατική διαχείριση του προβληµατικού χαρτοφυλακίου, ώστε, ένα
κοµµάτι του να επιστρέψει σε χρηµατοοικονοµική υγεία και να εξυπηρετείται κανονικά από τους πελάτες.
Οι προοπτικές της χώρας είναι θετικές ωστόσο παραµένουν τρία στοιχεία κινδύνου: Α) Πολιτική
σταθερότητα και ενίσχυση της πολιτικής και κοινωνικής συναίνεσης Β) Αντοχή της κοινωνίας και οµαλή
απορρόφηση των πρόσθετων µέτρων λιτότητας Γ) Διαµόρφωση µιας αποτελεσµατικής αναπτυξιακής
στρατηγικής µε προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και επενδύσεων. Τέλος, υπογράµµισε ότι η µείζονα
πρόκληση σήµερα είναι η διαχείριση των προβληµατικών δανείων. Φ. Καραβίας: Οι επενδύσεις κρίνουν την
επιστροφή στην ανάπτυξη και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας Σειρά σηµαντικών επαφών µε
πολιτικούς, οικονοµικούς και επιχειρηµατικούς παράγοντες της Κύπρου πραγµατοποίησαν την Τρίτη, 15
Δεκεµβρίου, στη Λευκωσία, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου Eurobank, Φωκίων Καραβίας και ο
αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος, Σταύρος Ιωάννου, συνοδευόµενοι από τον Μιχάλη Λούη,
διευθύνοντα σύµβουλο της Eurobank Cyprus Ltd (Eurobank Κύπρου) και υψηλόβαθµα στελέχη της τράπεζας
στην Κύπρο. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η διοίκηση της Eurobank είχε επαφές µε τον υπουργό Οικονοµικών
Χάρη Γεωργιάδη, τη διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, και µε κορυφαίους
επιχειρηµατίες της Κύπρου, στους οποίους παρουσίασαν τα νέα δεδοµένα όπως διαµορφώθηκαν µετά την
επιτυχή πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank. Ειδικότερα, ο κ. Καραβίας αναφέρθηκε «στις
σηµαντικές εξελίξεις που αφορούν στην πορεία του Οµίλου µετά την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της
Eurobank κατά 2,04 δισ. ευρώ, το σύνολο της οποίας υπερκαλύφθηκε, τόσο µε τη συµµετοχή των παλαιών
µεγάλων µετόχων της Τράπεζας (Fairfax, Wilbur Ross, Brookfield, Highfields) όσο και από νέους ιδιώτες και
θεσµικούς διεθνείς επενδυτές, ενώ αξιοσηµείωτη ήταν επίσης και η συµµετοχή ελλήνων επενδυτών. «Η
επιτυχία αυτή αποτελεί ψήφο εµπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας στον οργανισµό, στο προσωπικό
του και τις δυνατότητές του», τόνισε. Παράλληλα, ο αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος, Στ. Ιωάννου,
παρουσίασε τη στρατηγική του Οµίλου αναφορικά µε τους επιχειρηµατικούς στόχους και την ανάπτυξη και
των διεθνών δραστηριοτήτων. Για τη Eurobank Κύπρου, τόνισε ότι αποτελεί πολύτιµο περιουσιακό στοιχείο
για τον Όµιλο µε σηµαντικό ρόλο στην κυπριακή αγορά. Όπως τόνισε, «επέδειξε ισχυρή ανθεκτικότητα
καθ΄ όλη τη διάρκεια της κρίσης της κυπριακής οικονοµίας, στηρίζοντας αποτελεσµατικά τους πελάτες
της και επιτυγχάνοντας θεαµατικές επιδόσεις σε σηµαντικούς οικονοµικούς δείκτες, καθώς διαθέτει υψηλή
κεφαλαιακή επάρκεια, µε το σχετικό δείκτη άνω του 25% παρουσιάζει πλεονάζουσα ρευστότητα, µε τον
δείκτη δανείων προς καταθέσεις (εξαιρουµένων των δανείων που εξασφαλίζονται µε µετρητά) να
ανέρχεται στο 31% και είναι σταθερά κερδοφόρα». Για το ρόλο και τη συµβολή της Eurobank Κύπρου στην
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ανάταξη της οικονοµίας και κυρίως στη στήριξη των πελατών της, αναφέρθηκε ο διευθύνων σύµβουλος
της τράπεζας, Μιχάλης Λούης.
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[NewsIt]: Πρόεδρος Eurobank: Υπερεπάρκεια κεφαλαίων έχουν οι τράπεζες
Υπερεπάρκεια κεφαλαίων έχουν οι τράπεζες σήµερα, σύµφωνα µε στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα ο
πρόεδρος της Εurobank Νίκος Καραµούζης, µιλώντας σε διεθνές επενδυτικό φόρουµ της Capital Link, στη
Νέα Υόρκη.

Σήµερα µετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης ανακεφαλαιοποίησης, το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα
διαθέτει υπερεπάρκεια κεφαλαίων και δεν θα χρειαστεί άλλες αυξήσεις, εκτός αν η χώρα εισέλθει σε νέα
περιπέτεια εξόδου από το ευρώ, είπε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικότερα, οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες διαθέτουν:

- υψηλό απόθεµα προβλέψεων ύψους 57 δισ. ευρώ µε κάλυψη των επισφαλών δανείων σε ποσοστό πάνω
από 65%, ενώ,

- τα βασικά κεφάλαια των τραπεζών προσεγγίζουν τα 37 δισ. ευρώ ή δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας
17,6%, από τους υψηλότερους της Ευρώπης µε µέσο όρο στην Ευρωζώνη κάτω από 13%.

Το άθροισµα των δύο αποτελεί µια ισχυρή θωράκιση συνολικού ύψους 94 δισ. ευρώ έναντι ενός
χαρτοφυλακίου επισφαλών δανείων (NPEs), µε βάση το διευρυµένο ορισµό της Τράπεζας Ελλάδος,
συνολικού ύψους 116 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, τα προ προβλέψεων κέρδη (εξαιρουµένης της Finansbank) διαµορφώνονται σε 4,2 δισ.
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http://www.multi-news.gr/newsit-proedros-eurobank-ipereparkia-kefaleon-echoun-trapezes/


Site: http://www.newsit.gr/
Publication date: 16/12/2015 22:27

Alexa ranking (Greece): 15
Alexa ranking (Cyprus): 334
Alexa ranking (UK): 12435

http://www.newsit.gr/oikonomia/Proedros-Eurobank-Ypereparkeia-kefalaion-exoyn-oi-trapezes/460176

Πρόεδρος Eurobank: Υπερεπάρκεια κεφαλαίων έχουν οι τράπεζες

Υπερεπάρκεια κεφαλαίων έχουν οι τράπεζες σήµερα, σύµφωνα µε στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα ο
πρόεδρος της Εurobank Νίκος Καραµούζης, µιλώντας σε διεθνές επενδυτικό φόρουµ της Capital Link, στη
Νέα Υόρκη.

Σήµερα µετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης ανακεφαλαιοποίησης, το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα
διαθέτει υπερεπάρκεια κεφαλαίων και δεν θα χρειαστεί άλλες αυξήσεις, εκτός αν η χώρα εισέλθει σε νέα
περιπέτεια εξόδου από το ευρώ, είπε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικότερα, οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες διαθέτουν:

- υψηλό απόθεµα προβλέψεων ύψους 57 δισ. ευρώ µε κάλυψη των επισφαλών δανείων σε ποσοστό πάνω
από 65%, ενώ,

- τα βασικά κεφάλαια των τραπεζών προσεγγίζουν τα 37 δισ. ευρώ ή δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας
17,6%, από τους υψηλότερους της Ευρώπης µε µέσο όρο στην Ευρωζώνη κάτω από 13%.

Το άθροισµα των δύο αποτελεί µια ισχυρή θωράκιση συνολικού ύψους 94 δισ. ευρώ έναντι ενός
χαρτοφυλακίου επισφαλών δανείων (NPEs), µε βάση το διευρυµένο ορισµό της Τράπεζας Ελλάδος,
συνολικού ύψους 116 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, τα προ προβλέψεων κέρδη (εξαιρουµένης της Finansbank) διαµορφώνονται σε 4,2 δισ. ευρώ
ετησίως, τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν για επιπρόσθετες προβλέψεις αν η κατάσταση χειροτερεύσει
πριν αρχίσουν ν' αποµειώνονται τα ίδια κεφάλαια. Δεν υπάρχει άλλο τραπεζικό σύστηµα στην Ευρώπη µε
τέτοια θωράκιση, που έχει ελεγχθεί πλήρως τρεις φορές µε ενδελεχή stress tests. Η πλειοψηφία του
χαρτοφυλακίου των επισφαλών χορηγήσεων καλύπτεται από εξασφαλίσεις σε ποσοστό πάνω από 60%,
τόνισε πρόεδρος της Εurobank.

Με την παραπάνω επάρκεια κεφαλαίων και την εκτιµώµενη επιστροφή στην κερδοφορία των τραπεζών το
2016, διαµορφώνονται πολύ ικανοποιητικές προϋποθέσεις για να επανέλθουν οι τράπεζες στη βασική τους
δουλειά, που είναι η χρηµατοδότηση της οικονοµίας, της ανάπτυξης και των πελατών, προσέθεσε.

Ιδιαίτερα ευνοϊκές θα είναι οι συνθήκες αν η ισχυρή κεφαλαιακή θέση των τραπεζών συνοδευτεί µε τη
βελτίωση της ρευστότητας, κυρίως µε την επιστροφή των καταθέσεων και την πρόσβαση στις διεθνείς
αγορές, εξέλιξη η οποία προϋποθέτει την πιστή εφαρµογή του προγράµµατος, τη διαµόρφωση του
σταθερού πολιτικού κλίµατος και την άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, ανέφερε ο κ.
Καραµούζης.
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Καραµούζης: Οι τράπεζες σήµερα έχουν υπερεπάρκεια κεφαλαίων
Υπερεπάρκεια κεφαλαίων έχουν οι τράπεζες σήµερα, σύµφωνα µε στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα ο
πρόεδρος της Εurobank Νίκος Καραµούζης, µιλώντας σε διεθνές επενδυτικό φόρουµ της Capital Link, στη
Νέα Υόρκη.

Μετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης ανακεφαλαιοποίησης, το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα διαθέτει
υπερεπάρκεια κεφαλαίων και δεν θα χρειαστεί άλλες αυξήσεις, εκτός αν η χώρα εισέλθει σε νέα
περιπέτεια εξόδου από το ευρώ, είπε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικότερα, οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες διαθέτουν:

- υψηλό απόθεµα προβλέψεων ύψους 57 δισ. ευρώ µε κάλυψη των επισφαλών δανείων σε ποσοστό πάνω
από 65%, ενώ,

- τα βασικά κεφάλαια των τραπεζών προσεγγίζουν τα 37 δισ. ευρώ ή δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας
17,6%, από τους υψηλότερους της Ευρώπης µε µέσο όρο στην Ευρωζώνη κάτω από 13%.

Το άθροισµα των δύο αποτελεί µια ισχυρή θωράκιση συνολικού ύψους 94 δισ. ευρώ έναντι ενός
χαρτοφυλακίου επισφαλών δανείων (NPEs), µε βάση το διευρυµένο ορισµό της Τράπεζας Ελλάδος,
συνολικού ύψους 116 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, τα προ προβλέψεων κέρδη (εξαιρουµένης της Finansbank) διαµορφώνονται σε 4,2 δισ. ευρώ
ετησίως, τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν για επιπρόσθετες προβλέψεις αν η κατάσταση χειροτερεύσει
πριν αρχίσουν ν' αποµειώνονται τα ίδια κεφάλαια. Δεν υπάρχει άλλο τραπεζικό σύστηµα στην Ευρώπη µε
τέτοια θωράκιση, που έχει ελεγχθεί πλήρως τρεις φορές µε ενδελεχή stress tests. Η πλειοψηφία του
χαρτοφυλακίου των επισφαλών χορηγήσεων καλύπτεται από εξασφαλίσεις σε ποσοστό πάνω από 60%,
τόνισε ο πρόεδρος της Εurobank.

Με την παραπάνω επάρκεια κεφαλαίων και την εκτιµώµενη επιστροφή στην κερδοφορία των τραπεζών το
2016, διαµορφώνονται πολύ ικανοποιητικές προϋποθέσεις για να επανέλθουν οι τράπεζες στη βασική τους
δουλειά, που είναι η χρηµατοδότηση της οικονοµίας, της ανάπτυξης και των πελατών, προσέθεσε.

Ιδιαίτερα ευνοϊκές θα είναι οι συνθήκες αν η ισχυρή κεφαλαιακή θέση των τραπεζών συνοδευτεί µε τη
βελτίωση της ρευστότητας, κυρίως µε την επιστροφή των καταθέσεων και την πρόσβαση στις διεθνείς
αγορές, εξέλιξη η οποία προϋποθέτει την πιστή εφαρµογή του προγράµµατος, τη διαµόρφωση του
σταθερού πολιτικού κλίµατος και την άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, ανέφερε ο κ.
Καραµούζης.
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«Ηµέρα της Ελλάδος» στη Wall Street – Μάρδας και Κουντουρά χτύπησαν το
καµπανάκι (video)

Posted on December 16, 2015 by Bot in Πρόσωπα // 0 Comments

Στα πλαίσια του 17ου Annual Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης σε συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της
Ελλάδος, την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Δηµήτρης Μάρδας, χτύπησε το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της
Τρίτης 15 Δεκεµβρίου 2015 πλαισιωµένος από την Αναπληρώτρια Υπουργό Τουρισµού, κ. Έλενα Κουντουρά,
καθώς και από Ανώτατα Στελέχη εταιριών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.

Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει αυτή τη µέρα.

Η ενεργός ανάµειξη του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, του µεγαλυτέρου χρηµατιστηρίου στον κόσµο,
συµβάλλει στην αναβάθµιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσµιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηµατιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Οµογένεια. Η Αµερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί
σηµαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόµενο αριθµό εταιριών Ελληνικών συµφερόντων και
το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραµατίζει κύριο ρόλο σε αυτό.

Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων
Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµια
κλίµακα.

Στην τελετή λήξεως από πλευράς Ναυτιλιακών Εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής συµµετείχαν
οι κκ: Τάσος Ασλίδης – Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA), Γιάννης Κούστας – Danaos Corporations (NYSE:DAC),
Γιάννης Ταβλάριος – Gener8Maritime Inc. (NYSE:GNRT), Νίκος Τσάκος – Tsakos Energy Navigation (NYSE:TNP)
και John Gaffney – Safe Bulkers (NYSE: SB)

Τέλος συµµετείχαν οι εξής εισηγµένες και µη εταιρείες µε τους εκπροσώπους τους: Α.Σ. Παπαδηµητρίου &
Συνεργάτες – Δικηγορική Εταιρία, Acquis Hotels & Resorts, Aegean Buners SA, Aegean Marine Petroleum
Network Inc., Aegean Air, AXIA Ventures Group Ltd, Bank of America ML, Citi, Credit Suisse, Energean Oil & Gas,
EY, First Athens, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Grivalia Properties REIC, Intralot, McKinsey & Company Greece,
Τράπεζα Πειραιώς, ΔΕΗ Α.Ε., Sherman & Sterling, UBS AG, Watson Farley καθώς και ο κ. Νικόλαος
Μπορνόζης Πρόεδρος της Capital Link και η κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.
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«Ημέρα της Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Ημέρα της Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
Ειδική εκδήλωση προς τιμήν της Ελλάδος, την «Ημέρα Ελλάδος στο Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης» πραγματοποιήθηκε χθες από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με
την Capital Link στα πλαίσια του 17ου Annual Capital Link Invest in Greece Forum.
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Δημήτρης Μάρδας, χτύπησε το καμπανάκι της λήξης των
εργασιών της Τρίτης 15 Δεκεμβρίου 2015 πλαισιωμένος από...την Αναπληρώτρια Υπουργό
Τουρισμού, κ. Έλενα Κουντουρά, καθώς και από Ανώτατα Στελέχη εταιριών εισηγμένων στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σημαία στην Wall Street και
εξέδωσε ειδικά αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει αυτή τη μέρα.
Η ενεργός ανάμειξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, του μεγαλυτέρου χρηματιστηρίου
στον κόσμο, συμβάλλει στην αναβάθμιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο
επενδυτικό κοινό σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του
Χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την
Ομογένεια. Η Αμερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σημαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων
για αυξανόμενο αριθμό εταιριών Ελληνικών συμφερόντων και το Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης διαδραματίζει κύριο ρόλο σε αυτό.
Η τελετή αναμεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων
Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε
παγκόσμια κλίμακα.
Στην τελετή λήξεως από πλευράς Ναυτιλιακών Εισηγμένων στα Χρηματιστήρια της Αμερικής
συμμετείχαν οι κκ: Τάσος Ασλίδης - Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA), Γιάννης Κούστας -
Danaos Corporations (NYSE:DAC), Γιάννης Ταβλάριος - Gener8Maritime Inc. (NYSE:GNRT),
Νίκος Τσάκος - Tsakos Energy Navigation (NYSE:TNP) και John Gaffney - Safe Bulkers
(NYSE: SB)
Τέλος συμμετείχαν οι εξής εισηγμένες και μη εταιρείες με τους εκπροσώπους τους: Α.Σ.
Παπαδημητρίου & Συνεργάτες - Δικηγορική Εταιρία, Acquis Hotels & Resorts, Aegean Buners
SA, Aegean Marine Petroleum Network Inc., Aegean Air, AXIA Ventures Group Ltd, Bank of
America ML, Citi, Credit Suisse, Energean Oil & Gas, EY, First Athens, Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος, Grivalia Properties REIC, Intralot, McKinsey & Company Greece, Τράπεζα Πειραιώς,
ΔΕΗ Α.Ε., Sherman & Sterling, UBS AG, Watson Farley καθώς και ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης
Πρόεδρος της Capital Link και η κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.
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Καραµούζης: Σήµερα οι τράπεζες έχουν υπερεπάρκεια κεφαλαίων
Την αισιοδοξία του για τις προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος εξέφρασε ο πρόεδρος της
Eurobank, Νίκος Καραµούζης
news247
Δεκέµβριος 16 2015 20:52
 

Υπερεπάρκεια κεφαλαίων έχουν οι τράπεζες σήµερα, σύµφωνα µε στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα ο
πρόεδρος της Εurobank Νίκος Καραµούζης, µιλώντας σε διεθνές επενδυτικό φόρουµ της Capital Link, στη
Νέα Υόρκη.

Σήµερα µετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης ανακεφαλαιοποίησης, το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα
διαθέτει υπερεπάρκεια κεφαλαίων και δεν θα χρειαστεί άλλες αυξήσεις, εκτός αν η χώρα εισέλθει σε νέα
περιπέτεια εξόδου από το ευρώ, είπε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικότερα, οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες διαθέτουν:

- υψηλό απόθεµα προβλέψεων ύψους 57 δισ. ευρώ µε κάλυψη των επισφαλών δανείων σε ποσοστό πάνω
από 65%, ενώ,

- τα βασικά κεφάλαια των τραπεζών προσεγγίζουν τα 37 δισ. ευρώ ή δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας
17,6%, από τους υψηλότερους της Ευρώπης µε µέσο όρο στην Ευρωζώνη κάτω από 13%.

Το άθροισµα των δύο αποτελεί µια ισχυρή θωράκιση συνολικού ύψους 94 δισ. ευρώ έναντι ενός
χαρτοφυλακίου επισφαλών δανείων (NPEs), µε βάση το διευρυµένο ορισµό της Τράπεζας Ελλάδος,
συνολικού ύψους 116 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, τα προ προβλέψεων κέρδη (εξαιρουµένης της Finansbank) διαµορφώνονται σε 4,2 δισ. ευρώ
ετησίως, τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν για επιπρόσθετες προβλέψεις αν η κατάσταση χειροτερεύσει
πριν αρχίσουν ν' αποµειώνονται τα ίδια κεφάλαια. Δεν υπάρχει άλλο τραπεζικό σύστηµα στην Ευρώπη µε
τέτοια θωράκιση, που έχει ελεγχθεί πλήρως τρεις φορές µε ενδελεχή stress tests. Η πλειοψηφία του
χαρτοφυλακίου των επισφαλών χορηγήσεων καλύπτεται από εξασφαλίσεις σε ποσοστό πάνω από 60%,
τόνισε πρόεδρος της Εurobank.

Με την παραπάνω επάρκεια κεφαλαίων και την εκτιµώµενη επιστροφή στην κερδοφορία των τραπεζών το
2016, διαµορφώνονται πολύ ικανοποιητικές προϋποθέσεις για να επανέλθουν οι τράπεζες στη βασική τους
δουλειά, που είναι η χρηµατοδότηση της οικονοµίας, της ανάπτυξης και των πελατών, προσέθεσε.

Ιδιαίτερα ευνοϊκές θα είναι οι συνθήκες αν η ισχυρή κεφαλαιακή θέση των τραπεζών συνοδευτεί µε τη
βελτίωση της ρευστότητας, κυρίως µε την επιστροφή των καταθέσεων και την πρόσβαση στις διεθνείς
αγορές, εξέλιξη η οποία προϋποθέτει την πιστή εφαρµογή του προγράµµατος, τη διαµόρφωση του
σταθερού πολιτικού κλίµατος και την άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, ανέφερε ο κ.
Καραµούζης.
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[News247]: Καραµούζης: Σήµερα οι τράπεζες έχουν υπερεπάρκεια κεφαλαίων
Την αισιοδοξία  του για  τις προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος εξέφρασε ο
πρόεδρος της Eurobank, Νίκος Καραµούζης

Υπερεπάρκεια κεφαλαίων έχουν οι τράπεζες σήµερα, σύµφωνα µε στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα ο
πρόεδρος της Εurobank Νίκος Καραµούζης, µιλώντας σε διεθνές επενδυτικό φόρουµ της Capital Link, στη
Νέα Υόρκη.

Σήµερα µετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης ανακεφαλαιοποίησης, το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα
διαθέτει υπερεπάρκεια κεφαλαίων και δεν θα χρειαστεί άλλες αυξήσεις, εκτός αν η χώρα εισέλθει σε νέα
περιπέτεια εξόδου από το ευρώ, είπε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικότερα, οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες διαθέτουν:

- υψηλό απόθεµα προβλέψεων ύψους 57 δισ. ευρώ µε κάλυψη των επισφαλών δανείων σε ποσοστό πάνω
από 65%, ενώ,

- τα βασικά κεφάλαια των τραπεζών προσεγγίζουν τα 37 δισ. ευρώ ή δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας
17,6%, από τους υψηλότερους της Ευρώπης µε µέσο όρο στην Ευρωζώνη κάτω από 13%.

Το άθροισµα των δύο αποτελεί µια ισχυρή θωράκιση συνολικού ύψους 94 δισ. ευρώ έναντι ενός
χαρτοφυλακίου επισφαλών δανείων (NPEs), µε βάση το διευρυµένο ορισµό της Τράπεζας Ελλάδος,
συνολικού ύψους 116 δισ.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: NEWS247
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Πόλσον: Μήνυμα αισιοδοξία για την ελληνική οικονομία - Θα εξετάσει νέες επενδύσεις
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/12/15
Πόλσον: Μήνυμα αισιοδοξία για την ελληνική οικονομία - Θα εξετάσει νέες επενδύσεις
Μήνυμα αισιοδοξίας για την ελληνική οικονομία έστειλε ο μεγαλοεπενδυτής Τζον Πόλσον ,
τονίζοντας ότι θα εξετάσει και νέες επενδύσεις στην ελληνική οικονομία.
«Έχουμε επενδύσει στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και θα εξετάσουμε
νέες επενδύσεις όσο θα σημειώνεται περαιτέρω πρόοδος», δήλωσε ο Πόλσον στο συνέδριο
της Capital Link για την ελληνική οικονομία στη Νέα Υόρκη.
Όπως είπε ο μεγαλοεπενδυτής, «μας ενθαρρύνει η υιοθέτηση και εφαρμογή των
μεταρρυθμίσεων από την τρέχουσα κυβέρνηση για την διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας σε
διεθνές επίπεδο», προσθέτοντας ότι «η διατήρηση της σταθερότητας στο πολιτικό μέτωπο θα
εμφυσήσει την εμπιστοσύνη στην ελληνική ανάκαμψη».
Ο Πόλσον τόνισε ότι «η Ελλάδα επιβίωσε από την καταιγίδα», προσθέτοντας: «Τα σύννεφα
διαλύονται και ο ήλιος αρχίζει να κάνει την εμφάνιση του. Τα ήρεμα νερά θα οδηγήσουν σε πιο
ομαλές πλεύσεις. Ο ήλιος θα λάμψει και πάλι πάνω από την Ελλάδα».
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Οι τράπεζες έχουν υπερεπάρκεια κεφαλαίων, σηµειώνει ο Καραµούζης
Υπερεπάρκεια κεφαλαίων έχουν οι τράπεζες σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο
πρόεδρος της Εurobank Νίκος Καραμούζης, μιλώντας σε διεθνές επενδυτικό φόρουμ της Capital Link, στη
Νέα Υόρκη.

Σήμερα μετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης ανακεφαλαιοποίησης, το εγχώριο τραπεζικό σύστημα
διαθέτει υπερεπάρκεια κεφαλαίων και δεν θα χρειαστεί άλλες αυξήσεις, εκτός αν η χώρα εισέλθει σε νέα
περιπέτεια εξόδου από το ευρώ, είπε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικότερα, οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες διαθέτουν:

– υψηλό απόθεμα προβλέψεων ύψους 57 δισ. ευρώ με κάλυψη των επισφαλών δανείων σε ποσοστό πάνω
από 65%, ενώ,

– τα βασικά κεφάλαια των τραπεζών προσεγγίζουν τα 37 δισ. ευρώ ή δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας
17,6%, από τους υψηλότερους της Ευρώπης µε µέσο όρο στην Ευρωζώνη κάτω από 13%.

Το άθροισμα των δύο αποτελεί μια ισχυρή θωράκιση συνολικού ύψους 94 δισ. ευρώ έναντι ενός
χαρτοφυλακίου επισφαλών δανείων (NPEs), με βάση το διευρυμένο ορισμό της Τράπεζας Ελλάδος,
συνολικού ύψους 116 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, τα προ προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένης της Finansbank) διαμορφώνονται σε 4,2 δισ. ευρώ
ετησίως, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για επιπρόσθετες προβλέψεις αν η κατάσταση χειροτερεύσει
πριν αρχίσουν ν’ απομειώνονται τα ίδια κεφάλαια. Δεν υπάρχει άλλο τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη με
τέτοια θωράκιση, που έχει ελεγχθεί πλήρως τρεις φορές με ενδελεχή stress tests. Η πλειοψηφία του
χαρτοφυλακίου των επισφαλών χορηγήσεων καλύπτεται από εξασφαλίσεις σε ποσοστό πάνω από 60%,
τόνισε πρόεδρος της Εurobank.

Με την παραπάνω επάρκεια κεφαλαίων και την εκτιμώμενη επιστροφή στην κερδοφορία των τραπεζών το
2016, διαμορφώνονται πολύ ικανοποιητικές προϋποθέσεις για να επανέλθουν οι τράπεζες στη βασική τους
δουλειά, που είναι η χρηµατοδότηση της οικονοµίας, της ανάπτυξης και των πελατών, προσέθεσε.

Ιδιαίτερα ευνοϊκές θα είναι οι συνθήκες αν η ισχυρή κεφαλαιακή θέση των τραπεζών συνοδευτεί με τη
βελτίωση της ρευστότητας, κυρίως με την επιστροφή των καταθέσεων και την πρόσβαση στις διεθνείς
αγορές, εξέλιξη η οποία προϋποθέτει την πιστή εφαρμογή του προγράμματος, τη διαμόρφωση του
σταθερού πολιτικού κλίματος και την άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, ανέφερε ο κ.
Καραµούζης.
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Καραµουζης: Σηµερα οι τραπεζες εχουν υπερεπαρκεια κεφαλαιων

Καραµούζης: Σήµερα οι τράπεζες έχουν υπερεπάρκεια κεφαλαίων   Share twitter E-mail   Την αισιοδοξία του
για τις προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος εξέφρασε ο πρόεδρος της Eurobank, Νίκος
Καραµούζης news247 Δεκέµβριος 16 2015 20:52  

Υπερεπάρκεια κεφαλαίων έχουν οι τράπεζες σήµερα, σύµφωνα µε στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα ο
πρόεδρος της Εurobank Νίκος Καραµούζης, µιλώντας σε διεθνές επενδυτικό φόρουµ της Capital Link, στη
Νέα Υόρκη.

Σήµερα µετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης ανακεφαλαιοποίησης, το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα
διαθέτει υπερεπάρκεια κεφαλαίων και δεν θα χρειαστεί άλλες αυξήσεις, εκτός αν η χώρα εισέλθει σε νέα
περιπέτεια εξόδου από το ευρώ, είπε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικότερα, οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες διαθέτουν:

- υψηλό απόθεµα προβλέψεων ύψους 57 δισ. ευρώ µε κάλυψη των επισφαλών δανείων σε ποσοστό πάνω
από 65%, ενώ,

- τα βασικά κεφάλαια τω...

Διαβάστε τη συνέχεια  εδώ

http://www.blog.gr/articles/885561/Karamouzis-Simera-oi-trapezes-exoun-upereparkeia-kefalaion.html


Site: http://usa.greekreporter.com/
Publication date: 16/12/2015 21:02

Alexa ranking (Greece): 3417
Alexa ranking (Cyprus): 3318
Alexa ranking (UK): 46184

http://usa.greekreporter.com/2015/12/16/greek-day-at-the-new-york-stock-exchange-2/

‘Greek Day’ at the New York Stock Exchange
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
By Ioanna Zikakou -
Dec 16, 2015
An official reception was held, December 15 at the New York Stock Exchange in honor of
Greece and the Greek companies listed on NYSE. The so-called “Greek Day” was organized
as part of the Annual Capital Link Invest in Greece Forum, by NYSE and Capital Link.
The Greek flag was placed on Wall Street outside the building and special commemorative
medals were issued in honor of the Greek Delegation, which featured two ministers and
executives from companies that are currently listed on the stock exchange or companies that
are participating in the forum.
Greek Deputy Minister of Foreign Affairs Dimitris Mardas and Alternate Minister of Tourism
Elena Kountoura along with other members of the Greek delegation were also present during
the “Closing Bell” ceremony. Mardas rang the closing bell, thus putting an end to Tuesday’s
trading session.
Through this event, NYSE, the world’s largest stock exchange, aims to improve Greece’s
prestige and visibility, by showing to a wide international investment audience the business
opportunities that the country can offer. Furthermore, the event shows that US is offering its
support to Greece, Greek companies, the Greek shipping industry and the Diaspora. The
Securities and Exchange Commission of the United States of America is a major source of
capital for the growing number of Greek interest companies and the NYSE plays a leading role
in this.
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Καραµούζης: Σήµερα οι τράπεζες έχουν υπερεπάρκεια κεφαλαίων
Υπερεπάρκεια κεφαλαίων έχουν οι τράπεζες σήµερα, σύµφωνα µε στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα ο
πρόεδρος της Εurobank Νίκος Καραµούζης, µιλώντας σε διεθνές επενδυτικό φόρουµ της Capital Link, στη
Νέα Υόρκη. Σήµερα µετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης ανακεφαλαιοποίησης, το εγχώριο τραπεζικό
σύστηµα διαθέτει υπερεπάρκεια κεφαλαίων και δεν θα χρειαστεί άλλες αυξήσεις, εκτός αν η χώρα
εισέλθει The post Καραµούζης: Σήµερα οι τράπεζες έχουν υπερεπάρκεια κεφαλαίων appeared first on
arouraios.... 
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ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΣΤΗΝ CAPITAL LINK : ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΧΟΥΝ
ΥΠΕΡΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Φιλικές Ιστοσελίδες
Επικοινωνία
Το eidhseis-shmera.gr είναι ένας τόπος που συγκεντρωνεί όλες τις φρέσκες ειδήσεις απο την
Ελλάδα και όλο τον κόσμο, μπορείς και εσύ να προσθέσεις τις ειδήσεις που σε ενδιαφέρουν
όπως και να τις αποθηκεύσεις στον λογαριασμό σου.
Ειδησεις Σημερα ολες οι ειδησεις μαζεμενες σε μια ιστοσελιδα!
Για να προσθέσετε το site ή το blog σας στης πηγές ενημέρωσης του eidhseis-shmera.gr
στείλτε email στο...
contact[at]eidhseis-shmera.gr
Το eidhseis-shmera.gr τηρεί τους κανόνες αναδημοσίευσης αναγράφοντας πάντα την πηγή και
έχοντας ενεργό link προς το αντίστοιχο άρθρο
Για οποιαδήποτε ερώτηση, παράπονο, ένσταση η απορία παρακαλώ.. επικοινωνήστε με το
Ειδησεις Σημερα στο contact[at]eidhseis-shmera.gr
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[Ant1]: Καραµούζης: Θα συνεργαστούµε µε τους δανειολήπτες για τα κόκκινα
δάνεια

Ο πρόεδρος της Eurobank υποστήριξε ότι οι προοπτικές για  τις ελληνικές τράπεζες είναι
εξαιρετικές. Η Ελλάδα  µπορεί και πρέπει να  επιστρέψει σε ανάπτυξη το 2016.

Στις εξαιρετικές προοπτικές που διανοίγονται για τις ελληνικές τράπεζες, τη µείωση του ελληνικού ρίσκου
αλλά και την διαχείριση των κόκκινων δανείων επικεντρώθηκε ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Eurobank Νίκος
Καραµούζης, στην οµιλία του στο συνέδριο της Capital Link.

Ο κ. Καραµούζης εκτίµησε ότι οι τράπεζες έχουν υπερεπάρκεια κεφαλαίων και ότι αναµένεται να
επιστρέψουν σε κερδοφορία το 2016. Τόνισε ότι οι προοπτικές είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές και θα ενισχυθούν
περαιτέρω εάν η ισχυρή κεφαλαιακή θέση των τραπεζών συνοδευτεί µε τη βελτίωση της ρευστότητας,
κυρίως µε την επιστροφή των καταθέσεων και την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, εξέλιξη η οποία
προϋποθέτει την πιστή εφαρµογή του προγράµµατος, τη διαµόρφωση του σταθερού πολιτικού κλίµατος και
την άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων.

Το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα διαθέτει σήµερα προβλέψεις συνολικού ύψους €57 δισ., ικανές να
επιτρέψουν το µετασχηµατισµό σηµαντικού ύψους προβληµατικών δανείων σε υγιή, υπογράµµισε ο κ.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ANT1
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Καραµούζης: Σήµερα οι τράπεζες έχουν υπερεπάρκεια κεφαλαίων
Υ

περεπάρκεια κεφαλαίων έχουν οι τράπεζες σήµερα, σύµφωνα µε στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα ο
πρόεδρος της Εurobank Νίκος Καραµούζης, µιλώντας σε διεθνές επενδυτικό φόρουµ της Capital Link, στη
Νέα Υόρκη.
Σήµερα µετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης ανακεφαλαιοποίησης, το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα
διαθέτει υπερεπάρκεια κεφαλαίων και δεν θα χρειαστεί άλλες αυξήσεις, εκτός αν η χώρα εισέλθει σε νέα
περιπέτεια εξόδου από το ευρώ, είπε χαρακτηριστικά.
Αναλυτικότερα, οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες διαθέτουν:
- υψηλό απόθεµα προβλέψεων ύψους 57 δισ. ευρώ µε κάλυψη των επισφαλών δανείων σε ποσοστό πάνω
από 65%, ενώ,
- τα βασικά κεφάλαια των τραπεζών προσεγγίζουν τα 37 δισ. ευρώ ή δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας
17,6%, από τους υψηλότερους της Ευρώπης µε µέσο όρο στην Ευρωζώνη κάτω από 13%.
Το άθροισµα των δύο αποτελεί µια ισχυρή θωράκιση συνολικού ύψους 94 δισ. ευρώ έναντι ενός
χαρτοφυλακίου επισφαλών δανείων (NPEs), µε βάση το διευρυµένο ορισµό της Τράπεζας Ελλάδος,
συνολικού ύψους 116 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, τα προ προβλέψεων κέρδη (εξαιρουµένης της Finansbank) διαµορφώνονται σε 4,2 δισ. ευρώ
ετησίως, τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν για επιπρόσθετες προβλέψεις αν η κατάσταση χειροτερεύσει
πριν αρχίσουν ν' αποµειώνονται τα ίδια κεφάλαια. Δεν υπάρχει άλλο τραπεζικό σύστηµα στην Ευρώπη µε
τέτοια θωράκιση, που έχει ελεγχθεί πλήρως τρεις φορές µε ενδελεχή stress tests. Η πλειοψηφία του
χαρτοφυλακίου των επισφαλών χορηγήσεων καλύπτεται από εξασφαλίσεις σε ποσοστό πάνω από 60%,
τόνισε πρόεδρος της Εurobank.
Με την παραπάνω επάρκεια κεφαλαίων και την εκτιµώµενη επιστροφή στην κερδοφορία των τραπεζών το
2016, διαµορφώνονται πολύ ικανοποιητικές προϋποθέσεις για να επανέλθουν οι τράπεζες στη βασική τους
δουλειά, που είναι η χρηµατοδότηση της οικονοµίας, της ανάπτυξης και των πελατών, προσέθεσε.
Ιδιαίτερα ευνοϊκές θα είναι οι συνθήκες αν η ισχυρή κεφαλαιακή θέση των τραπεζών συνοδευτεί µε τη
βελτίωση της ρευστότητας, κυρίως µε την επιστροφή των καταθέσεων και την πρόσβαση στις διεθνείς
αγορές, εξέλιξη η οποία προϋποθέτει την πιστή εφαρµογή του προγράµµατος, τη διαµόρφωση του
σταθερού πολιτικού κλίµατος και την άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, ανέφερε ο κ.
Καραµούζης.
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Ν. Καραµούζης: Οι τράπεζες έχουν υπερεπάρκεια κεφαλαίων
Οι τράπεζες έχουν υπερεπάρκεια κεφαλαίων σήµερα, σύµφωνα µε στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα ο
πρόεδρος του δ.σ. της Εurobank Νίκος Καραµούζης, µιλώντας σε διεθνές επενδυτικό φόρουµ της Capital
Link, στη Νέα Υόρκη.

Όπως ανέφερε, µετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης ανακεφαλαιοποίησης, το εγχώριο τραπεζικό
σύστηµα διαθέτει υπερεπάρκεια κεφαλαίων και δεν θα χρειαστεί άλλες αυξήσεις, εκτός αν η χώρα
εισέλθει σε νέα περιπέτεια εξόδου από το ευρώ.

Εξήγησε δε ότι οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες διαθέτουν:

Το άθροισµα των δύο αποτελεί µια ισχυρή θωράκιση συνολικού ύψους 94 δισ. ευρώ έναντι ενός
χαρτοφυλακίου επισφαλών δανείων (NPEs), µε βάση το διευρυµένο ορισµό της Τράπεζας Ελλάδος,
συνολικού ύψους 116 δισ. ευρώ, σύµφωνα µε τον κ. Καραµούζη.

Ο πρόεδρος της Eurobank πρόσθεσε επίσης ότι τα προ προβλέψεων κέρδη (εξαιρουµένης της Finansbank)
διαµορφώνονται σε 4,2 δισ. ευρώ ετησίως, τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν για επιπρόσθετες
προβλέψεις αν η κατάσταση χειροτερεύσει πριν αρχίσουν ν” αποµειώνονται τα ίδια κεφάλαια. «Δεν
υπάρχει άλλο τραπεζικό σύστηµα στην Ευρώπη µε τέτοια θωράκιση, που έχει ελεγχθεί πλήρως τρεις φορές
µε ενδελεχή stress tests. Η πλειοψηφία του χαρτοφυλακίου των επισφαλών χορηγήσεων καλύπτεται από
εξασφαλίσεις σε ποσοστό πάνω από 60%», τόνισε o πρόεδρος της Εurobank.

Συνεχίζοντας, διευκρίνισε ότι µε την παραπάνω επάρκεια κεφαλαίων και την εκτιµώµενη επιστροφή στην
κερδοφορία των τραπεζών το 2016, διαµορφώνονται πολύ ικανοποιητικές προϋποθέσεις για να επανέλθουν
οι τράπεζες στη βασική τους δουλειά, που είναι η χρηµατοδότηση της οικονοµίας, της ανάπτυξης και των
πελατών.

Ιδιαίτερα ευνοϊκές θα είναι οι συνθήκες αν η ισχυρή κεφαλαιακή θέση των τραπεζών συνοδευτεί µε τη
βελτίωση της ρευστότητας, κυρίως µε την επιστροφή των καταθέσεων και την πρόσβαση στις διεθνείς
αγορές, εξέλιξη η οποία προϋποθέτει την πιστή εφαρµογή του προγράµµατος, τη διαµόρφωση του
σταθερού πολιτικού κλίµατος και την άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, ανέφερε επιπλέον ο
κ. Καραµούζης.

Παράλληλα, έκανε λόγο για εξαιρετικά ευοίωνες προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, σε
ό,τι αφορά την εξέλιξη της χρηµατιστηριακής τους αξίας. Όπως εξήγησε, σήµερα οι ελληνικές τράπεζες
διαπραγµατεύονται περίπου στο 0,3 της καθαρής λογιστικής τους αξίας (tangible book) ενώ ο µέσος όρος
των ευρωπαϊκών τραπεζών είναι κοντά στη µια φορά στην καθαρή λογιστική τους θέση. Επιπλέον,
υπάρχουν σοβαροί παράγοντες που θα συµβάλουν στην επιστροφή στην κερδοφορία των τραπεζών εντός
του 2016.

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε σε πέντε καθοριστικούς, όπως είπε, παράγοντες :

«Με βάση τα παραπάνω είναι εφικτό, υπό την προϋπόθεση ότι θα οµαλοποιηθούν πλήρως οι πολιτικές και
µακροοικονοµικές συνθήκες, να επιστρέψουν σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα κερδοφορίας, δηµιουργώντας
σηµαντική χρηµατιστηριακή αξία», συµπλήρωσε ο κ. Καραµούζης.

naftemporiki.gr
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Νικόλαος Καραµούζης: Κερδοφόρες το 2016 οι τράπεζες
Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο Νικόλαος Καραµούζης υπογράµµισε ότι σήµερα
µετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης ανακεφαλαιοποίησης, το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα διαθέτει
υπερεπάρκεια κεφαλαίων και δεν θα χρειαστεί άλλες αυξήσεις, εκτός αν η χώρα εισέλθει σε νέα
περιπέτεια εξόδου από το Ευρώ. Σήµερα, οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες διαθέτουν : Υψηλό απόθεµα
προβλέψεων ύψους €57 δισ. µε κάλυψη των επισφαλών δανείων σε ποσοστό πάνω από 65%, ενώ τα βασικά
κεφάλαια των τραπεζών προσεγγίζουν τα €37 δισ. ή δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 17,6%, από τους
υψηλότερους της Ευρώπης µε µέσο όρο στην Ευρωζώνη κάτω από 13%. Το άθροισµα των δύο αποτελεί µια
ισχυρή θωράκιση συνολικού ύψους €94 δισ., έναντι ενός χαρτοφυλακίου επισφαλών δανείων (NPEs), µε
βάση το διευρυµένο ορισµό της Τράπεζας Ελλάδος, συνολικού ύψους €116 δισ. Παράλληλα, τα προ
προβλέψεων κέρδη (εξαιρουµένης της Finansbank) διαµορφώνονται σε €4,2 δισ. ετησίως, τα...
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Καραµούζης: Σήµερα οι τράπεζες έχουν υπερεπάρκεια κεφαλαίων
«Δεν θα χρειαστεί άλλες αυξήσεις, εκτός αν η χώρα εισέλθει σε νέα περιπέτεια εξόδου από το ευρώ»

Υπερεπάρκεια κεφαλαίων έχουν οι τράπεζες σήµερα, σύµφωνα µε στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα ο
πρόεδρος της Εurobank Νίκος Καραµούζης, µιλώντας σε διεθνές επενδυτικό φόρουµ της Capital Link, στη
Νέα Υόρκη.

Σήµερα µετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης ανακεφαλαιοποίησης, το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα
διαθέτει υπερεπάρκεια κεφαλαίων και δεν θα χρειαστεί άλλες αυξήσεις, εκτός αν η χώρα εισέλθει σε νέα
περιπέτεια εξόδου από το ευρώ, είπε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικότερα, οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες διαθέτουν:

– υψηλό απόθεµα προβλέψεων ύψους 57 δισ. ευρώ µε κάλυψη των επισφαλών δανείων σε ποσοστό πάνω
από 65%, ενώ,

– τα βασικά κεφάλαια των τραπεζών προσεγγίζουν τα 37 δισ. ευρώ ή δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας
17,6%, από τους υψηλότερους της Ευρώπης µε µέσο όρο στην Ευρωζώνη κάτω από 13%.

Το άθροισµα των δύο αποτελεί µια ισχυρή θωράκιση συνολικού ύψους 94 δισ. ευρώ έναντι ενός
χαρτοφυλακίου επισφαλών δανείων (NPEs), µε βάση το διευρυµένο ορισµό της Τράπεζας Ελλάδος,
συνολικού ύψους 116 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, τα προ προβλέψεων κέρδη (εξαιρουµένης της Finansbank) διαµορφώνονται σε 4,2 δισ. ευρώ
ετησίως, τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν για επιπρόσθετες προβλέψεις αν η κατάσταση χειροτερεύσει
πριν αρχίσουν ν” αποµειώνονται τα ίδια κεφάλαια. Δεν υπάρχει άλλο τραπεζικό σύστηµα στην Ευρώπη µε
τέτοια θωράκιση, που έχει ελεγχθεί πλήρως τρεις φορές µε ενδελεχή stress tests. Η πλειοψηφία του
χαρτοφυλακίου των επισφαλών χορηγήσεων καλύπτεται από εξασφαλίσεις σε ποσοστό πάνω από 60%,
τόνισε πρόεδρος της Εurobank.

Με την παραπάνω επάρκεια κεφαλαίων και την εκτιµώµενη επιστροφή στην κερδοφορία των τραπεζών το
2016, διαµορφώνονται πολύ ικανοποιητικές προϋποθέσεις για να επανέλθουν οι τράπεζες στη βασική τους
δουλειά, που είναι η χρηµατοδότηση της οικονοµίας, της ανάπτυξης και των πελατών, προσέθεσε.

Ιδιαίτερα ευνοϊκές θα είναι οι συνθήκες αν η ισχυρή κεφαλαιακή θέση των τραπεζών συνοδευτεί µε τη
βελτίωση της ρευστότητας, κυρίως µε την επιστροφή των καταθέσεων και την πρόσβαση στις διεθνείς
αγορές, εξέλιξη η οποία προϋποθέτει την πιστή εφαρµογή του προγράµµατος, τη διαµόρφωση του
σταθερού πολιτικού κλίµατος και την άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, ανέφερε ο κ.
Καραµούζης.

Πηγή
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Καραµούζης: Σήµερα οι τράπεζες έχουν υπερεπάρκεια κεφαλαίων
Υπερεπάρκεια κεφαλαίων έχουν οι τράπεζες σήµερα, σύµφωνα µε στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα ο
πρόεδρος της Εurobank Νίκος Καραµούζης, µιλώντας σε διεθνές επενδυτικό φόρουµ της Capital Link, στη
Νέα Υόρκη.
Σήµερα µετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης ανακεφαλαιοποίησης, το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα
διαθέτει υπερεπάρκεια κεφαλαίων και δεν θα χρειαστεί άλλες αυξήσεις, εκτός αν η χώρα εισέλθει σε νέα
περιπέτεια εξόδου από το ευρώ, είπε χαρακτηριστικά.
Αναλυτικότερα, οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες διαθέτουν:
– υψηλό απόθεµα προβλέψεων ύψους 57 δισ. ευρώ µε κάλυψη των επισφαλών δανείων σε ποσοστό πάνω
από 65%, ενώ,
– τα βασικά κεφάλαια των τραπεζών προσεγγίζουν τα 37 δισ. ευρώ ή δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας
17,6%, από τους υψηλότερους της Ευρώπης µε µέσο όρο στην Ευρωζώνη κάτω από 13%.
Το άθροισµα των δύο αποτελεί µια ισχυρή θωράκιση συνολικού ύψους 94 δισ. ευρώ έναντι ενός
χαρτοφυλακίου επισφαλών δανείων (NPEs), µε βάση το διευρυµένο ορισµό της Τράπεζας Ελλάδος,
συνολικού ύψους 116 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, τα προ προβλέψεων κέρδη (εξαιρουµένης της Finansbank) διαµορφώνονται σε 4,2 δισ. ευρώ
ετησίως, τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν για επιπρόσθετες προβλέψεις αν η κατάσταση χειροτερεύσει
πριν αρχίσουν ν’ αποµειώνονται τα ίδια κεφάλαια. Δεν υπάρχει άλλο τραπεζικό σύστηµα στην Ευρώπη µε
τέτοια θωράκιση, που έχει ελεγχθεί πλήρως τρεις φορές µε ενδελεχή stress tests. Η πλειοψηφία του
χαρτοφυλακίου των επισφαλών χορηγήσεων καλύπτεται από εξασφαλίσεις σε ποσοστό πάνω από 60%,
τόνισε πρόεδρος της Εurobank.
Με την παραπάνω επάρκεια κεφαλαίων και την εκτιµώµενη επιστροφή στην κερδοφορία των τραπεζών το
2016, διαµορφώνονται πολύ ικανοποιητικές προϋποθέσεις για να επανέλθουν οι τράπεζες στη βασική τους
δουλειά, που είναι η χρηµατοδότηση της οικονοµίας, της ανάπτυξης και των πελατών, προσέθεσε.
Ιδιαίτερα ευνοϊκές θα είναι οι συνθήκες αν η ισχυρή κεφαλαιακή θέση των τραπεζών συνοδευτεί µε τη
βελτίωση της ρευστότητας, κυρίως µε την επιστροφή των καταθέσεων και την πρόσβαση στις διεθνείς
αγορές, εξέλιξη η οποία προϋποθέτει την πιστή εφαρµογή του προγράµµατος, τη διαµόρφωση του
σταθερού πολιτικού κλίµατος και την άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, ανέφερε ο κ.
Καραµούζης.
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Ν. Καραμούζης: Υπερεπάρκεια κεφαλαίων έχουν οι τράπεζες σήμερα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Βασικά σημεία παρέμβασης του Προέδρου ΔΣ Eurobank Νικόλαου Καραμούζη στο συνέδριο
της Capital Link.
 Σήμερα μετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης ανακεφαλαιοποίησης, το εγχώριο τραπεζικό
σύστημα διαθέτει υπερεπάρκεια κεφαλαίων και δεν θα χρειαστεί άλλες αυξήσεις, εκτός αν η
χώρα εισέλθει σε νέα περιπέτεια εξόδου από το Ευρώ. Σήμερα, οι τέσσερις συστημικές
τράπεζες διαθέτουν :
Υψηλό απόθεμα προβλέψεων ύψους €57 δις με κάλυψη των επισφαλών δανείων σε ποσοστό
πάνω από 65%, ενώ,
τα βασικά κεφάλαια των τραπεζών προσεγγίζουν τα €37 δις ή δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας
17,6%, από τους υψηλότερους της Ευρώπης με μέσο όρο στην Ευρωζώνη κάτω από 13%.
Το άθροισμα των δύο αποτελεί μια ισχυρή θωράκιση συνολικού ύψους €94 δις, έναντι ενός
χαρτοφυλακίου επισφαλών δανείων (NPEs), με βάση το διευρυμένο ορισμό της Τράπεζας
Ελλάδος, συνολικού ύψους €116 δις.
Παράλληλα, τα προ προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένης της Finans bank) διαμορφώνονται σε
€4,2 δις ετησίως, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για επιπρόσθετες προβλέψεις αν η
κατάσταση χειροτερεύσει πριν αρχίσουν ν’ απομειώνονται τα ίδια κεφάλαια. Δεν υπάρχει άλλο
τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη με τέτοια θωράκιση, που έχει ελεγχθεί πλήρως τρεις φορές
με ενδελεχή stress tests. Η πλειοψηφία του χαρτοφυλακίου των επισφαλών χορηγήσεων
καλύπτεται από εξασφαλίσεις σε ποσοστό πάνω από 60%.
Με την παραπάνω επάρκεια κεφαλαίων και την εκτιμώμενη επιστροφή στην κερδοφορία των
τραπεζών το 2016, διαμορφώνονται πολύ ικανοποιητικές προϋποθέσεις για να επανέλθουν οι
τράπεζες στη βασική τους δουλειά, που είναι η χρηματοδότηση της οικονομίας, της ανάπτυξης
και των πελατών.
Ιδιαίτερα ευνοϊκές θα είναι οι συνθήκες αν η ισχυρή κεφαλαιακή θέση των τραπεζών συνοδευτεί
με τη βελτίωση της ρευστότητας, κυρίως με την επιστροφή των καταθέσεων και την πρόσβαση
στις διεθνείς αγορές, εξέλιξη η οποία προϋποθέτει την πιστή εφαρμογή του προγράμματος, τη
διαμόρφωση του σταθερού πολιτικού κλίματος και την άρση των περιορισμών στην κίνηση
κεφαλαίων.
ΕΥΟΙΩΝΕΣ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Εξαιρετικά ευοίωνες είναι οι προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, όσον αφορά
στην εξέλιξη της χρηματιστηριακής τους αξίας. Σήμερα, οι ελληνικές τράπεζες
διαπραγματεύονται περίπου στο 0,3 της καθαρής λογιστικής τους αξίας (tangiblebook) ενώ ο
μέσος όρος των ευρωπαϊκών τραπεζών είναι κοντά στη μια φορά στην καθαρή λογιστική τους
θέση. Επιπλέον, υπάρχουν σοβαροί παράγοντες που θα συμβάλουν στην επιστροφή στην
κερδοφορία των τραπεζών εντός του 2016.
Πέντε είναι οι κρίσιμοι καθοριστικοί παράγοντες :
Ομαλοποίηση των συνθηκών ρευστότητας με σημαντική μείωση του κόστους χρηματοδότησης
των τραπεζών, κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης της εξάρτησης ρευστότητας από το
Ευρωσύστημα και της αύξησης του υπολοίπου των καταθέσεων.
Ομαλοποίηση του κόστους των προβλέψεων με τη σταθεροποίηση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, με αποτέλεσμα οι νέες προβλέψεις να περιοριστούν κοντά στο 1% του υπολοίπου
των δανείων, έναντι 2,5% που επικρατεί σήμερα.
Βελτίωση εσόδων από προμήθειες που σήμερα κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα κοντά στο
0,35% του ενεργητικού, ενώ το αντίστοιχο των ευρωπαϊκών τραπεζών είναι κοντά στο 1%. Άρα
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υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάκαμψης.
Περεταίρω εκλογίκευση του λειτουργικού κόστους των τραπεζών.
Αποτελεσματική διαχείριση του προβληματικού χαρτοφυλακίου, ώστε, ένα κομμάτι του να
επιστρέψει σε χρηματοοικονομική υγεία και να εξυπηρετείται κανονικά από τους πελάτες.
Με βάση τα παραπάνω είναι εφικτό, υπό την προϋπόθεση ότι θα ομαλοποιηθούν πλήρως οι
πολιτικές και μακροοικονομικές συνθήκες, να επιστρέψουν σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα
κερδοφορίας, δημιουργώντας σημαντική χρηματιστηριακή αξία.
ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ – ΕΙΔΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ
Στο νέο περιβάλλον όπως έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας, για να είναι επιτυχημένος ένας
τραπεζικός οργανισμός, εκτός από τους ισχυρούς χρηματοοικονομικούς δείκτες και τα κέρδη,
πρέπει να διαθέτει επίσης και ισχυρά άυλα στοιχεία ανταγωνισμού, που αποτελούν κατά τη
γνώμη μου την ειδοποιό διαφορά και καθιστούν διατηρήσιμο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
της Τράπεζας στην κοινωνία, την πελατεία, το προσωπικό.
Τα ισχυρά άυλα - ποιοτικά στοιχεία είναι εκείνα που η Eurobank θα δώσει σημαντική
προτεραιότητα με πρωτοβουλίες και πολιτικές. Κρίσιμα για την επιτυχία για ένα
ανθρωποκεντρικό – πελατοκεντρικό οργανισμό είναι :
Η βελτίωση της εμπιστοσύνης των αγορών, των πελατών, των μετόχων και της κοινωνίας στην
Τράπεζα
Η παροχή υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων υπηρεσιών και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης
των πελατών
Η ενίσχυση της πίστης, αφοσίωσης και εμπιστοσύνης του προσωπικού προς τον Οργανισμό
και το μέλλον του
Η κουλτούρα του Οργανισμού, ιδιαίτερα η διαμόρφωση μιας σύγχρονης επιχειρηματικής
νοοτροπίας, αποτελεσματικότητας και πελατοκεντρικότητας στο προσωπικό που θα
συνδυάζεται αποτελεσματικά με τη συντηρητική προσέγγιση στη διαχείριση των κινδύνων
Η αναβάθμιση της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης με κυρίαρχα τα στοιχεία της
διαφάνειας, της ευθύνης, της αξιοπιστίας και της λογοδοσίας στη λειτουργία του Οργανισμού
Η τήρηση από πλευράς Τράπεζας βασικών αρχών και αξιών που πρέπει να διέπουν τη
λειτουργία του Οργανισμού.
Ταχύτατη βελτίωση του κλίματος και του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα στις
διεθνείς αγορές.
Το κλίμα για τη χώρα, παρά τις δυσκολίες και τις αβεβαιότητες, φαίνεται να βελτιώνεται
ταχύτατα διεθνώς. Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για την Ελλάδα, με το
Grexit risk να έχει περιοριστεί σημαντικά και αυτό άλλωστε δείχνει και η συμπεριφορά των
αγορών. Τι θα κάνει την κρίσιμη διαφορά το επόμενο εξάμηνο :
Η επιτυχής ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος και η εκταμίευση των
σχετικών δόσεων εντός του πρώτου διμήνου του 2016
Η σταδιακή άρση των capitalcontrols το πρώτο εξάμηνο του 2016
Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και η επιτάχυνση της επιστροφής των καταθέσεων
Η ολοκλήρωση μερικών ακόμη καίριων αποκρατικοποιήσεων που θα δώσει ισχυρό μήνυμα
προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα (όπως έγινε με τα περιφερειακά αεροδρόμια)
Η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη σημαντική αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους
μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2016
Η ανάκτηση της πρόσβασης της χώρας στις διεθνείς αγορές
Η ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού και η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που
περιλαμβάνονται ο προϋπολογισμός του 2016
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Η ολοκλήρωση της φορολογικής και ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, εντός του πρώτου τριμήνου
2016
Η διατήρηση της πολιτικής ομαλότητας
Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.
Οι προοπτικές της χώρας είναι θετικές ωστόσο παραμένουν τρία στοιχεία κινδύνου:
Α) Πολιτική σταθερότητα και ενίσχυση της πολιτικής και κοινωνικής συναίνεσης
Β) Αντοχή της κοινωνίας και ομαλή απορρόφηση των πρόσθετων μέτρων λιτότητας
Γ) Διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής αναπτυξιακής στρατηγικής με προσέλκυση ξένων
κεφαλαίων και επενδύσεων που θα στηρίζεται στην ισχυρή ανάκαμψη των ιδιωτικών
επενδύσεων και τη σημαντική στροφή της παραγωγικής φάσης προς τις εξαγωγές και την
υποκατάσταση των εισαγωγών.
Η χώρα μπορεί και πρέπει να επιστέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης εντός του 2016.
Ουσιαστική προϋπόθεση η ανάκαμψη των επενδύσεων και των εξαγωγών, διότι, η ιδιωτική
κατανάλωση παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα στο 71% του ΑΕΠ, το υψηλότερο ποσοστό
στην Ευρωζώνη, άρα δεν μπορεί να οδηγήσει την επανεκκίνηση της οικονομίας.
Με την εθνική αποταμίευση στο πολύ χαμηλό επίπεδο του 7% του ΑΕΠ, το χαμηλότερο
ποσοστό στην Ευρωζώνη και τις επενδύσεις να έχουν καταρρεύσει στο 10% του ΑΕΠ, το
χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρωζώνη, είναι φανερό ότι η επιστροφή στην ανάπτυξη εξαρτάται
κρίσιμα από την προσέλκυση σημαντικού ύψους ξένων κεφαλαίων και επενδύσεων. Δεν
υπάρχει άλλος τρόπος, που εγώ τουλάχιστον γνωρίζω, για να καλύψει η χώρα το τεράστιο
αποταμιευτικό και επενδυτικό κενό που έχει.  
Η μείζονα πρόκληση σήμερα είναι η διαχείριση των προβληματικών δανείων.
Το εγχώριο τραπεζικό σύστημα διαθέτει σήμερα προβλέψεις συνολικού ύψους €57 δις, ικανές
να επιτρέψουν το μετασχηματισμό σημαντικού ύψους προβληματικών δανείων σε υγιή.
Με βάση το νέο πλαίσιο διαχείρισης των προβληματικών δανείων, το απόθεμα των
προβλέψεων δεν μπορεί να παραμένει αδρανές. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ώστε να
μετατρέψουν σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων και νοικοκυριών με προβληματικά δάνεια, σε
βιώσιμες οντότητες που θα μπορούν να αποπληρώνουν τα δάνειά τους, με συμμετοχή όλων σ’
αυτό το κόστος (των ίδιων των δανειοληπτών αλλά και του τραπεζικού συστήματος), χωρίς
νόθευση του ανταγωνισμού, με αποκλεισμό των κακοπληρωτών που έχουν τη δυνατότητα
αποπληρωμής, χωρίς «χατίρια» στους παλιούς ιδιοκτήτες που δεν συνεργάζονται ή δεν
συνεισφέρουν στην εξυγίανση της επιχείρησής τους αλλά με ευελιξία, κοινωνική ευαισθησία και
ευθύνη έναντι των συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.
Δεν είναι στις προθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank ούτε και των μετόχων της,
να πουλήσουν μαζικά προβληματικά δάνεια από το χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας, γιατί μια
τέτοια κίνηση θα ισοδυναμούσε με μεταφορά / εκχώρηση υπεραξίας σε τρίτους και θα
λειτουργούσε εις βάρος των μετόχων και τελικά και της Τράπεζας.
Η Τράπεζα έχει διαμορφώσει σύγχρονες υποδομές για τη διαχείριση των προβληματικών
δανείων και έχει επάρκεια προβλέψεων, αλλά θα συνεργασθεί και με εξειδικευμένους διεθνείς
φορείς διαχείρισης προβληματικών δανείων με στόχο να αξιοποιήσει την εμπειρία τους και να
εισάγει σύγχρονες αποτελεσματικές τεχνικές και μοντέλα διαχείρισης. Πρόθεσή μας δεν είναι να
εκδιώξουμε τους ιδιοκτήτες από τις κατοικίες τους και τους επιχειρηματίες από τις επιχειρήσεις
τους, αλλά για να συνεργαστούμε μαζί τους για να βρεθούν βιώσιμες λύσεις που θα
δημιουργούν αξία και για τους ίδιους και για την Τράπεζα και για την οικονομία.
Αναζήτηση...
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Καραμούζης: Σήμερα οι τράπεζες έχουν υπερεπάρκεια κεφαλαίων
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Καραμούζης: Σήμερα οι τράπεζες έχουν υπερεπάρκεια κεφαλαίων
20:12 - 16 Δεκεμβρίου 2015 - Οικονομία
Tweet
Υπερεπάρκεια κεφαλαίων έχουν οι τράπεζες σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη
δημοσιότητα ο πρόεδρος της Εurobank Νίκος Καραμούζης, μιλώντας σε διεθνές επενδυτικό
φόρουμ της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Σήμερα μετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης ανακεφαλαιοποίησης, το εγχώριο τραπεζικό
σύστημα διαθέτει υπερεπάρκεια κεφαλαίων και δεν θα χρειαστεί άλλες αυξήσεις, εκτός αν η
χώρα εισέλθει σε νέα περιπέτεια εξόδου από το ευρώ, είπε χαρακτηριστικά.
Αναλυτικότερα, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες διαθέτουν:
– υψηλό απόθεμα προβλέψεων ύψους 57 δισ. ευρώ με κάλυψη των επισφαλών δανείων σε
ποσοστό πάνω από 65%, ενώ,
– τα βασικά κεφάλαια των τραπεζών προσεγγίζουν τα 37 δισ. ευρώ ή δείκτη κεφαλαιακής
επάρκειας 17,6%, από τους υψηλότερους της Ευρώπης με μέσο όρο στην Ευρωζώνη κάτω
από 13%.
Το άθροισμα των δύο αποτελεί μια ισχυρή θωράκιση συνολικού ύψους 94 δισ. ευρώ έναντι
ενός χαρτοφυλακίου επισφαλών δανείων (NPEs), με βάση το διευρυμένο ορισμό της Τράπεζας
Ελλάδος, συνολικού ύψους 116 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, τα προ προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένης της Finansbank) διαμορφώνονται σε
4,2 δισ. ευρώ ετησίως, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για επιπρόσθετες προβλέψεις αν η
κατάσταση χειροτερεύσει πριν αρχίσουν ν” απομειώνονται τα ίδια κεφάλαια. Δεν υπάρχει άλλο
τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη με τέτοια θωράκιση, που έχει ελεγχθεί πλήρως τρεις φορές
με ενδελεχή stress tests. Η πλειοψηφία του χαρτοφυλακίου των επισφαλών χορηγήσεων
καλύπτεται από εξασφαλίσεις σε ποσοστό πάνω από 60%, τόνισε πρόεδρος της Εurobank.
Με την παραπάνω επάρκεια κεφαλαίων και την εκτιμώμενη επιστροφή στην κερδοφορία των
τραπεζών το 2016, διαμορφώνονται πολύ ικανοποιητικές προϋποθέσεις για να επανέλθουν οι
τράπεζες στη βασική τους δουλειά, που είναι η χρηματοδότηση της οικονομίας, της ανάπτυξης
και των πελατών, προσέθεσε.
Ιδιαίτερα ευνοϊκές θα είναι οι συνθήκες αν η ισχυρή κεφαλαιακή θέση των τραπεζών συνοδευτεί
με τη βελτίωση της ρευστότητας, κυρίως με την επιστροφή των καταθέσεων και την πρόσβαση
στις διεθνείς αγορές, εξέλιξη η οποία προϋποθέτει την πιστή εφαρμογή του προγράμματος, τη
διαμόρφωση του σταθερού πολιτικού κλίματος και την άρση των περιορισμών στην κίνηση
κεφαλαίων, ανέφερε ο κ. Καραμούζης.
Δημοφιλέστερα
Δημοφιλέστερα
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Καραµούζης: Σήµερα οι τράπεζες έχουν υπερεπάρκεια κεφαλαίων
Υπερεπάρκεια κεφαλαίων έχουν οι τράπεζες σήµερα, σύµφωνα µε στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα ο
πρόεδρος της Εurobank Νίκος Καραµούζης, µιλώντας σε διεθνές επενδυτικό φόρουµ της Capital Link, στη
Νέα Υόρκη.

Σήµερα µετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης ανακεφαλαιοποίησης, το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα
διαθέτει υπερεπάρκεια κεφαλαίων και δεν θα χρειαστεί άλλες αυξήσεις, εκτός αν η χώρα εισέλθει σε νέα
περιπέτεια εξόδου από το ευρώ, είπε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικότερα, οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες διαθέτουν:

- υψηλό απόθεµα προβλέψεων ύψους 57 δισ. ευρώ µε κάλυψη των επισφαλών δανείων σε ποσοστό πάνω
από 65%, ενώ,

- τα βασικά κεφάλαια των τραπεζών προσεγγίζουν τα 37 δισ. ευρώ ή δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας
17,6%, από τους υψηλότερους της Ευρώπης µε µέσο όρο στην Ευρωζώνη κάτω από 13%.

Το άθροισµα των δύο αποτελεί µια ισχυρή θωράκιση συνολικού ύψους 94 δισ. ευρώ έναντι ενός
χαρτοφυλακίου επισφαλών δανείων (NPEs), µε βάση το διευρυµένο ορισµό της Τράπεζας Ελλάδος,
συνολικού ύψους 116 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, τα προ προβλέψεων κέρδη (εξαιρουµένης της Finansbank) διαµορφώνονται σε 4,2 δισ. ευρώ
ετησίως, τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν για επιπρόσθετες προβλέψεις αν η κατάσταση χειροτερεύσει
πριν αρχίσουν ν' αποµειώνονται τα ίδια κεφάλαια. Δεν υπάρχει άλλο τραπεζικό σύστηµα στην Ευρώπη µε
τέτοια θωράκιση, που έχει ελεγχθεί πλήρως τρεις φορές µε ενδελεχή stress tests. Η πλειοψηφία του
χαρτοφυλακίου των επισφαλών χορηγήσεων καλύπτεται από εξασφαλίσεις σε ποσοστό πάνω από 60%,
τόνισε πρόεδρος της Εurobank.

Με την παραπάνω επάρκεια κεφαλαίων και την εκτιµώµενη επιστροφή στην κερδοφορία των τραπεζών το
2016, διαµορφώνονται πολύ ικανοποιητικές προϋποθέσεις για να επανέλθουν οι τράπεζες στη βασική τους
δουλειά, που είναι η χρηµατοδότηση της οικονοµίας, της ανάπτυξης και των πελατών, προσέθεσε.

Ιδιαίτερα ευνοϊκές θα είναι οι συνθήκες αν η ισχυρή κεφαλαιακή θέση των τραπεζών συνοδευτεί µε τη
βελτίωση της ρευστότητας, κυρίως µε την επιστροφή των καταθέσεων και την πρόσβαση στις διεθνείς
αγορές, εξέλιξη η οποία προϋποθέτει την πιστή εφαρµογή του προγράµµατος, τη διαµόρφωση του
σταθερού πολιτικού κλίµατος και την άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, ανέφερε ο κ.
Καραµούζης.
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Καραµούζης: Θωρακισµένες οι τράπεζες – Τα τρία “αλλά” για την οικονοµία
By NewsRoom -

“Δεν υπάρχει άλλο τραπεζικό σύστηµα στην Ευρώπη µε τέτοια θωράκιση, που έχει ελεγχθεί πλήρως τρεις
φορές  µε  ενδελεχή stress tests”.

Με αυτή του την αναφορά, ο πρόεδρος της Eurobank, Νικόλαος Καραµούζης, έδωσε το στίγµα των
ελληνικών τραπεζών, απευθυνόµενος σε Αµερικανούς επενδυτές – και όχι µόνο -, στο Capital Link της Νέας
Υόρκης.

Χαρακτήρισε εξαιρετικά ευοίωνες τις προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, όσον αφορά
στην εξέλιξη της χρηµατιστηριακής τους αξίας, καταγράφοντας ως µείζονα πρόκληση τη διαχείριση των
προβληµατικών δανείων. “Το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα διαθέτει σήµερα προβλέψεις συνολικού ύψους 57
δισ. ευρώ, ικανές να επιτρέψουν το µετασχηµατισµό σηµαντικού ύψους προβληµατικών δανείων σε υγιή”.

Σχετικά µε την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, ο ισχυρός άνδρας της Eurobank
υποστήριξε ότι σήµερα το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα διαθέτει υπερεπάρκεια κεφαλαίων και δεν θα
χρειαστεί άλλες αυξήσεις, εκτός αν η χώρα εισέλθει σε νέα περιπέτεια εξόδου από το ευρώ.
Αυτό, σε συνδυασµό µε την εκτιµώµενη επιστροφή στην κερδοφορία των τραπεζών το 2016, οδηγεί σε
πολύ ικανοποιητικές προϋποθέσεις, ώστε οι τράπεζες να επιστρέψουν στην κανονική τους δουλειά, όπως
χαρακτηριστικά είπε. Δηλαδή, στη χρηµατοδότηση της οικονοµίας, της ανάπτυξης και των πελατών.
Αν, µάλιστα, όπως είπε, υπάρξει βελτίωση της ρευστότητας (κυρίως µε την επιστροφή των καταθέσεων
και την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, εξέλιξη η οποία προϋποθέτει την πιστή εφαρµογή του
προγράµµατος, τη διαµόρφωση του σταθερού πολιτικού κλίµατος και την άρση των περιορισµών στην
κίνηση κεφαλαίων), τότε οι συνθήκες θα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές.

Παρά το γεγονός ότι µίλησε για ταχύτατα βελτιούµενο κλίµα για την Ελλάδα, µε αυξανόµενο ενδιαφέρον
ξένων επενδυτών και το Grexit risk να έχει περιοριστεί σηµαντικά, κατέγραψε τρία στοιχεία κινδύνου:

Α)  Πολιτική σταθερότητα και ενίσχυση της πολιτικής και κοινωνικής συναίνεσης

Β) Αντοχή της κοινωνίας και οµαλή απορρόφηση των πρόσθετων µέτρων λιτότητας

Γ) Διαµόρφωση µιας αποτελεσµατικής αναπτυξιακής στρατηγικής µε προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και
επενδύσεων που θα στηρίζεται στην ισχυρή ανάκαµψη των ιδιωτικών επενδύσεων και τη σηµαντική
στροφή της παραγωγικής φάσης προς τις εξαγωγές και την υποκατάσταση των εισαγωγών.

 

Γιάννης Γεωργίου -
Μαίρη Παυλάκου -
Ιουλία Βελισσαράτου -
Κάρολος Αλεξάνδρου -
Ευαγγελία Κακλειδάκη -
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Ο Μάρδας και η Κουντουρά χτύπησαν το θρυλικό καµπανάκι της Wall Street!

Στα πλαίσια του 17ου Annual Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος,την "Ηµέρα Ελλάδος
στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης". Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Δηµήτρης Μάρδας, χτύπησε το
καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 15 Δεκεµβρίου 2015 πλαισιωµένος από την Αναπληρώτρια
Υπουργό Τουρισµού, κ. Έλενα Κουντουρά, καθώς και από Ανώτατα Στελέχη εταιριών εισηγµένων στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην
Wall Street και εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει αυτή τη µέρα. Η ενεργός ανάµειξη του
Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, του µεγαλυτέρου χρηµατιστηρίου στον κόσµο, συµβάλλει στην
αναβάθµιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσµιο επίπεδο. Επίσης
δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηµατιστηρίου στην Ελλάδα, τις...
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[In]: N.Καραµούζης: Υψηλό απόθεµα προβλέψεων έχουν οι ελληνικές τράπεζες
Αθήνα
Υπερεπάρκεια κεφαλαίων διαθέτει το τραπεζικό σύστηµα µετά την τελευταία ανακεφαλαιοποίησή του
επεσήµανε µιλώντας στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος της Eurobank Νίκος
Καραµούζης.
Όπως είπε σχετικά, «σήµερα µετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης ανακεφαλαιοποίησης, το εγχώριο
τραπεζικό σύστηµα διαθέτει υπερεπάρκεια κεφαλαίων και δεν θα χρειαστεί άλλες αυξήσεις, εκτός αν η
χώρα εισέλθει σε νέα περιπέτεια εξόδου από το ευρώ».
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Καραµούζης, σήµερα, οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες
διαθέτουν:

Υψηλό απόθεµα προβλέψεων ύψους €57 δις µε κάλυψη των επισφαλών δανείων σε ποσοστό πάνω
από 65%, ενώ,
τα βασικά κεφάλαια των τραπεζών προσεγγίζουν τα €37 δις ή δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 17,6%,
από τους υψηλότερους της Ευρώπης µε µέσο όρο στην Ευρωζώνη κάτω από 13%.

«Το άθροισµα των δύο αποτελεί µια ισχυρή θωράκιση συνολικού ύψους €94 δις, έναντι ενός
χαρτοφυλακίου επισφαλών δανείων (NPEs), µε βάση το διευρυµένο ορισµό της Τράπεζας Ελλάδος,
συνολικού ύψους €116 δις.» υπογράµµισε ο κ. Καραµούζης.
Και πρόσθεσε πως τα προ προβλέψεων κέρδη (εξαιρουµένης της Finansbank) διαµορφώνονται σε €4,2 δις
ετησίως, τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν για επιπρόσθετες προβλέψεις αν η κατάσταση χειροτερεύσει
πριν αρχίσουν ν’ αποµειώνονται τα ίδια κεφάλαια.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: IN
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Οι τράπεζες έχουν υπερεπάρκεια κεφαλαίων λέει η Εurobank

Υπερεπάρκεια κεφαλαίων έχουν οι τράπεζες σήµερα, σύµφωνα µε στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα ο
πρόεδρος της Εurobank Νίκος Καραµούζης, µιλώντας σε διεθνές επενδυτικό φόρουµ της Capital Link, στη
Νέα Υόρκη.

Σήµερα µετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης ανακεφαλαιοποίησης, το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα
διαθέτει υπερεπάρκεια κεφαλαίων και δεν θα χρειαστεί άλλες αυξήσεις, εκτός αν η χώρα εισέλθει σε νέα
περιπέτεια εξόδου από το ευρώ, είπε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικότερα, οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες διαθέτουν: - υψηλό απόθεµα προβλέψεων ύψους 57 δισ.
ευρώ µε κάλυψη των επισφαλών δανείων σε ποσοστό πάνω από 65%, ενώ, - τα βασικά κεφάλαια των
τραπεζών προσεγγίζουν τα 37 δισ. ευρώ ή δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 17,6%, από τους υψηλότερους
της Ευρώπης µε µέσο όρο στην Ευρωζώνη κάτω από 13%.

Το άθροισµα των δύο αποτελεί µια ισχυρή θωράκιση συνολικού ύψους 94 δισ. ευρώ έναντι ενός
χαρτοφυλακίου επισφαλών δανείων (NPEs), µε βάση το διευρυµένο ορισµό της Τράπεζας Ελλάδος,
συνολικού ύψους 116 δισ. ευρώ. Παράλληλα, τα προ προβλέψεων κέρδη (εξαιρουµένης της Finansbank)
διαµορφώνονται σε 4,2 δισ. ευρώ ετησίως, τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν για επιπρόσθετες
προβλέψεις αν η κατάσταση χειροτερεύσει πριν αρχίσουν ν' αποµειώνονται τα ίδια κεφάλαια.

Δεν υπάρχει άλλο τραπεζικό σύστηµα στην Ευρώπη µε τέτοια θωράκιση, που έχει ελεγχθεί πλήρως τρεις
φορές µε ενδελεχή stress tests. Η πλειοψηφία του χαρτοφυλακίου των επισφαλών χορηγήσεων καλύπτεται
από εξασφαλίσεις σε ποσοστό πάνω από 60%, τόνισε πρόεδρος της Εurobank. Με την παραπάνω επάρκεια
κεφαλαίων και την εκτιµώµενη επιστροφή στην κερδοφορία των τραπεζών το 2016, διαµορφώνονται πολύ
ικανοποιητικές προϋποθέσεις για να επανέλθουν οι τράπεζες στη βασική τους δουλειά, που είναι η
χρηµατοδότηση της οικονοµίας, της ανάπτυξης και των πελατών, προσέθεσε.

Ιδιαίτερα ευνοϊκές θα είναι οι συνθήκες αν η ισχυρή κεφαλαιακή θέση των τραπεζών συνοδευτεί µε τη
βελτίωση της ρευστότητας, κυρίως µε την επιστροφή των καταθέσεων και την πρόσβαση στις διεθνείς
αγορές, εξέλιξη η οποία προϋποθέτει την πιστή εφαρµογή του προγράµµατος, τη διαµόρφωση του
σταθερού πολιτικού κλίµατος και την άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, ανέφερε ο κ.
Καραµούζης.
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[Κέρδος]: Καραµούζης: Εξαιρετικές οι προοπτικές από τη διαχείριση των
«κόκκινων δανείων»

Στις εξαιρετικές προοπτικές που διανοίγονται για  τις ελληνικές τράπεζες, τη µείωση του
ελληνικού ρίσκου αλλά  και την διαχείριση των κόκκινων δανείων επικεντρώθηκε ο
πρόεδρος του Δ.Σ. της Eurobank Νίκος Καραµούζης, στην οµιλία  του στο συνέδριο της Capital
Link. 

Ο κ. Καραµούζης εκτίµησε ότι οι τράπεζες έχουν υπερεπάρκεια κεφαλαίων και ότι αναµένεται να
επιστρέψουν σε κερδοφορία το 2016. Τόνισε ότι οι προοπτικές είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές και θα ενισχυθούν
περαιτέρω εάν η ισχυρή κεφαλαιακή θέση των τραπεζών συνοδευτεί µε τη βελτίωση της ρευστότητας,
κυρίως µε την επιστροφή των καταθέσεων και την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, εξέλιξη η οποία
προϋποθέτει την πιστή εφαρµογή του προγράµµατος, τη διαµόρφωση του σταθερού πολιτικού κλίµατος και
την άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων.

Τα  κόκκινα  δάνεια  

Το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα διαθέτει σήµερα προβλέψεις συνολικού ύψους €57 δισ., ικανές να
επιτρέψουν το µετασχηµατισµό σηµαντικού ύψους προβληµατικών δανείων σε υγιή, υπογράµµισε ο κ.
Καραµούζης.

Αναφερόµενος στη Eurobank, τόνισε ότι δεν είναι στις προθέσεις του Διοικητικού Συµβουλίου της Eurobank
ούτε και των µετόχων της, να πουλήσουν µαζικά προβληµατικά δάνεια από το χαρτοφυλάκιο της
Τράπεζας, γιατί µια τέτοια κίνηση θα ισοδυναµούσε µε µεταφορά / εκχώρηση υπεραξίας σε τρίτους και θα
λειτουργούσε εις βάρος των µετόχων και τελικά και της Τράπεζας.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΚΕΡΔΟΣ
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• H Eurobank θα επιστρέψει σε
κερδοφορία το 2016, εκτίμησε ο διευθύνων 

σύμβουλος του ομίλου κ. Φωκίων 

Καραβιάς. Αισιόδοξος ότι μετά την
ανα κεφαλαιοποίηση έχουν δημιουργηθεί 

οι προϋποθέσεις για να επανέλθουν
οι τράπεζες στη βασική τους δουλειά,
που είναι η χρηματοδότηση της οικονομίας, 

εμφανίστηκε και ο πρόεδρος του
ομίλου κ. Ν. Καραμούζης. Σελ. 21

Επιστροφή στα κέρδη μέσα
στο 2016 επιδιώκει η Eurobank
Την εκτίμηση του ότι το 2016 ο όμιλος Eurobank
θα επιστρέψει σε κερδοφόρο τροχιά και θα αντιμετωπίσει 

με επιτυχία τις μεγάλες προκλήσεις
υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου
κ. Φωκίων Καραβιάς, κατά την επίσκεψή του στην
Κύπρο. Στο ίδιο μήκος κύματος ο πρόεδρος του
ομίλου Νικόλαος Καραμούζης, μιλώντας στη Νέα
Υόρκη στο συνέδριο της Capital Link, δήλωσε αισιόδοξος 

ότι έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις
για να επανέλθουν το 2016 οι τράπεζες στη βασική
τους δουλειά, που είναι η χρηματοδότηση της οικονομίας, 

της ανάπτυξης και των πελατών. Σελ. 21
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ΝΙΚΟΣ KAP ΑΠΟ ΥΖΗΣ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΟΙΩΝΕ!
ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ >9
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ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΟ
ΧΡΩΜΑ ΣΤΗ

WALLSTREET

Ημέρα Ελλάδος στη Wall Street Ιτο πλαίσιο του 1 7ou Annual Capital Link Invest in Greece

Forum xo Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link

διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιμήν της Ελλάδος Ο υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης

Μάρδας χτύπησε το καμπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 1 5 Δεκεμβρίου
201 5 πλαισιωμένος από την αναπληρώτρια υπουργό Τουρισμού Ελενα Κουντουρά στο
στιγμιότυπο με τον Νίκο Τσάκο της Tsakos Energy Navigation καθώς και από ανώτατα
στελέχη εισηγμένων στο NYSE Euronext Το μεγαλύτερο χρηματιστήριο στον κόσμο ανηρ
χησε την ελληνική σημαία και εξέδωσε ειδικά αναμνηστικά μετάλλια SID:9919474
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Αλέξη τρέξε
μόνο έτσι θα κερδίσεις

Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΙΣ

Επιφανείς
επιχειρηματίες

και κορυφαίοι επενδυτές
εξέπεμψαν ένα μάλλον

απρόσμενα αισιόδοξο μήνυμα
για την προοπτική της ελληνικής
οικονομίας στο ετήσιο συνέδριο
Capital Link στη Νέα Υόρκη
πριν από δύο ημέρες Η εξέλιξη
προσφέρει μια ευκαιρία στην
κυβέρνηση

Η στάση των μεγαλοεπενδυ
τών που επηρεάζουν αγορές
και διεθνή μέσα ενημέρωσης
μπορεί να κρίνει τις προοπτικές
επιτυχίας της χώρας

Υποβοηθητικά για τη χώρα
λειτουργεί το γεγονός ότι θεσμικοί

που συμμετείχαν στις αυξήσεις

κεφαλαίων των τραπεζών
προφανώς προσβλέπουν στην
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας

γιατί απλούστατα θα ωφεληθούν

οι ίδιοι Απώλεσαν σημαντικά

κεφάλαια από τις προηγούμενες

επενδύσεις τους και
τώρα είναι φυσικό να εμφανίζονται

αποφασισμένοι να στηρίξουν

τις θέσεις τους
Το σκηνικό είναι δύσκολο

αλλά υπάρχει συνταγή εξόδου
από αυτό Ο πρωθυπουργός οι
υπουργοί και κάθε θεσμικός εκπρόσωπος

της Ελλάδας να διαμηνύουν

προς όλες τις κατευθύνσεις

ότι έχει γίνει πλέον αντιληπτό

πως δεν υπάρχουν άλλες

επιλογές και πως η χώρα θα
κάνει όλα όσα έχει δεσμευθεί
να κάνει

Στους ξένους επενδυτές υπάρχει
όντως μεγάλη δυσφορία για

τους χειρισμούς της πρώτης κυβέρνησης

Τσίπρα η οποία με
τραγικό πρωταγωνιστή τον Γιά
νη Βαρουφάκη οδήγησε την οικονομία

στο χείλος του γκρεμού
Αποτέλεσμα της αλλοπρόσαλλης
αυτής συμπεριφοράς ήταν όσοι
είχαν επενδύσει στην Ελλάδα
να χάσουν κεφάλαια Πάραυτα
εάν γίνουν τα σωστά βήματα
και η κυβέρνηση περάσει γρήγορα

τις δύσκολες αλλά αναγκαίες

μεταρρυθμίσεις δείχνουν
έτοιμοι να τη στηρίξουν υπό
την έννοια ότι προτίθενται να
επενδύσουν και πάλι στη χώρα

Για μερικούς στην Ελλάδα
που έχουν ίσως πληρέστερη εικόνα

της κατάστασης τα θετικό
μηνύματα ακούγονται ως υπερβολικά

αλλά σημασία δεν έχει
τι λένε αυτοί αλλά τι βλέπουν
και τι λένε οι ξένοι επενδυτές
Και αυτοί δηλώνουν έτοιμοι να
δεχθούν το αφήγημα της κυβέρνησης

Χαρακτηριστικότερο
παράδειγμα ο Τζον Πόλσον επικεφαλής

ενός εκ των σημαντι¬

κότερων funds του κόσμου ο
οποίος τόνισε ευθέως ότι πέρα
από τις τράπεζες Θα εξέταζε
πρόσθετες επενδύσεις ανάλογα
με την περαιτέρω πρόοδο που
Θα επιτυγχάνεται Δήλωσε μάλιστα

ενθαρρυμένος από την
υιοθέτηση και εφαρμογή των

μεταρρυθμίσεων από τη σημερινή

κυβέρνηση για τη διασφάλιση
της ανταγωνιστικότητας

ενώ έχοντας την πικρή εμπειρία
του παρελθόντος υπενθύμισε
τη σημασία που έχει να υπάρχει
σταθερότητα στο πολιτικό πεδίο

καθώς αυτή θα φέρει εμπιστοσύνη

στην ελληνική ανάκαμψη

Με δεδομένο αυτό το περιβάλλον

με τους ξένους επενδυτές
να είναι απρόσμενα ενθαρρυντικοί

και έτοιμοι να μπουν
στην ελληνική αγορά η κυβέρνηση

έχει κάθε λόγο να τρέξει
Αν την απασχολεί περισσότερο
τι θα πουν κάποιοι στο εσωτερικό

τότε να καθυστερήσει να
παίξει ένα ανόητο και εθνικά
επιζήμιο κατενάτσιο Αν την ενδιαφέρει

η ουσία n ανάκαμψη
της οικονομίας και ένα καλύτερο
μέλλον για τη χώρα να τρέξει
τις αλλαγές ως ένα ευρωπαϊκό
κεντροαριστερό κόμμα

Ο κ Τσιπρας έχει το αναγκαίο
κοινωνικό έρεισμα αλλά σε αυτή
τη συγκυρία και την έμμεση
στήριξη των επενδυτών Καλώς
ή κακώς n τραγική πραγματικότητα

είναι πως εάν τα ίδια μέτρα
έφερνε μια κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας ή όποιος άλλος μη
αριστερός σχηματισμός θα καιγόταν

η Αθήνα Παραλογισμός
Προφανώς αφού τώρα τα φέρνει
μια κυβέρνηση της Αριστεράς
Αλλά τα τελευταία πέντε χρόνια
έναν μόνιμο παραλογισμό δεν
ζούμε Γιατί να ήταν διαφορετικά
τα πράγματα τώρα

Σε κάθε περίπτωση σε αυτή
τη φάση δεν έχουμε την πολυτέλεια

του χρόνου για να διορθωθεί

αυτή η σάπια πλευρά του
συστήματος

Αλλωστε καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ
ασκεί την εξουσία και αναγκάζεται

να διαχειρισθεί τα δύσκολα
ενηλικιώνεται και θα είναι

πιο δύσκολο να επιστρέψει σε
ανεύθυνες συμπεριφορές Η
υπεύθυνη και εθνικά ωφέλιμη
συμπεριφορά αυτή τη στιγμή
είναι η υπέρβαση των όποιων
ιδεοληψιών και η κυβέρνηση
να τρέξει Ο,τι είναι να γίνει
να γίνει τώρα γρήγορα Οι επενδυτές

περιμένουν Η καθυστέρηση

δεν θα φέρει λιγότερο
επώδυνα μέτρα απλά θα βουλιάξει

τη χώρα
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I ΕΙΠΑΝ Ol ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Πρώτα η αξιολόγηση μετά η αναδι
Την ξεκάθαρη δέσμευση των θεσμών για την
αναδιάρθρωση του ελληνικού xpéous επιφύλαξε

το έβδομο Invest in Greece Forum
ms Capital Link που πραγματοποιήθηκε
την περασμένη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη

Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων

του κουαρτέτου η σχετική
συζήτηση θα ανοίξει τον ερχόμενο Φεβρουάριο

Το χρονικό ορόσημο για την έναρξη των
σχετικών διαβουλεύσεων είναι η πρώτη
αξιολόγηση του νέου προγράμματοε οτπ
ριξης η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί

έως το τέλος Ιανουαρίου
Από κει και πέρα όπως χαρακτηριστικά

ανέφερε ο εκπρόσωπος ins Κομισιόν otous
θεσμούς Ντέκλαν Κοοτέλο το θέμα δεν
είναι αν θα γίνει η αναδιάρθρωση του χρέους

αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει

0 κ Κοστέλο εμφανίστηκε ιδιαίτερα
ικανοποιημένος για την αντοχή της ελληνικής

οικονομίας την οποία και χαρακτήρισε
ευχάριστη έκπληξη ενώ δεν παρέλειψε

να τονίσει τη σημασία για τους Ευρωπαίους
της συνέχισης της συμμετοχής του ΔΝΤ

στο πρόγραμμα

Παρεμβάσεις
Το Ταμείο εκπροσώπησε στο φόρουμ

με τηλεφωνική παρέμβαση η εκπρόσωπος
Ντέλια Βελκουλέοκου η οποία αν

και παραδέχτηκε τις προσπάθειες της ελλ η

νικπς πλευράς επέμεινε στις γνωστές συνηθισμένες

κατευθύνσεις του ΔΝΤ για περαιτέρω

μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό
το οποίο και χαρακτήρισε το ακριβότερο

στον κόσμο Βελτίωση της φορολογικής
συμμόρφωσης και αύξηση της αντα¬

γωνιστικότητας με σκοπό τη μείωση της
ανεργίας Δεν δίστασε μάλιστα να μιλήσει

για την ανάγκη ακόμη μεγαλύτερης δημοσιονομικής

προσαρμογής προβλέποντας
τρύπα άνω των 6 δια ευρώ την τριετία

2016-2018

Do>s στην άκρη του τούνελ
0 εκπρόσωπος της ΕΚΤ Ράσμους Ρά

φερ στάθηκε κυρίως στην επιτυχημένη
ανακεφαλαιοποίηοη των ελληνικών συ
στημικών τραπεζών υπερτονίζοντας τη σημασία

της για τη σταθερότητα του ελληνικού

τραπεζικού συστήματος ενώ ο Νικόλα
Τζιαμαρόλι που εκπροσώπησε τον ESM
σημείωσε πως υπάρχει φως στην άκρη
του τούνελ αρκεί η Ελλάδα να εφαρμόσει

το πρόγραμμα
Στο φόρουμ της Capital Link προβλή¬

θηκε βιντεοσκηπμένο μήνυμα του πρωθυπουργού

Αλέξη Τσίπρα ο οποίος κάλεσε
τους επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα

υποστηρίζοντας ότι η χώρα θα επιστρέφει

στην ανάπτυξη το δεύτερο μισό
του 2016 ενώ τόνισε τη σημασία της ξεκάθαρης

δέσμευσης των εταίρων μας για
ελάφρυνση του χρέους

Μένει να ξεκαθαρίσει ωστόσο η μορφή
αυτής της ελάφρυνσης καθώς παρά

τις ριζοσπαστικότερες παροτρύνσεις του
ΔΝΤ στο πρόσφατο παρελθόν για δραστικό

κούρεμα φαίνεται πως κοινός τόπος

μεταξύ Ταμείου και Ευρωπαίων μπορεί
μόνο να βρεθεί σε soft παρεμβάσεις όπως
η επιμήκυνση της περιόδου χάριτος και του
χρόνου αποπληρωμής Και φυσικά Σόι
μπλε θέλοντος και Μέρκελ επιτρεπούσης

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ
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Με το μυαλό σε επενδύσεις και εξαγωγές ο Μάρδας στις ΗΠΑ
Η στενότερη οικονομική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων
και η προώθηση των εξαγωγών βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του υφυπουργού
Εξωτερικών, αρμόδιου για τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις,…
 
Δημήτρη Μάρδα κατά την τετραήμερη επίσκεψή του στις ΗΠΑ, με αφορμή τη συμμετοχή του
στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα.
Ειδικότερα, κατά τη συνάντησή του με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδια για την
Οικονομική Ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Κάθριν Νοβέλι, ο κ. Μάρδας συζήτησε
για τους τρόπους ενίσχυσης της διμερούς οικονομικής συνεργασίας Ελλάδος-ΗΠΑ και
προσέλκυσης αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα μας, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της
ηλεκτρομηχανικής και του λογισμικού. Επίσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να
συζητήσει τις προοπτικές ανάπτυξης των διμερών σχέσεων Ελλάδος-ΗΠΑ και με τους
συμπροέδρους του Hellenic Caucus στο Αμερικανικό Κογκρέσο, Γκας Μπιλιράκης και Κάρολιν
Μαλόνεϊ.
Παράλληλα, ο υφυπουργός Εξωτερικών στο πλαίσιο των επαφών του με αξιωματούχους της
αμερικανικής κυβέρνησης και με περίπου 20 επικεφαλής μεγάλων αμερικανικών επενδυτικών
οίκων και επιχειρήσεων, καθώς και στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που διοργάνωσε το
Ινστιτούτο Μπρούκινγκς, με θέμα το επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, ανέπτυξε τις νέες
πολιτικές της κυβέρνησης για την προσέλκυση νέων άμεσων ξένων επενδύσεων και για την
προώθηση των εξαγωγών. Επιπλέον, ο υφυπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με
εκπροσώπους και εταιρείες του Εμπορικού Επιμελητηρίου των ΗΠΑ, με τους οποίους
συζήτησε τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ελληνική αγορά για τις
αμερικανικές επιχειρήσεις.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η ομιλία του υφυπουργού στο 17ο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο της Capital Link, με θέμα «Επενδύσεις στην Ελλάδα», που πραγματοποιήθηκε στη
Νέα Υόρκη την πρώτη ημέρα παραμονής του στις ΗΠΑ. Αναλυτικότερα, ως κεντρικός ομιλητής
ο κ. Μάρδας απηύθυνε κάλεσμα σε επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα και εστίασε στις
πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη δημιουργία σταθερού και ευνοϊκού επενδυτικού
περιβάλλοντος μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας, κυρίως με την απλοποίηση των
διαδικασιών αδειοδότησης των επενδύσεων. Ο κ. Μάρδας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο
σταθερό πολιτικό περιβάλλον και στη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος, η οποία την
αναδεικνύει σε ενεργειακό και διαμετακομιστικό κόμβο, όπως επισήμανε, και αναφέρθηκε στις
θετικές προοπτικές που υπάρχουν στον τομέα του τουρισμού.
Τέλος, στο πλαίσιο της τετραήμερης επίσκεψής του στις ΗΠΑ, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα,
ο κ. Μάρδας είχε εθιμοτυπική συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο και επαφές
με εκπροσώπους ομογενειακών και άλλων οργανώσεων.
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Με το µυαλό σε επενδύσεις και εξαγωγές ο Μάρδας στις ΗΠΑ

Η στενότερη οικονοµική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, η προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων και η
προώθηση των εξαγωγών βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του υφυπουργού Εξωτερικών, αρµόδιου
για τις Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις,…

 

Δηµήτρη Μάρδα κατά την τετραήµερη επίσκεψή του στις ΗΠΑ, µε αφορµή τη συµµετοχή του στο 17ο
διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα.

Ειδικότερα, κατά τη συνάντησή του µε την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την Οικονοµική
Ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Κάθριν Νοβέλι, ο κ. Μάρδας συζήτησε για τους τρόπους
ενίσχυσης της διµερούς οικονοµικής συνεργασίας Ελλάδος-ΗΠΑ και προσέλκυσης αµερικανικών
επενδύσεων στη χώρα µας, µε ιδιαίτερη έµφαση στους τοµείς της ηλεκτροµηχανικής και του λογισµικού.
Επίσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να συζητήσει τις προοπτικές ανάπτυξης των διµερών
σχέσεων Ελλάδος-ΗΠΑ και µε τους συµπροέδρους του Hellenic Caucus στο Αµερικανικό Κογκρέσο, Γκας
Μπιλιράκης και Κάρολιν Μαλόνεϊ.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Εξωτερικών στο πλαίσιο των επαφών του µε αξιωµατούχους της αµερικανικής
κυβέρνησης και µε περίπου 20 επικεφαλής µεγάλων αµερικανικών επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων,
καθώς και στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μπρούκινγκς, µε θέµα το
επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, ανέπτυξε τις νέες πολιτικές της κυβέρνησης για την προσέλκυση
νέων άµεσων ξένων επενδύσεων και για την προώθηση των εξαγωγών. Επιπλέον, ο υφυπουργός
Εξωτερικών συναντήθηκε µε εκπροσώπους και εταιρείες του Εµπορικού Επιµελητηρίου των ΗΠΑ, µε τους
οποίους συζήτησε τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ελληνική αγορά για τις αµερικανικές
επιχειρήσεις.

Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε και η οµιλία του υφυπουργού στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο της
Capital Link, µε θέµα «Επενδύσεις στην Ελλάδα», που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την πρώτη ηµέρα
παραµονής του στις ΗΠΑ. Αναλυτικότερα, ως κεντρικός οµιλητής ο κ. Μάρδας απηύθυνε κάλεσµα σε
επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα και εστίασε στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη δηµιουργία
σταθερού και ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος µέσω της µείωσης της γραφειοκρατίας, κυρίως µε την
απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επενδύσεων. Ο κ. Μάρδας έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στο
σταθερό πολιτικό περιβάλλον και στη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος, η οποία την αναδεικνύει σε
ενεργειακό και διαµετακοµιστικό κόµβο, όπως επισήµανε, και αναφέρθηκε στις θετικές προοπτικές που
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υπάρχουν στον τοµέα του τουρισµού.

Τέλος, στο πλαίσιο της τετραήµερης επίσκεψής του στις ΗΠΑ, η οποία ολοκληρώθηκε σήµερα, ο κ. Μάρδας
είχε εθιµοτυπική συνάντηση µε τον αρχιεπίσκοπο Αµερικής Δηµήτριο και επαφές µε εκπροσώπους
οµογενειακών και άλλων οργανώσεων.
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Με το µυαλό σε επενδύσεις και εξαγωγές ο Μάρδας στις ΗΠΑ

Η στενότερη οικονοµική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, η
προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων και η
προώθηση των εξαγωγών βρέθηκαν στο επίκεντρο
των επαφών του υφυπουργού Εξωτερικών, αρµόδιου
για τις Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις,…

 

Δηµήτρη Μάρδα κατά την τετραήµερη επίσκεψή του
στις ΗΠΑ, µε αφορµή τη συµµετοχή του στο 17ο
διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα.

Ειδικότερα, κατά τη συνάντησή του µε την
υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την
Οικονοµική Ανάπτυξη, την Ενέργεια και το
Περιβάλλον, Κάθριν Νοβέλι, ο κ. Μάρδας συζήτησε
για τους τρόπους ενίσχυσης της διµερούς
οικονοµικής συνεργασίας Ελλάδος-ΗΠΑ και
προσέλκυσης αµερικανικών επενδύσεων στη χώρα

µας, µε ιδιαίτερη έµφαση στους τοµείς της ηλεκτροµηχανικής και του λογισµικού. Επίσης, ο υφυπουργός
Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να συζητήσει τις προοπτικές ανάπτυξης των διµερών σχέσεων Ελλάδος-
ΗΠΑ και µε τους συµπροέδρους του Hellenic Caucus στο Αµερικανικό Κογκρέσο, Γκας Μπιλιράκης και
Κάρολιν Μαλόνεϊ.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Εξωτερικών στο πλαίσιο
των επαφών του µε αξιωµατούχους της αµερικανικής
κυβέρνησης και µε περίπου 20 επικεφαλής µεγάλων
αµερικανικών επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων,
καθώς και στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που
διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μπρούκινγκς, µε θέµα το
επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, ανέπτυξε τις
νέες πολιτικές της κυβέρνησης για την προσέλκυση
νέων άµεσων ξένων επενδύσεων και για την
προώθηση των εξαγωγών. Επιπλέον, ο υφυπουργός
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Εξωτερικών συναντήθηκε µε εκπροσώπους και
εταιρείες του Εµπορικού Επιµελητηρίου των ΗΠΑ, µε
τους οποίους συζήτησε τις προοπτικές και τις
ευκαιρίες που παρουσιάζει η ελληνική αγορά για τις
αµερικανικές επιχειρήσεις.

Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε και η οµιλία του
υφυπουργού στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο
της Capital Link, µε θέµα «Επενδύσεις στην Ελλάδα»,
που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την πρώτη ηµέρα παραµονής του στις ΗΠΑ. Αναλυτικότερα, ως
κεντρικός οµιλητής ο κ. Μάρδας απηύθυνε κάλεσµα σε επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα και εστίασε
στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη δηµιουργία σταθερού και ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος
µέσω της µείωσης της γραφειοκρατίας, κυρίως µε την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των
επενδύσεων. Ο κ. Μάρδας έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στο σταθερό πολιτικό περιβάλλον και στη
γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος, η οποία την αναδεικνύει σε ενεργειακό και διαµετακοµιστικό κόµβο,
όπως επισήµανε, και αναφέρθηκε στις θετικές προοπτικές που υπάρχουν στον τοµέα του τουρισµού.

Τέλος, στο πλαίσιο της τετραήµερης επίσκεψής του στις ΗΠΑ, η οποία ολοκληρώθηκε σήµερα, ο κ. Μάρδας
είχε εθιµοτυπική συνάντηση µε τον αρχιεπίσκοπο Αµερικής Δηµήτριο και επαφές µε εκπροσώπους
οµογενειακών και άλλων οργανώσεων.
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Με το μυαλό σε επενδύσεις και εξαγωγές ο Μάρδας στις ΗΠΑ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Με το μυαλό σε επενδύσεις και εξαγωγές ο Μάρδας στις ΗΠΑ
18 Δεκεμβρίου 2015
Η στενότερη οικονομική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων
και η προώθηση των εξαγωγών βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του υφυπουργού
Εξωτερικών, αρμόδιου για τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις,…
 
Δημήτρη Μάρδα κατά την τετραήμερη επίσκεψή του στις ΗΠΑ, με αφορμή τη συμμετοχή του
στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα.
Ειδικότερα, κατά τη συνάντησή του με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδια για την
Οικονομική Ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Κάθριν Νοβέλι, ο κ. Μάρδας συζήτησε
για τους τρόπους ενίσχυσης της διμερούς οικονομικής συνεργασίας Ελλάδος-ΗΠΑ και
προσέλκυσης αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα μας, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της
ηλεκτρομηχανικής και του λογισμικού. Επίσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να
συζητήσει τις προοπτικές ανάπτυξης των διμερών σχέσεων Ελλάδος-ΗΠΑ και με τους
συμπροέδρους του Hellenic Caucus στο Αμερικανικό Κογκρέσο, Γκας Μπιλιράκης και Κάρολιν
Μαλόνεϊ.
Παράλληλα, ο υφυπουργός Εξωτερικών στο πλαίσιο των επαφών του με αξιωματούχους της
αμερικανικής κυβέρνησης και με περίπου 20 επικεφαλής μεγάλων αμερικανικών επενδυτικών
οίκων και επιχειρήσεων, καθώς και στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που διοργάνωσε το
Ινστιτούτο Μπρούκινγκς, με θέμα το επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, ανέπτυξε τις νέες
πολιτικές της κυβέρνησης για την προσέλκυση νέων άμεσων ξένων επενδύσεων και για την
προώθηση των εξαγωγών. Επιπλέον, ο υφυπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με
εκπροσώπους και εταιρείες του Εμπορικού Επιμελητηρίου των ΗΠΑ, με τους οποίους
συζήτησε τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ελληνική αγορά για τις
αμερικανικές επιχειρήσεις.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η ομιλία του υφυπουργού στο 17ο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο της Capital Link, με θέμα «Επενδύσεις στην Ελλάδα», που πραγματοποιήθηκε στη
Νέα Υόρκη την πρώτη ημέρα παραμονής του στις ΗΠΑ. Αναλυτικότερα, ως κεντρικός ομιλητής
ο κ. Μάρδας απηύθυνε κάλεσμα σε επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα και εστίασε στις
πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη δημιουργία σταθερού και ευνοϊκού επενδυτικού
περιβάλλοντος μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας, κυρίως με την απλοποίηση των
διαδικασιών αδειοδότησης των επενδύσεων. Ο κ. Μάρδας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο
σταθερό πολιτικό περιβάλλον και στη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος, η οποία την
αναδεικνύει σε ενεργειακό και διαμετακομιστικό κόμβο, όπως επισήμανε, και αναφέρθηκε στις
θετικές προοπτικές που υπάρχουν στον τομέα του τουρισμού.
Τέλος, στο πλαίσιο της τετραήμερης επίσκεψής του στις ΗΠΑ, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα,
ο κ. Μάρδας είχε εθιμοτυπική συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο και επαφές
με εκπροσώπους ομογενειακών και άλλων οργανώσεων.
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Με το µυαλό σε επενδύσεις και εξαγωγές ο Μάρδας στις ΗΠΑ
Η στενότερη οικονοµική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, η προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων και η
προώθηση των εξαγωγών βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του υφυπουργού Εξωτερικών, αρµόδιου
για τις Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις, Δηµήτρη Μάρδα κατά την τετραήµερη επίσκεψή του στις ΗΠΑ, µε
αφορµή τη συµµετοχή του στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα.

Ειδικότερα, κατά τη συνάντησή του µε την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την Οικονοµική
Ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Κάθριν Νοβέλι, ο κ. Μάρδας συζήτησε για τους τρόπους
ενίσχυσης της διµερούς οικονοµικής συνεργασίας Ελλάδος-ΗΠΑ και προσέλκυσης αµερικανικών
επενδύσεων στη χώρα µας, µε ιδιαίτερη έµφαση στους τοµείς της ηλεκτροµηχανικής και του λογισµικού.
Επίσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να συζητήσει τις προοπτικές ανάπτυξης των διµερών
σχέσεων Ελλάδος-ΗΠΑ και µε τους συµπροέδρους του Hellenic Caucus στο Αµερικανικό Κογκρέσο, Γκας
Μπιλιράκης και Κάρολιν Μαλόνεϊ.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Εξωτερικών στο πλαίσιο των επαφών του µε αξιωµατούχους της αµερικανικής
κυβέρνησης και µε περίπου 20 επικεφαλής µεγάλων αµερικανικών επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων,
καθώς και στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μπρούκινγκς, µε θέµα το
επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, ανέπτυξε τις νέες πολιτικές της κυβέρνησης για την προσέλκυση
νέων άµεσων ξένων επενδύσεων και για την προώθηση των εξαγωγών. Επιπλέον, ο υφυπουργός
Εξωτερικών συναντήθηκε µε εκπροσώπους και εταιρείες του Εµπορικού Επιµελητηρίου των ΗΠΑ, µε τους
οποίους συζήτησε τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ελληνική αγορά για τις αµερικανικές
επιχειρήσεις.

Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε και η οµιλία του υφυπουργού στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο της
Capital Link, µε θέµα «Επενδύσεις στην Ελλάδα», που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την πρώτη ηµέρα
παραµονής του στις ΗΠΑ. Αναλυτικότερα, ως κεντρικός οµιλητής ο κ. Μάρδας απηύθυνε κάλεσµα σε
επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα και εστίασε στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη δηµιουργία
σταθερού και ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος µέσω της µείωσης της γραφειοκρατίας, κυρίως µε την
απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επενδύσεων. Ο κ. Μάρδας έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στο
σταθερό πολιτικό περιβάλλον και στη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος, η οποία την αναδεικνύει σε
ενεργειακό και διαµετακοµιστικό κόµβο, όπως επισήµανε, και αναφέρθηκε στις θετικές προοπτικές που
υπάρχουν στον τοµέα του τουρισµού.

Τέλος, στο πλαίσιο της τετραήµερης επίσκεψής του στις ΗΠΑ, η οποία ολοκληρώθηκε σήµερα, ο κ. Μάρδας
είχε εθιµοτυπική συνάντηση µε τον αρχιεπίσκοπο Αµερικής Δηµήτριο και επαφές µε εκπροσώπους
οµογενειακών και άλλων οργανώσεων.
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Με το µυαλό σε επενδύσεις και εξαγωγές ο Μάρδας στις ΗΠΑ
Η

στενότερη οικονοµική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, η προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων και η
προώθηση των εξαγωγών βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του υφυπουργού Εξωτερικών, αρµόδιου
για τις Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις, Δηµήτρη Μάρδα κατά την τετραήµερη επίσκεψή του στις ΗΠΑ, µε
αφορµή τη συµµετοχή του στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα.
Ειδικότερα, κατά τη συνάντησή του µε την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την Οικονοµική
Ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Κάθριν Νοβέλι, ο κ. Μάρδας συζήτησε για τους τρόπους
ενίσχυσης της διµερούς οικονοµικής συνεργασίας Ελλάδος-ΗΠΑ και προσέλκυσης αµερικανικών
επενδύσεων στη χώρα µας, µε ιδιαίτερη έµφαση στους τοµείς της ηλεκτροµηχανικής και του λογισµικού.
Επίσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να συζητήσει τις προοπτικές ανάπτυξης των διµερών
σχέσεων Ελλάδος-ΗΠΑ και µε τους συµπροέδρους του Hellenic Caucus στο Αµερικανικό Κογκρέσο, Γκας
Μπιλιράκης και Κάρολιν Μαλόνεϊ.
Παράλληλα, ο υφυπουργός Εξωτερικών στο πλαίσιο των επαφών του µε αξιωµατούχους της αµερικανικής
κυβέρνησης και µε περίπου 20 επικεφαλής µεγάλων αµερικανικών επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων,
καθώς και στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μπρούκινγκς, µε θέµα το
επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, ανέπτυξε τις νέες πολιτικές της κυβέρνησης για την προσέλκυση
νέων άµεσων ξένων επενδύσεων και για την προώθηση των εξαγωγών. Επιπλέον, ο υφυπουργός
Εξωτερικών συναντήθηκε µε εκπροσώπους και εταιρείες του Εµπορικού Επιµελητηρίου των ΗΠΑ, µε τους
οποίους συζήτησε τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ελληνική αγορά για τις αµερικανικές
επιχειρήσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε και η οµιλία του υφυπουργού στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο της
Capital Link, µε θέµα «Επενδύσεις στην Ελλάδα», που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την πρώτη ηµέρα
παραµονής του στις ΗΠΑ. Αναλυτικότερα, ως κεντρικός οµιλητής ο κ. Μάρδας απηύθυνε κάλεσµα σε
επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα και εστίασε στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη δηµιουργία
σταθερού και ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος µέσω της µείωσης της γραφειοκρατίας, κυρίως µε την
απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επενδύσεων. Ο κ. Μάρδας έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στο
σταθερό πολιτικό περιβάλλον και στη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος, η οποία την αναδεικνύει σε
ενεργειακό και διαµετακοµιστικό κόµβο, όπως επισήµανε, και αναφέρθηκε στις θετικές προοπτικές που
υπάρχουν στον τοµέα του τουρισµού.
Τέλος, στο πλαίσιο της τετραήµερης επίσκεψής του στις ΗΠΑ, η οποία ολοκληρώθηκε σήµερα, ο κ. Μάρδας
είχε εθιµοτυπική συνάντηση µε τον αρχιεπίσκοπο Αµερικής Δηµήτριο και επαφές µε εκπροσώπους
οµογενειακών και άλλων οργανώσεων.
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Με το µυαλό σε επενδύσεις και εξαγωγές ο Μάρδας στις ΗΠΑ
Η στενότερη οικονοµική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, η προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων και η
προώθηση των εξαγωγών βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του υφυπουργού Εξωτερικών, αρµόδιου
για τις Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις, Δηµήτρη Μάρδα κατά την τετραήµερη επίσκεψή του στις ΗΠΑ, µε
αφορµή τη συµµετοχή του στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα. Ειδικότερα, κατά τη
συνάντησή του µε την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την
Ενέργεια και το Περιβάλλον, Κάθριν Νοβέλι, ο κ. Μάρδας συζήτησε για τους τρόπους ενίσχυσης της
διµερούς οικονοµικής συνεργασίας Ελλάδος-ΗΠΑ και προσέλκυσης αµερικανικών επενδύσεων στη χώρα
µας, µε ιδιαίτερη έµφαση στους τοµείς της ηλεκτροµηχανικής και του λογισµικού. Επίσης, ο υφυπουργός
Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να συζητήσει τις προοπτικές ανάπτυξης των διµερών σχέσεων Ελλάδος-
ΗΠΑ και µε τους συµπροέδρους του Hellenic Caucus στο Αµερικανικό Κογκρέσο, Γκας Μπιλιράκης και
Κάρολιν Μαλόνεϊ. Παράλληλα, ο υφυπουργός Εξωτερικών στο πλαίσιο των επαφών του µε αξιωµατούχους
της αµερικανικής κυβέρνησης και µε περίπου 20 επικεφαλής µεγάλων αµερικανικών επενδυτικών οίκων και
επιχειρήσεων, καθώς και στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο
Μπρούκινγκς, µε θέµα το επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, ανέπτυξε τις νέες πολιτικές της κυβέρνησης
για την προσέλκυση νέων άµεσων ξένων επενδύσεων και για την προώθηση των εξαγωγών. Επιπλέον, ο
υφυπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε µε εκπροσώπους και εταιρείες του Εµπορικού Επιµελητηρίου των
ΗΠΑ, µε τους οποίους συζήτησε τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ελληνική αγορά για τις
αµερικανικές επιχειρήσεις. Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε και η οµιλία του υφυπουργού στο 17ο διεθνές
επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, µε θέµα «Επενδύσεις στην Ελλάδα», που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα
Υόρκη την πρώτη ηµέρα παραµονής του στις ΗΠΑ. Αναλυτικότερα, ως κεντρικός οµιλητής ο κ. Μάρδας
απηύθυνε κάλεσµα σε επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα και εστίασε στις πρωτοβουλίες της
κυβέρνησης για τη δηµιουργία σταθερού και ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος µέσω της µείωσης της
γραφειοκρατίας, κυρίως µε την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επενδύσεων. Ο κ. Μάρδας
έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στο σταθερό πολιτικό περιβάλλον και στη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος, η
οποία την αναδεικνύει σε ενεργειακό και διαµετακοµιστικό κόµβο, όπως επισήµανε, και αναφέρθηκε στις
θετικές προοπτικές που υπάρχουν στον τοµέα του τουρισµού. Τέλος, στο πλαίσιο της τετραήµερης
επίσκεψής του στις ΗΠΑ, η οποία ολοκληρώθηκε σήµερα, ο κ. Μάρδας είχε εθιµοτυπική συνάντηση µε τον
αρχιεπίσκοπο Αµερικής Δηµήτριο και επαφές µε εκπροσώπους οµογενειακών και άλλων οργανώσεων.  
Πηγή: newsbeast.gr

http://masternews.gr/%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%bc%cf%85%ce%b1%ce%bb%cf%8c-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ad%cf%82/


Site: http://www.mynews.gr/
Publication date: 17/12/2015 22:40

Alexa ranking (Greece): 2408
Alexa ranking (Cyprus): 0
Alexa ranking (UK): 0

http://www.mynews.gr/2/8359550/deputy-fm-mardas-mets-u-s-state-department-undersecretary-novelli-during-visit-to-u-s

Deputy FM Mardas mets U.S. State Department Undersecretary Novelli during visit to U.S.
Deputy Foreign Minister for International Economic Relations Dimitris Mardas and U.S. State Department Under
Secretary for Economic Growth, Energy, and the Environment Catherine Novelli discussed ways to boost bilateral
economic cooperation between Greece and the United States, where Mardas was on a four-day visit to attend the 17
Capital Link Investor Forum for Greece.... 
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Επαφές Μάρδα στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων
Ολοκληρώθηκε σήµερα  η τετραήµερη επίσκεψη στις ΗΠΑ του  υφυπουργού Εξωτερικών,
αρµόδιου για  τις Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις, Δηµήτρη Μάρδα , µε αφορµή τη συµµετοχή του
στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για  την Ελλάδα .

Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν η οικονοµική συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ, η προσέλκυση ξένων
άµεσων επενδύσεων και η προώθηση των εξαγωγών. Ο κ. Μάρδας είχε συνάντηση µε την υφυπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Κάθριν
Νοβέλι. Ο Έλληνας υφυπουργός συζήτησε για τους τρόπους ενίσχυσης της διµερούς οικονοµικής
συνεργασίας Ελλάδος - ΗΠΑ και προσέλκυσης αµερικανικών επενδύσεων στη χώρα µας, µε ιδιαίτερη
έµφαση στους τοµείς της ηλεκτροµηχανικής και του λογισµικού.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να συζητήσει τις προοπτικές ανάπτυξης των διµερών
σχέσεων Ελλάδος - ΗΠΑ και µε τους συµπροέδρους του Hellenic Caucus στο Αµερικανικό Κογκρέσο, Γκας
Μπιλιράκης και Κάρολιν Μαλόνεϊ.

Είχε επίσης επαφές µε αξιωµατούχους της αµερικανικής κυβέρνησης και µε περίπου 20 επικεφαλής
µεγάλων αµερικανικών επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων. Παρευρέθηκε και στη συζήτηση στρογγυλής
τράπεζας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μπρούκινγκς, µε θέµα το επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα,
όπου ανέπτυξε τις νέες πολιτικές της κυβέρνησης για την προσέλκυση νέων άµεσων ξένων επενδύσεων και
για την προώθηση των εξαγωγών. 

Επιπλέον, ο υφυπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε µε εκπροσώπους και εταιρείες του Εµπορικού
Επιµελητηρίου των ΗΠΑ, µε τους οποίους συζήτησε τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η
ελληνική αγορά για τις αµερικανικές επιχειρήσεις. Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε και η οµιλία του
υφυπουργού στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, µε θέµα «Επενδύσεις στην Ελλάδα», που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την πρώτη ηµέρα παραµονής του στις ΗΠΑ. 

Ο κ. Μάρδας απηύθυνε κάλεσµα σε επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα και εστίασε στις πρωτοβουλίες
της κυβέρνησης για τη δηµιουργία σταθερού και ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος µέσω της µείωσης
της γραφειοκρατίας, κυρίως µε την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επενδύσεων. Έδωσε
έµφαση στο σταθερό πολιτικό περιβάλλον και στη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος, η οποία την
αναδεικνύει σε ενεργειακό και διαµετακοµιστικό κόµβο, όπως επισήµανε, και αναφέρθηκε στις θετικές
προοπτικές που υπάρχουν στον τοµέα του τουρισµού.

Τέλος, ο κ. Μάρδας είχε εθιµοτυπική συνάντηση µε τον αρχιεπίσκοπο Αµερικής Δηµήτριο και επαφές µε
εκπροσώπους οµογενειακών και άλλων οργανώσεων.
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Επαφές Δ. Μάρδα στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων
Ολοκληρώθηκε σήµερα  η τετραήµερη επίσκεψη στις ΗΠΑ του  υφυπουργού Εξωτερικών,
αρµόδιου για  τις Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις, Δηµήτρη Μάρδα , µε αφορµή τη συµµετοχή του
στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για  την Ελλάδα .

Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν η οικονοµική συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ, η προσέλκυση ξένων
άµεσων επενδύσεων και η προώθηση των εξαγωγών. Ο κ. Μάρδας είχε συνάντηση µε την υφυπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Κάθριν
Νοβέλι. Ο Έλληνας υφυπουργός συζήτησε για τους τρόπους ενίσχυσης της διµερούς οικονοµικής
συνεργασίας Ελλάδος - ΗΠΑ και προσέλκυσης αµερικανικών επενδύσεων στη χώρα µας, µε ιδιαίτερη
έµφαση στους τοµείς της ηλεκτροµηχανικής και του λογισµικού.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να συζητήσει τις προοπτικές ανάπτυξης των διµερών
σχέσεων Ελλάδος - ΗΠΑ και µε τους συµπροέδρους του Hellenic Caucus στο Αµερικανικό Κογκρέσο, Γκας
Μπιλιράκης και Κάρολιν Μαλόνεϊ.

Είχε επίσης επαφές µε αξιωµατούχους της αµερικανικής κυβέρνησης και µε περίπου 20 επικεφαλής
µεγάλων αµερικανικών επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων. Παρευρέθηκε και στη συζήτηση στρογγυλής
τράπεζας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μπρούκινγκς, µε θέµα το επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα,
όπου ανέπτυξε τις νέες πολιτικές της κυβέρνησης για την προσέλκυση νέων άµεσων ξένων επενδύσεων και
για την προώθηση των εξαγωγών. 

Επιπλέον, ο υφυπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε µε εκπροσώπους και εταιρείες του Εµπορικού
Επιµελητηρίου των ΗΠΑ, µε τους οποίους συζήτησε τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η
ελληνική αγορά για τις αµερικανικές επιχειρήσεις. Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε και η οµιλία του
υφυπουργού στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, µε θέµα «Επενδύσεις στην Ελλάδα», που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την πρώτη ηµέρα παραµονής του στις ΗΠΑ. 

Ο κ. Μάρδας απηύθυνε κάλεσµα σε επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα και εστίασε στις πρωτοβουλίες
της κυβέρνησης για τη δηµιουργία σταθερού και ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος µέσω της µείωσης
της γραφειοκρατίας, κυρίως µε την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επενδύσεων. Έδωσε
έµφαση στο σταθερό πολιτικό περιβάλλον και στη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος, η οποία την
αναδεικνύει σε ενεργειακό και διαµετακοµιστικό κόµβο, όπως επισήµανε, και αναφέρθηκε στις θετικές
προοπτικές που υπάρχουν στον τοµέα του τουρισµού.

Τέλος, ο κ. Μάρδας είχε εθιµοτυπική συνάντηση µε τον αρχιεπίσκοπο Αµερικής Δηµήτριο και επαφές µε
εκπροσώπους οµογενειακών και άλλων οργανώσεων.
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Με το μυαλό σε επενδύσεις και εξαγωγές ο Μάρδας στις ΗΠΑ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Με το μυαλό σε επενδύσεις και εξαγωγές ο Μάρδας στις ΗΠΑ
22:25 - 17 Δεκ 2015 - ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Διαδοχικές οι συναντήσεις και οι επαφές του υφυπουργού Εξωτερικών
Η στενότερη οικονομική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων
και η προώθηση των εξαγωγών βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του υφυπουργού
Εξωτερικών, αρμόδιου για τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Δημήτρη Μάρδα κατά την
τετραήμερη επίσκεψή του στις ΗΠΑ, με αφορμή τη συμμετοχή του στο 17ο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα.
Ειδικότερα, κατά τη συνάντησή του με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδια για την
Οικονομική Ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Κάθριν Νοβέλι, ο κ. Μάρδας συζήτησε
για τους τρόπους ενίσχυσης της διμερούς οικονομικής συνεργασίας Ελλάδος-ΗΠΑ και
προσέλκυσης αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα μας, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της
ηλεκτρομηχανικής και του λογισμικού. Επίσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να
συζητήσει τις προοπτικές ανάπτυξης των διμερών σχέσεων Ελλάδος-ΗΠΑ και με τους
συμπροέδρους του Hellenic Caucus στο Αμερικανικό Κογκρέσο, Γκας Μπιλιράκης και Κάρολιν
Μαλόνεϊ.
Παράλληλα, ο υφυπουργός Εξωτερικών στο πλαίσιο των επαφών του με αξιωματούχους της
αμερικανικής κυβέρνησης και με περίπου 20 επικεφαλής μεγάλων αμερικανικών επενδυτικών
οίκων και επιχειρήσεων, καθώς και στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που διοργάνωσε το
Ινστιτούτο Μπρούκινγκς, με θέμα το επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, ανέπτυξε τις νέες
πολιτικές της κυβέρνησης για την προσέλκυση νέων άμεσων ξένων επενδύσεων και για την
προώθηση των εξαγωγών. Επιπλέον, ο υφυπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με
εκπροσώπους και εταιρείες του Εμπορικού Επιμελητηρίου των ΗΠΑ, με τους οποίους
συζήτησε τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ελληνική αγορά για τις
αμερικανικές επιχειρήσεις.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η ομιλία του υφυπουργού στο 17ο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο της Capital Link, με θέμα «Επενδύσεις στην Ελλάδα», που πραγματοποιήθηκε στη
Νέα Υόρκη την πρώτη ημέρα παραμονής του στις ΗΠΑ. Αναλυτικότερα, ως κεντρικός ομιλητής
ο κ. Μάρδας απηύθυνε κάλεσμα σε επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα και εστίασε στις
πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη δημιουργία σταθερού και ευνοϊκού επενδυτικού
περιβάλλοντος μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας, κυρίως με την απλοποίηση των
διαδικασιών αδειοδότησης των επενδύσεων. Ο κ. Μάρδας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο
σταθερό πολιτικό περιβάλλον και στη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος, η οποία την
αναδεικνύει σε ενεργειακό και διαμετακομιστικό κόμβο, όπως επισήμανε, και αναφέρθηκε στις
θετικές προοπτικές που υπάρχουν στον τομέα του τουρισμού.
Τέλος, στο πλαίσιο της τετραήμερης επίσκεψής του στις ΗΠΑ, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα,
ο κ. Μάρδας είχε εθιμοτυπική συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο και επαφές
με εκπροσώπους ομογενειακών και άλλων οργανώσεων.
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Με το µυαλό σε επενδύσεις και εξαγωγές ο Μάρδας στις ΗΠΑ
Η στενότερη οικονοµική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, η προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων και η
προώθηση των εξαγωγών βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του υφυπουργού Εξωτερικών, αρµόδιου
για τις Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις, Δηµήτρη Μάρδα κατά την τετραήµερη επίσκεψή του στις ΗΠΑ, µε
αφορµή τη συµµετοχή του στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα.
Ειδικότερα, κατά τη συνάντησή του µε την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την Οικονοµική
Ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Κάθριν Νοβέλι, ο κ. Μάρδας συζήτησε για τους τρόπους
ενίσχυσης της διµερούς οικονοµικής συνεργασίας Ελλάδος-ΗΠΑ και προσέλκυσης αµερικανικών
επενδύσεων στη χώρα µας, µε ιδιαίτερη έµφαση στους τοµείς της ηλεκτροµηχανικής και του λογισµικού.
Επίσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να συζητήσει τις προοπτικές ανάπτυξης των διµερών
σχέσεων Ελλάδος-ΗΠΑ και µε τους συµπροέδρους του Hellenic Caucus στο Αµερικανικό Κογκρέσο, Γκας
Μπιλιράκης και Κάρολιν Μαλόνεϊ.
Παράλληλα, ο υφυπουργός Εξωτερικών στο πλαίσιο των επαφών του µε αξιωµατούχους της αµερικανικής
κυβέρνησης και µε περίπου 20 επικεφαλής µεγάλων αµερικανικών επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων,
καθώς και στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μπρούκινγκς, µε θέµα το
επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, ανέπτυξε τις νέες πολιτικές της κυβέρνησης για την προσέλκυση
νέων άµεσων ξένων επενδύσεων και για την προώθηση των εξαγωγών. Επιπλέον, ο υφυπουργός
Εξωτερικών συναντήθηκε µε εκπροσώπους και εταιρείες του Εµπορικού Επιµελητηρίου των ΗΠΑ, µε τους
οποίους συζήτησε τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ελληνική αγορά για τις αµερικανικές
επιχειρήσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε και η οµιλία του υφυπουργού στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο της
Capital Link, µε θέµα «Επενδύσεις στην Ελλάδα», που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την πρώτη ηµέρα
παραµονής του στις ΗΠΑ. Αναλυτικότερα, ως κεντρικός οµιλητής ο κ. Μάρδας απηύθυνε κάλεσµα σε
επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα και εστίασε στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη δηµιουργία
σταθερού και ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος µέσω της µείωσης της γραφειοκρατίας, κυρίως µε την
απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επενδύσεων. Ο κ. Μάρδας έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στο
σταθερό πολιτικό περιβάλλον και στη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος, η οποία την αναδεικνύει σε
ενεργειακό και διαµετακοµιστικό κόµβο, όπως επισήµανε, και αναφέρθηκε στις θετικές προοπτικές που
υπάρχουν στον τοµέα του τουρισµού.
Τέλος, στο πλαίσιο της τετραήµερης επίσκεψής του στις ΗΠΑ, η οποία ολοκληρώθηκε σήµερα, ο κ. Μάρδας
είχε εθιµοτυπική συνάντηση µε τον αρχιεπίσκοπο Αµερικής Δηµήτριο και επαφές µε εκπροσώπους
οµογενειακών και άλλων οργανώσεων.
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Με το µυαλό σε επενδύσεις και εξαγωγές ο Μάρδας στις ΗΠΑ
22:17 - 17 Δεκεµβρίου 2015 - Πολιτική

Η στενότερη οικονοµική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, η προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων και η
προώθηση των εξαγωγών βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του υφυπουργού Εξωτερικών, αρµόδιου
για τις Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις, Δηµήτρη Μάρδα κατά την τετραήµερη επίσκεψή του στις ΗΠΑ, µε
αφορµή τη συµµετοχή του στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα.

Ειδικότερα, κατά τη συνάντησή του µε την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την Οικονοµική
Ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Κάθριν Νοβέλι, ο κ. Μάρδας συζήτησε για τους τρόπους
ενίσχυσης της διµερούς οικονοµικής συνεργασίας Ελλάδος-ΗΠΑ και προσέλκυσης αµερικανικών
επενδύσεων στη χώρα µας, µε ιδιαίτερη έµφαση στους τοµείς της ηλεκτροµηχανικής και του λογισµικού.
Επίσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να συζητήσει τις προοπτικές ανάπτυξης των διµερών
σχέσεων Ελλάδος-ΗΠΑ και µε τους συµπροέδρους του Hellenic Caucus στο Αµερικανικό Κογκρέσο, Γκας
Μπιλιράκης και Κάρολιν Μαλόνεϊ.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Εξωτερικών στο πλαίσιο των επαφών του µε αξιωµατούχους της αµερικανικής
κυβέρνησης και µε περίπου 20 επικεφαλής µεγάλων αµερικανικών επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων,
καθώς και στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μπρούκινγκς, µε θέµα το
επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, ανέπτυξε τις νέες πολιτικές της κυβέρνησης για την προσέλκυση
νέων άµεσων ξένων επενδύσεων και για την προώθηση των εξαγωγών. Επιπλέον, ο υφυπουργός
Εξωτερικών συναντήθηκε µε εκπροσώπους και εταιρείες του Εµπορικού Επιµελητηρίου των ΗΠΑ, µε τους
οποίους συζήτησε τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ελληνική αγορά για τις αµερικανικές
επιχειρήσεις.

Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε και η οµιλία του υφυπουργού στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο της
Capital Link, µε θέµα «Επενδύσεις στην Ελλάδα», που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την πρώτη ηµέρα
παραµονής του στις ΗΠΑ. Αναλυτικότερα, ως κεντρικός οµιλητής ο κ. Μάρδας απηύθυνε κάλεσµα σε
επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα και εστίασε στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη δηµιουργία
σταθερού και ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος µέσω της µείωσης της γραφειοκρατίας, κυρίως µε την
απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επενδύσεων. Ο κ. Μάρδας έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στο
σταθερό πολιτικό περιβάλλον και στη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος, η οποία την αναδεικνύει σε
ενεργειακό και διαµετακοµιστικό κόµβο, όπως επισήµανε, και αναφέρθηκε στις θετικές προοπτικές που
υπάρχουν στον τοµέα του τουρισµού.

Τέλος, στο πλαίσιο της τετραήµερης επίσκεψής του στις ΗΠΑ, η οποία ολοκληρώθηκε σήµερα, ο κ. Μάρδας
είχε εθιµοτυπική συνάντηση µε τον αρχιεπίσκοπο Αµερικής Δηµήτριο και επαφές µε εκπροσώπους
οµογενειακών και άλλων οργανώσεων.
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Με το μυαλό σε επενδύσεις και εξαγωγές ο Μάρδας στις ΗΠΑ
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Με το μυαλό σε επενδύσεις και εξαγωγές ο Μάρδας στις ΗΠΑ
Διαδοχικές οι συναντήσεις και οι επαφές του υφυπουργού Εξωτερικών
•
17/12/2015
Η στενότερη οικονομική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων
και η προώθηση των εξαγωγών βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του υφυπουργού
Εξωτερικών, αρμόδιου για τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Δημήτρη Μάρδα κατά την
τετραήμερη επίσκεψή του στις ΗΠΑ, με αφορμή τη συμμετοχή του στο 17ο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα.
Ειδικότερα, κατά τη συνάντησή του με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδια για την
Οικονομική Ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Κάθριν Νοβέλι, ο κ. Μάρδας συζήτησε
για τους τρόπους ενίσχυσης της διμερούς οικονομικής συνεργασίας Ελλάδος-ΗΠΑ και
προσέλκυσης αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα μας, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της
ηλεκτρομηχανικής και του λογισμικού. Επίσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να
συζητήσει τις προοπτικές ανάπτυξης των διμερών σχέσεων Ελλάδος-ΗΠΑ και με τους
συμπροέδρους του Hellenic Caucus στο Αμερικανικό Κογκρέσο, Γκας Μπιλιράκης και Κάρολιν
Μαλόνεϊ.
Παράλληλα, ο υφυπουργός Εξωτερικών στο πλαίσιο των επαφών του με αξιωματούχους της
αμερικανικής κυβέρνησης και με περίπου 20 επικεφαλής μεγάλων αμερικανικών επενδυτικών
οίκων και επιχειρήσεων, καθώς και στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που διοργάνωσε το
Ινστιτούτο Μπρούκινγκς, με θέμα το επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, ανέπτυξε τις νέες
πολιτικές της κυβέρνησης για την προσέλκυση νέων άμεσων ξένων επενδύσεων και για την
προώθηση των εξαγωγών. Επιπλέον, ο υφυπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με
εκπροσώπους και εταιρείες του Εμπορικού Επιμελητηρίου των ΗΠΑ, με τους οποίους
συζήτησε τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ελληνική αγορά για τις
αμερικανικές επιχειρήσεις.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η ομιλία του υφυπουργού στο 17ο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο της Capital Link, με θέμα «Επενδύσεις στην Ελλάδα», που πραγματοποιήθηκε στη
Νέα Υόρκη την πρώτη ημέρα παραμονής του στις ΗΠΑ. Αναλυτικότερα, ως κεντρικός ομιλητής
ο κ. Μάρδας απηύθυνε κάλεσμα σε επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα και εστίασε στις
πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη δημιουργία σταθερού και ευνοϊκού επενδυτικού
περιβάλλοντος μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας, κυρίως με την απλοποίηση των
διαδικασιών αδειοδότησης των επενδύσεων. Ο κ. Μάρδας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο
σταθερό πολιτικό περιβάλλον και στη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος, η οποία την
αναδεικνύει σε ενεργειακό και διαμετακομιστικό κόμβο, όπως επισήμανε, και αναφέρθηκε στις
θετικές προοπτικές που υπάρχουν στον τομέα του τουρισμού.
Τέλος, στο πλαίσιο της τετραήμερης επίσκεψής του στις ΗΠΑ, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα,
ο κ. Μάρδας είχε εθιμοτυπική συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο και επαφές
με εκπροσώπους ομογενειακών και άλλων οργανώσεων.
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Προς αναζήτηση επενδυτών και προώθηση εξαγωγών
Τις πολιτικές της κυβέρνησης για την προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και την προώθηση των
εξαγωγών ανέλυσε στις ΗΠΑ ο Δ. Μάρδας
news247
Δεκέµβριος 17 2015 21:50
 

Η στενότερη οικονοµική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, η προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων και η
προώθηση των εξαγωγών βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του υφυπουργού Εξωτερικών, αρµόδιου
για τις Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις, Δηµήτρη Μάρδα κατά την τετραήµερη επίσκεψή του στις ΗΠΑ, µε
αφορµή τη συµµετοχή του στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα.

Ειδικότερα, κατά τη συνάντησή του µε την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την Οικονοµική
Ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Κάθριν Νοβέλι, ο κ. Μάρδας συζήτησε για τους τρόπους
ενίσχυσης της διµερούς οικονοµικής συνεργασίας Ελλάδος-ΗΠΑ και προσέλκυσης αµερικανικών
επενδύσεων στη χώρα µας, µε ιδιαίτερη έµφαση στους τοµείς της ηλεκτροµηχανικής και του λογισµικού.
Επίσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να συζητήσει τις προοπτικές ανάπτυξης των διµερών
σχέσεων Ελλάδος-ΗΠΑ και µε τους συµπροέδρους του Hellenic Caucus στο Αµερικανικό Κογκρέσο, Γκας
Μπιλιράκης και Κάρολιν Μαλόνεϊ.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Εξωτερικών στο πλαίσιο των επαφών του µε αξιωµατούχους της αµερικανικής
κυβέρνησης και µε περίπου 20 επικεφαλής µεγάλων αµερικανικών επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων,
καθώς και στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μπρούκινγκς, µε θέµα το
επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, ανέπτυξε τις νέες πολιτικές της κυβέρνησης για την προσέλκυση
νέων άµεσων ξένων επενδύσεων και για την προώθηση των εξαγωγών. Επιπλέον, ο υφυπουργός
Εξωτερικών συναντήθηκε µε εκπροσώπους και εταιρείες του Εµπορικού Επιµελητηρίου των ΗΠΑ, µε τους
οποίους συζήτησε τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ελληνική αγορά για τις αµερικανικές
επιχειρήσεις.

Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε και η οµιλία του υφυπουργού στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο της
Capital Link, µε θέµα «Επενδύσεις στην Ελλάδα», που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την πρώτη ηµέρα
παραµονής του στις ΗΠΑ. Αναλυτικότερα, ως κεντρικός οµιλητής ο κ. Μάρδας απηύθυνε κάλεσµα σε
επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα και εστίασε στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη δηµιουργία
σταθερού και ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος µέσω της µείωσης της γραφειοκρατίας, κυρίως µε την
απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επενδύσεων. Ο κ. Μάρδας έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στο
σταθερό πολιτικό περιβάλλον και στη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος, η οποία την αναδεικνύει σε
ενεργειακό και διαµετακοµιστικό κόµβο, όπως επισήµανε, και αναφέρθηκε στις θετικές προοπτικές που
υπάρχουν στον τοµέα του τουρισµού.

Τέλος, στο πλαίσιο της τετραήµερης επίσκεψής του στις ΗΠΑ, η οποία ολοκληρώθηκε σήµερα, ο κ. Μάρδας
είχε εθιµοτυπική συνάντηση µε τον αρχιεπίσκοπο Αµερικής Δηµήτριο και επαφές µε εκπροσώπους
οµογενειακών και άλλων οργανώσεων.
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Προς αναζήτηση επενδυτών και προώθηση εξαγωγών - Οικονοµία

Ειδικότερα, κατά τη συνάντησή του µε την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την Οικονοµική
Ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Κάθριν Νοβέλι, ο κ. Μάρδας συζήτησε για τους τρόπους
ενίσχυσης της διµερούς οικονοµικής συνεργασίας Ελλάδος-ΗΠΑ και προσέλκυσης αµερικανικών
επενδύσεων στη χώρα µας, µε ιδιαίτερη έµφαση στους τοµείς της ηλεκτροµηχανικής και του λογισµικού.
Επίσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να συζητήσει τις προοπτικές ανάπτυξης των διµερών
σχέσεων Ελλάδος-ΗΠΑ και µε τους συµπροέδρους του Hellenic Caucus στο Αµερικανικό Κογκρέσο, Γκας
Μπιλιράκης και Κάρολιν Μαλόνεϊ.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Εξωτερικών στο πλαίσιο των επαφών του µε αξιωµατούχους της αµερικανικής
κυβέρνησης και µε περίπου 20 επικεφαλής µεγάλων αµερικανικών επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων,
καθώς και στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μπρούκινγκς, µε θέµα το
επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, ανέπτυξε τις νέες πολιτικές της κυβέρνησης για την προσέλκυση
νέων άµεσων ξένων επενδύσεων και για την προώθηση των εξαγωγών. Επιπλέον, ο υφυπουργός
Εξωτερικών συναντήθηκε µε εκπροσώπους και εταιρείες του Εµπορικού Επιµελητηρίου των ΗΠΑ, µε τους
οποίους συζήτησε τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ελληνική αγορά για τις αµερικανικές
επιχειρήσεις.

Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε και η οµιλία του υφυπουργού στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο της
Capital Link, µε θέµα «Επενδύσεις στην Ελλάδα», που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την πρώτη ηµέρα
παραµονής του στις ΗΠΑ. Αναλυτικότερα, ως κεντρικός οµιλητής ο κ. Μάρδας απηύθυνε κάλεσµα σε
επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα και εστίασε στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη δηµιουργία
σταθερού και ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος µέσω της µείωσης της γραφειοκρατίας, κυρίως µε την
απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επενδύσεων. Ο κ. Μάρδας έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στο
σταθερό πολιτικό περιβάλλον και στη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος, η οποία την αναδεικνύει σε
ενεργειακό και διαµετακοµιστικό κόµβο, όπως επισήµανε, και αναφέρθηκε στις θετικές προοπτικές που
υπάρχουν στον τοµέα του τουρισµού.

Τέλος, στο πλαίσιο της τετραήµερης επίσκεψής του στις ΗΠΑ, η οποία ολοκληρώθηκε σήµερα, ο κ. Μάρδας
είχε εθιµοτυπική συνάντηση µε τον αρχιεπίσκοπο Αµερικής Δηµήτριο και επαφές µε εκπροσώπους
οµογενειακών και άλλων οργανώσεων.

Πηγη:

http://www.ioannina24.gr/ellada-eiropi-kosmos/eidiseografia/ellada-kosmos/pros-anazitisi-ependiton-kai-proothisi-eksagogon-oikonomia
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Νίκος Καραµούζης, πρόεδρος της Eurobank: Ισχυρό σε κεφάλαια το τραπεζικό
µας σύστηµα

Ειδήσεις Κατηγορίας Νίκος Καραµούζης, πρόεδρος της Eurobank: Ισχυρό σε κεφάλαια το τραπεζικό µας
σύστηµα Αλεξιάδης προς τράπεζες: Μειώστε τις χρεώσεις στις ηλεκτρονικές συναλλαγές Στο -0,1%
διαµορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισµός τον Νοέµβριο ΟΓΑ - Παράταση προθεσµίας για τις ασφαλιστικές
εισφορές του α' εξαµήνου Εξτρα αφορολόγητο µε τη χρήση κάρτας Νίκος Καραµούζης, πρόεδρος της
Eurobank: Ισχυρό σε κεφάλαια το τραπεζικό µας σύστηµα Υπερεπάρκεια κεφαλαίων διαθέτει το τραπεζικό
σύστηµα µετά την τελευταία ανακεφαλαιοποίησή του επεσήµανε µιλώντας στο συνέδριο της Capital Link
στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος της Eurobank Νίκος Καραµούζης. Όπως είπε σχετικά, "σήµερα µετά την
ολοκλήρωση της πρόσφατης ανακεφαλαιοποίησης, το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα διαθέτει υπερεπάρκεια
κεφαλαίων και δεν θα χρειαστεί άλλες αυξήσεις, εκτός αν η χώρα εισέλθει σε νέα περιπέτεια εξόδου από
το ευρώ". Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Καραµούζης, σήµερα, οι τέσσερις...

Πατρίς   ·    πριν από  34 λεπτά  ·    
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Επαφές Μάρδα στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων
Η οικονοµική συνεργασία  Ελλάδας - ΗΠΑ, η προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων και η
προώθηση των εξαγωγών βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του υφυπουργού
Εξωτερικών, αρµόδιου για  τις Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις, Δηµήτρη Μάρδα  κατά  την
τετραήµερη επίσκεψή του στις ΗΠΑ, µε αφορµή τη συµµετοχή του στο 17ο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για  την Ελλάδα .

Κατά τη συνάντησή του µε την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την Οικονοµική Ανάπτυξη,
την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Κάθριν Νοβέλι, ο κ. Μάρδας συζήτησε για τους τρόπους ενίσχυσης της
διµερούς οικονοµικής συνεργασίας Ελλάδος - ΗΠΑ και προσέλκυσης αµερικανικών επενδύσεων στη χώρα
µας, µε ιδιαίτερη έµφαση στους τοµείς της ηλεκτροµηχανικής και του λογισµικού.

Επίσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να συζητήσει τις προοπτικές ανάπτυξης των διµερών
σχέσεων Ελλάδος - ΗΠΑ και µε τους συµπροέδρους του Hellenic Caucus στο Αµερικανικό Κογκρέσο, Γκας
Μπιλιράκης και Κάρολιν Μαλόνεϊ.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Εξωτερικών στο πλαίσιο των επαφών του µε αξιωµατούχους της αµερικανικής
κυβέρνησης και µε περίπου 20 επικεφαλής µεγάλων αµερικανικών επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων,
καθώς και στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μπρούκινγκς, µε θέµα το
επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, ανέπτυξε τις νέες πολιτικές της κυβέρνησης για την προσέλκυση
νέων άµεσων ξένων επενδύσεων και για την προώθηση των εξαγωγών.

Επιπλέον, ο υφυπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε µε εκπροσώπους και εταιρείες του Εµπορικού
Επιµελητηρίου των ΗΠΑ, µε τους οποίους συζήτησε τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η
ελληνική αγορά για τις αµερικανικές επιχειρήσεις.

Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε και η οµιλία του υφυπουργού στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο της
Capital Link, µε θέµα «Επενδύσεις στην Ελλάδα», που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την πρώτη ηµέρα
παραµονής του στις ΗΠΑ.

Αναλυτικότερα, ως κεντρικός οµιλητής ο κ. Μάρδας απηύθυνε κάλεσµα σε επενδυτές να επενδύσουν στην
Ελλάδα και εστίασε στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη δηµιουργία σταθερού και ευνοϊκού
επενδυτικού περιβάλλοντος µέσω της µείωσης της γραφειοκρατίας, κυρίως µε την απλοποίηση των
διαδικασιών αδειοδότησης των επενδύσεων. Ο κ. Μάρδας έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στο σταθερό πολιτικό
περιβάλλον και στη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος, η οποία την αναδεικνύει σε ενεργειακό και
διαµετακοµιστικό κόµβο, όπως επισήµανε, και αναφέρθηκε στις θετικές προοπτικές που υπάρχουν στον
τοµέα του τουρισµού.

Τέλος, στο πλαίσιο της τετραήµερης επίσκεψής του στις ΗΠΑ, η οποία ολοκληρώθηκε την Πέµπτη, ο κ.
Μάρδας είχε εθιµοτυπική συνάντηση µε τον αρχιεπίσκοπο Αµερικής Δηµήτριο και επαφές µε εκπροσώπους
οµογενειακών και άλλων οργανώσεων.

http://www.newsbomb.gr/politikh/news/story/652594/epafes-marda-stis-hpa-gia-proselkysi-ependyseon
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Επαφές Δ. Μάρδα στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

Ο υφυπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία  να  συζητήσει τις προοπτικές ανάπτυξης των
διµερών σχέσεων Ελλάδος – ΗΠΑ και µε τους συµπροέδρους του Hellenic Caucus στο
Αµερικανικό Κογκρέσο, Γκας Μπιλιράκης και Κάρολιν Μαλόνεϊ.

Η οικονομική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ, η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και η προώθηση των
εξαγωγών βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για τις Διεθνείς
Οικονομικές Σχέσεις, Δημήτρη Μάρδα κατά την τετραήμερη επίσκεψή του στις ΗΠΑ, με αφορμή τη
συµµετοχή του στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα.

Κατά τη συνάντησή του με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδια για την Οικονομική Ανάπτυξη,
την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Κάθριν Νοβέλι, ο κ. Μάρδας συζήτησε για τους τρόπους ενίσχυσης της
διμερούς οικονομικής συνεργασίας Ελλάδος – ΗΠΑ και προσέλκυσης αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα
µας, µε ιδιαίτερη έµφαση στους τοµείς της ηλεκτροµηχανικής και του λογισµικού.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Εξωτερικών στο πλαίσιο των επαφών του με αξιωματούχους της αμερικανικής
κυβέρνησης και με περίπου 20 επικεφαλής μεγάλων αμερικανικών επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων,
καθώς και στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μπρούκινγκς, με θέμα το
επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, ανέπτυξε τις νέες πολιτικές της κυβέρνησης για την προσέλκυση
νέων άμεσων ξένων επενδύσεων και για την προώθηση των εξαγωγών. Επιπλέον, ο υφυπουργός
Εξωτερικών συναντήθηκε με εκπροσώπους και εταιρείες του Εμπορικού Επιμελητηρίου των ΗΠΑ, με τους
οποίους συζήτησε τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ελληνική αγορά για τις αμερικανικές
επιχειρήσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η ομιλία του υφυπουργού στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο της
Capital Link, με θέμα «Επενδύσεις στην Ελλάδα», που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την πρώτη ημέρα
παραμονής του στις ΗΠΑ. Αναλυτικότερα, ως κεντρικός ομιλητής ο κ. Μάρδας απηύθυνε κάλεσμα σε
επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα και εστίασε στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη δημιουργία
σταθερού και ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας, κυρίως με την
απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επενδύσεων. Ο κ. Μάρδας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο
σταθερό πολιτικό περιβάλλον και στη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος, η οποία την αναδεικνύει σε
ενεργειακό και διαμετακομιστικό κόμβο, όπως επισήμανε, και αναφέρθηκε στις θετικές προοπτικές που
υπάρχουν στον τοµέα του τουρισµού.

Τέλος, στο πλαίσιο της τετραήμερης επίσκεψής του στις ΗΠΑ, η οποία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, ο κ.
Μάρδας είχε εθιμοτυπική συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο και επαφές με εκπροσώπους
οµογενειακών και άλλων οργανώσεων.
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Επαφές Δ. Μάρδα στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

Η οικονοµική συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ, η προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων και η προώθηση των
εξαγωγών βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του υφυπουργού Εξωτερικών, αρµόδιου για τις Διεθνείς
Οικονοµικές Σχέσεις, Δηµήτρη Μάρδα κατά την τετραήµερη επίσκεψή του στις ΗΠΑ, µε αφορµή τη
συµµετοχή του στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα.

Κατά τη συνάντησή του µε την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την Οικονοµική Ανάπτυξη,
την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Κάθριν Νοβέλι, ο κ. Μάρδας συζήτησε για τους τρόπους ενίσχυσης της
διµερούς οικονοµικής συνεργασίας Ελλάδος - ΗΠΑ και προσέλκυσης αµερικανικών επενδύσεων στη χώρα
µας, µε ιδιαίτερη έµφαση στους τοµείς της ηλεκτροµηχανικής και του λογισµικού.

Επίσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να συζητήσει τις προοπτικές ανάπτυξης των διµερών
σχέσεων Ελλάδος - ΗΠΑ και µε τους συµπροέδρους του Hellenic Caucus στο Αµερικανικό Κογκρέσο, Γκας
Μπιλιράκης και Κάρολιν Μαλόνεϊ.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Εξωτερικών στο πλαίσιο των επαφών του µε αξιωµατούχους της αµερικανικής
κυβέρνησης και µε περίπου 20 επικεφαλής µεγάλων αµερικανικών επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων,
καθώς και στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μπρούκινγκς, µε θέµα το
επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, ανέπτυξε τις νέες πολιτικές της κυβέρνησης για την προσέλκυση
νέων άµεσων ξένων επενδύσεων και για την προώθηση των εξαγωγών. Επιπλέον, ο υφυπουργός
Εξωτερικών συναντήθηκε µε εκπροσώπους και εταιρείες του Εµπορικού Επιµελητηρίου των ΗΠΑ, µε τους
οποίους συζήτησε τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ελληνική αγορά για τις αµερικανικές
επιχειρήσεις.

Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε και η οµιλία του υφυπουργού στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο της
Capital Link, µε θέµα «Επενδύσεις στην Ελλάδα», που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την πρώτη ηµέρα
παραµονής του στις ΗΠΑ. Αναλυτικότερα, ως κεντρικός οµιλητής ο κ. Μάρδας απηύθυνε κάλεσµα σε
επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα και εστίασε στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη δηµιουργία
σταθερού και ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος µέσω της µείωσης της γραφειοκρατίας, κυρίως µε την
απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επενδύσεων. Ο κ. Μάρδας έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στο
σταθερό πολιτικό περιβάλλον και στη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος, η οποία την αναδεικνύει σε
ενεργειακό και διαµετακοµιστικό κόµβο, όπως επισήµανε, και αναφέρθηκε στις θετικές προοπτικές που
υπάρχουν στον τοµέα του τουρισµού.

Τέλος, στο πλαίσιο της τετραήµερης επίσκεψής του στις ΗΠΑ, η οποία ολοκληρώθηκε την Πέµπτη, ο κ.
Μάρδας είχε εθιµοτυπική συνάντηση µε τον αρχιεπίσκοπο Αµερικής Δηµήτριο και επαφές µε εκπροσώπους
οµογενειακών και άλλων οργανώσεων.
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Deputy FM Mardas mets U.S. State Department Undersecretary Novelli during visit to
U.S.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
από Gazzetta team
Deputy FM Mardas mets U.S. State Department Undersecretary Novelli during visit to U.S.
Deputy Foreign Minister for International Economic Relations Dimitris Mardas and U.S. State
Department Under Secretary for Economic Growth, Energy, and the Environment Catherine
Novelli discussed ways to boost bilateral economic cooperation between Greece and the
United States, where Mardas was on a four-day visit to attend the 17 Capital Link Investor
Forum for Greece.
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Πολιτικές για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων παρουσίασε ο Δ. Μάρδας
Η στενότερη οικονοµική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, η προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων και η
προώθηση των εξαγωγών βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του υφυπουργού Εξωτερικών, αρµόδιου
για τις Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις, Δηµήτρη Μάρδα κατά την τετραήµερη επίσκεψή του στις ΗΠΑ, µε
αφορµή τη συµµετοχή του στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα.

Ειδικότερα, κατά τη συνάντησή του µε την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την Οικονοµική
Ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Κάθριν Νοβέλι, ο κ. Μάρδας συζήτησε για τους τρόπους
ενίσχυσης της διµερούς οικονοµικής συνεργασίας Ελλάδος-ΗΠΑ και προσέλκυσης αµερικανικών
επενδύσεων στη χώρα µας, µε ιδιαίτερη έµφαση στους τοµείς της ηλεκτροµηχανικής και του λογισµικού.

Επίσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να συζητήσει τις προοπτικές ανάπτυξης των διµερών
σχέσεων Ελλάδος-ΗΠΑ και µε τους συµπροέδρους του Hellenic Caucus στο Αµερικανικό Κογκρέσο, Γκας
Μπιλιράκης και Κάρολιν Μαλόνεϊ.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Εξωτερικών στο πλαίσιο των επαφών του µε αξιωµατούχους της αµερικανικής
κυβέρνησης και µε περίπου 20 επικεφαλής µεγάλων αµερικανικών επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων,
καθώς και στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μπρούκινγκς, µε θέµα το
επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, ανέπτυξε τις νέες πολιτικές της κυβέρνησης για την προσέλκυση
νέων άµεσων ξένων επενδύσεων και για την προώθηση των εξαγωγών. Επιπλέον, ο υφυπουργός
Εξωτερικών συναντήθηκε µε εκπροσώπους και εταιρείες του Εµπορικού Επιµελητηρίου των ΗΠΑ, µε τους
οποίους συζήτησε τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ελληνική αγορά για τις αµερικανικές
επιχειρήσεις.

Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε και η οµιλία του υφυπουργού στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο της
Capital Link, µε θέµα «Επενδύσεις στην Ελλάδα», που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την πρώτη ηµέρα
παραµονής του στις ΗΠΑ. Αναλυτικότερα, ως κεντρικός οµιλητής ο κ. Μάρδας απηύθυνε κάλεσµα σε
επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα και εστίασε στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη δηµιουργία
σταθερού και ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος µέσω της µείωσης της γραφειοκρατίας, κυρίως µε την
απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επενδύσεων. Ο κ. Μάρδας έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στο
σταθερό πολιτικό περιβάλλον και στη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος, η οποία την αναδεικνύει σε
ενεργειακό και διαµετακοµιστικό κόµβο, όπως επισήµανε, και αναφέρθηκε στις θετικές προοπτικές που
υπάρχουν στον τοµέα του τουρισµού.

Τέλος, στο πλαίσιο της τετραήµερης επίσκεψής του στις ΗΠΑ, η οποία ολοκληρώθηκε σήµερα, ο κ. Μάρδας
είχε εθιµοτυπική συνάντηση µε τον αρχιεπίσκοπο Αµερικής Δηµήτριο και επαφές µε εκπροσώπους
οµογενειακών και άλλων οργανώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Επαφές Μάρδα στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων Προτεινόµενο
Ολοκληρωθηκε σήµερα η τετραήµερη επίσκεψη του Έλληνα υπουργού - Συνάντηση µε τον αρχιεπίσκοπο
Αµερικής Δηµήτριο και εκπροσώπους οµογενειακών και άλλων οργανώσεων

 

Η οικονοµική συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ, η άµεση προσέλκυση ξένων επενδύσεων και η προώθηση των
εξαγωγών, βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του υφυπουργού Εξωτερικών, αρµόδιου για τις Διεθνείς
Οικονοµικές Σχέσεις, Δηµήτρη Μάρδα, κατά την τετραήµερη επίσκεψή του στις ΗΠΑ, µε αφορµή τη
συµµετοχή του στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα.

 

Κατά τη συνάντησή του µε την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την Οικονοµική Ανάπτυξη,
την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Κάθριν Νοβέλι, ο κ. Μάρδας συζήτησε για τους τρόπους ενίσχυσης της
διµερούς οικονοµικής συνεργασίας Ελλάδος - ΗΠΑ και προσέλκυσης αµερικανικών επενδύσεων στη χώρα
µας, µε ιδιαίτερη έµφαση στους τοµείς της ηλεκτροµηχανικής και του λογισµικού.

 

Επίσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να συζητήσει τις προοπτικές ανάπτυξης των διµερών
σχέσεων Ελλάδος - ΗΠΑ και µε τους συµπροέδρους του Hellenic Caucus στο Αµερικανικό Κογκρέσο, Γκας
Μπιλιράκης και Κάρολιν Μαλόνεϊ.

 

Παράλληλα, ο υφυπουργός Εξωτερικών στο πλαίσιο των επαφών του µε αξιωµατούχους της αµερικανικής
κυβέρνησης και µε περίπου 20 επικεφαλής µεγάλων αµερικανικών επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων,
καθώς και στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μπρούκινγκς, µε θέµα το
επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, ανέπτυξε τις νέες πολιτικές της κυβέρνησης για την προσέλκυση
νέων άµεσων ξένων επενδύσεων και για την προώθηση των εξαγωγών.

 

Επιπλέον, ο υφυπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε µε εκπροσώπους και εταιρείες του Εµπορικού
Επιµελητηρίου των ΗΠΑ, µε τους οποίους συζήτησε τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η
ελληνική αγορά για τις αµερικανικές επιχειρήσεις.

 

Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε και η οµιλία του υφυπουργού στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο της
Capital Link, µε θέµα «Επενδύσεις στην Ελλάδα», που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την πρώτη ηµέρα
παραµονής του στις ΗΠΑ.

 

Αναλυτικότερα, ως κεντρικός οµιλητής ο κ. Μάρδας απηύθυνε κάλεσµα σε επενδυτές να επενδύσουν στην
Ελλάδα και εστίασε στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη δηµιουργία σταθερού και ευνοϊκού
επενδυτικού περιβάλλοντος µέσω της µείωσης της γραφειοκρατίας, κυρίως µε την απλοποίηση των
διαδικασιών αδειοδότησης των επενδύσεων.

 

Ο κ. Μάρδας έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στο σταθερό πολιτικό περιβάλλον και στη γεωστρατηγική θέση της
Ελλάδος, η οποία την αναδεικνύει σε ενεργειακό και διαµετακοµιστικό κόµβο, όπως επισήµανε, και
αναφέρθηκε στις θετικές προοπτικές που υπάρχουν στον τοµέα του τουρισµού.

 

Τέλος, στο πλαίσιο της τετραήµερης επίσκεψής του στις ΗΠΑ, η οποία ολοκληρώθηκε την Πέµπτη, ο κ.
Μάρδας είχε εθιµοτυπική συνάντηση µε τον αρχιεπίσκοπο Αµερικής Δηµήτριο και επαφές µε εκπροσώπους
οµογενειακών και άλλων οργανώσεων.
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Η προσέλκυση των ξένων επενδύσεων στο επίκεντρο των επαφών Μάρδα στις
ΗΠΑ

21:13 | 17.12.2015

Οικονοµία

Η προσέλκυση των ξένων επενδύσεων στο επίκεντρο των
επαφών Μάρδα στις ΗΠΑ
Η στενότερη οικονοµική συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ, η προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων και η
προώθηση των εξαγωγών βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του υφυπουργού Εξωτερικών, αρµόδιου
για τις Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις, Δηµήτρη Μάρδα κατά την τετραήµερη επίσκεψή του στις ΗΠΑ, µε
αφορµή τη συµµετοχή του στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα.

mardas_5.jpg

Ειδικότερα, κατά τη συνάντησή του µε την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την Οικονοµική
Ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Κάθριν Νοβέλι, ο κ. Μάρδας συζήτησε για τους τρόπους
ενίσχυσης της διµερούς οικονοµικής συνεργασίας Ελλάδος - ΗΠΑ και προσέλκυσης αµερικανικών
επενδύσεων στη χώρα µας, µε ιδιαίτερη έµφαση στους τοµείς της ηλεκτροµηχανικής και του λογισµικού.
Επίσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να συζητήσει τις προοπτικές ανάπτυξης των διµερών
σχέσεων Ελλάδος - ΗΠΑ και µε τους συµπροέδρους του Hellenic Caucus στο Αµερικανικό Κογκρέσο, Γκας
Μπιλιράκης και Κάρολιν Μαλόνεϊ.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Εξωτερικών στο πλαίσιο των επαφών του µε αξιωµατούχους της αµερικανικής
κυβέρνησης και µε περίπου 20 επικεφαλής µεγάλων αµερικανικών επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων,
καθώς και στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μπρούκινγκς, µε θέµα το
επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, ανέπτυξε τις νέες πολιτικές της κυβέρνησης για την προσέλκυση
νέων άµεσων ξένων επενδύσεων και για την προώθηση των εξαγωγών. Επιπλέον, ο υφυπουργός
Εξωτερικών συναντήθηκε µε εκπροσώπους και εταιρείες του Εµπορικού Επιµελητηρίου των ΗΠΑ, µε τους
οποίους συζήτησε τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ελληνική αγορά για τις αµερικανικές
επιχειρήσεις.

Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε και η οµιλία του υφυπουργού στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο της
Capital Link, µε θέµα "Επενδύσεις στην Ελλάδα", που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την πρώτη ηµέρα
παραµονής του στις ΗΠΑ. Αναλυτικότερα, ως κεντρικός οµιλητής ο κ. Μάρδας απηύθυνε κάλεσµα σε
επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα και εστίασε στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη δηµιουργία
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σταθερού και ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος µέσω της µείωσης της γραφειοκρατίας, κυρίως µε την
απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επενδύσεων. Ο κ. Μάρδας έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στο
σταθερό πολιτικό περιβάλλον και στη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος, η οποία την αναδεικνύει σε
ενεργειακό και διαµετακοµιστικό κόµβο, όπως επισήµανε, και αναφέρθηκε στις θετικές προοπτικές που
υπάρχουν στον τοµέα του τουρισµού.

Τέλος, στο πλαίσιο της τετραήµερης επίσκεψής του στις ΗΠΑ, η οποία ολοκληρώθηκε σήµερα, ο κ. Μάρδας
είχε εθιµοτυπική συνάντηση µε τον αρχιεπίσκοπο Αµερικής Δηµήτριο και επαφές µε εκπροσώπους
οµογενειακών και άλλων οργανώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags: Δηµήτρης Μάρδας, επενδύσεις
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Μπαράζ επαφών Μάρδα στις ΗΠΑ…

…µε στόχο την προσέλκυση επενδύσεων

Η οικονοµική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ, η προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων και η προώθηση των
εξαγωγών βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του υφυπουργού Εξωτερικών, αρµόδιου για τις Διεθνείς
Οικονοµικές Σχέσεις, Δηµήτρη Μάρδα κατά την τετραήµερη επίσκεψή του στις ΗΠΑ, µε αφορµή τη
συµµετοχή του στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα.

Κατά τη συνάντησή του µε την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την Οικονοµική Ανάπτυξη,
την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Κάθριν Νοβέλι, ο κ. Μάρδας συζήτησε για τους τρόπους ενίσχυσης της
διµερούς οικονοµικής συνεργασίας Ελλάδος – ΗΠΑ και προσέλκυσης αµερικανικών επενδύσεων στη χώρα
µας, µε ιδιαίτερη έµφαση στους τοµείς της ηλεκτροµηχανικής και του λογισµικού.

Επίσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να συζητήσει τις προοπτικές ανάπτυξης των διµερών
σχέσεων Ελλάδος – ΗΠΑ και µε τους συµπροέδρους του Hellenic Caucus στο Αµερικανικό Κογκρέσο, Γκας
Μπιλιράκης και Κάρολιν Μαλόνεϊ.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Εξωτερικών στο πλαίσιο των επαφών του µε αξιωµατούχους της αµερικανικής
κυβέρνησης και µε περίπου 20 επικεφαλής µεγάλων αµερικανικών επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων,
καθώς και στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μπρούκινγκς, µε θέµα το
επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, ανέπτυξε τις νέες πολιτικές της κυβέρνησης για την προσέλκυση
νέων άµεσων ξένων επενδύσεων και για την προώθηση των εξαγωγών.
Επιπλέον, ο υφυπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε µε εκπροσώπους και εταιρείες του Εµπορικού
Επιµελητηρίου των ΗΠΑ, µε τους οποίους συζήτησε τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η
ελληνική αγορά για τις αµερικανικές επιχειρήσεις.

Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε και η οµιλία του υφυπουργού στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο της
Capital Link, µε θέµα «Επενδύσεις στην Ελλάδα», που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την πρώτη ηµέρα
παραµονής του στις ΗΠΑ. Αναλυτικότερα, ως κεντρικός οµιλητής ο κ. Μάρδας απηύθυνε κάλεσµα σε
επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα και εστίασε στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη δηµιουργία
σταθερού και ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος µέσω της µείωσης της γραφειοκρατίας, κυρίως µε την
απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επενδύσεων. Ο κ. Μάρδας έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στο
σταθερό πολιτικό περιβάλλον και στη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος, η οποία την αναδεικνύει σε
ενεργειακό και διαµετακοµιστικό κόµβο, όπως επισήµανε, και αναφέρθηκε στις θετικές προοπτικές που
υπάρχουν στον τοµέα του τουρισµού.

Τέλος, στο πλαίσιο της τετραήµερης επίσκεψής του στις ΗΠΑ, η οποία ολοκληρώθηκε την Πέµπτη, ο κ.
Μάρδας είχε εθιµοτυπική συνάντηση µε τον αρχιεπίσκοπο Αµερικής Δηµήτριο και επαφές µε εκπροσώπους
οµογενειακών και άλλων οργανώσεων.
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Επαφές Δ. Μάρδα στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

Η οικονοµική συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ, η προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων και η προώθηση των
εξαγωγών βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του υφυπουργού Εξωτερικών, αρµόδιου για τις Διεθνείς
Οικονοµικές Σχέσεις, Δηµήτρη Μάρδα κατά την τετραήµερη επίσκεψή του στις ΗΠΑ, µε αφορµή τη
συµµετοχή του στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα.

Κατά τη συνάντησή του µε την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την Οικονοµική Ανάπτυξη,
την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Κάθριν Νοβέλι, ο κ. Μάρδας συζήτησε για τους τρόπους ενίσχυσης της
διµερούς οικονοµικής συνεργασίας Ελλάδος - ΗΠΑ και προσέλκυσης αµερικανικών επενδύσεων στη χώρα
µας, µε ιδιαίτερη έµφαση στους τοµείς της ηλεκτροµηχανικής και του λογισµικού.

Επίσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να συζητήσει τις προοπτικές ανάπτυξης των διµερών
σχέσεων Ελλάδος - ΗΠΑ και µε τους συµπροέδρους του Hellenic Caucus στο Αµερικανικό Κογκρέσο, Γκας
Μπιλιράκης και Κάρολιν Μαλόνεϊ.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Εξωτερικών στο πλαίσιο των επαφών του µε αξιωµατούχους της αµερικανικής
κυβέρνησης και µε περίπου 20 επικεφαλής µεγάλων αµερικανικών επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων,
καθώς και στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μπρούκινγκς, µε θέµα το
επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, ανέπτυξε τις νέες πολιτικές της κυβέρνησης για την προσέλκυση
νέων άµεσων ξένων επενδύσεων και για την προώθηση των εξαγωγών. Επιπλέον, ο υφυπουργός
Εξωτερικών συναντήθηκε µε εκπροσώπους και εταιρείες του Εµπορικού Επιµελητηρίου των ΗΠΑ, µε τους
οποίους συζήτησε τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ελληνική αγορά για τις αµερικανικές
επιχειρήσεις.

Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε και η οµιλία του υφυπουργού στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο της
Capital Link, µε θέµα «Επενδύσεις στην Ελλάδα», που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την πρώτη ηµέρα
παραµονής του στις ΗΠΑ. Αναλυτικότερα, ως κεντρικός οµιλητής ο κ. Μάρδας απηύθυνε κάλεσµα σε
επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα και εστίασε στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη δηµιουργία
σταθερού και ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος µέσω της µείωσης της γραφειοκρατίας, κυρίως µε την
απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επενδύσεων. Ο κ. Μάρδας έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στο
σταθερό πολιτικό περιβάλλον και στη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος, η οποία την αναδεικνύει σε
ενεργειακό και διαµετακοµιστικό κόµβο, όπως επισήµανε, και αναφέρθηκε στις θετικές προοπτικές που
υπάρχουν στον τοµέα του τουρισµού.

Τέλος, στο πλαίσιο της τετραήµερης επίσκεψής του στις ΗΠΑ, η οποία ολοκληρώθηκε την Πέµπτη, ο κ.
Μάρδας είχε εθιµοτυπική συνάντηση µε τον αρχιεπίσκοπο Αµερικής Δηµήτριο και επαφές µε εκπροσώπους
οµογενειακών και άλλων οργανώσεων.
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Επαφές Δ. Μάρδα στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

Η οικονοµική συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ, η προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων και η προώθηση των
εξαγωγών βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του υφυπουργού Εξωτερικών, αρµόδιου για τις Διεθνείς
Οικονοµικές Σχέσεις, Δηµήτρη Μάρδα κατά την τετραήµερη επίσκεψή του στις ΗΠΑ, µε αφορµή τη
συµµετοχή του στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα.

Κατά τη συνάντησή του µε την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την Οικονοµική Ανάπτυξη,
την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Κάθριν Νοβέλι, ο κ. Μάρδας συζήτησε για τους τρόπους ενίσχυσης της
διµερούς οικονοµικής συνεργασίας Ελλάδος - ΗΠΑ και προσέλκυσης αµερικανικών επενδύσεων στη χώρα
µας, µε ιδιαίτερη έµφαση στους τοµείς της ηλεκτροµηχανικής και του λογισµικού.

Επίσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να συζητήσει τις προοπτικές ανάπτυξης των διµερών
σχέσεων Ελλάδος - ΗΠΑ και µε τους συµπροέδρους του Hellenic Caucus στο Αµερικανικό Κογκρέσο, Γκας
Μπιλιράκης και Κάρολιν Μαλόνεϊ.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Εξωτερικών στο πλαίσιο των επαφών του µε αξιωµατούχους της αµερικανικής
κυβέρνησης και µε περίπου 20 επικεφαλής µεγάλων αµερικανικών επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων,
καθώς και στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μπρούκινγκς, µε θέµα το
επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, ανέπτυξε τις νέες πολιτικές της κυβέρνησης για την προσέλκυση
νέων άµεσων ξένων επενδύσεων και για την προώθηση των εξαγωγών. Επιπλέον, ο υφυπουργός
Εξωτερικών συναντήθηκε µε εκπροσώπους και εταιρείες του Εµπορικού Επιµελητηρίου των ΗΠΑ, µε τους
οποίους συζήτησε τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ελληνική αγορά για τις αµερικανικές
επιχειρήσεις.

Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε και η οµιλία του υφυπουργού στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο της
Capital Link, µε θέµα «Επενδύσεις στην Ελλάδα», που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την πρώτη ηµέρα
παραµονής του στις ΗΠΑ. Αναλυτικότερα, ως κεντρικός οµιλητής ο κ. Μάρδας απηύθυνε κάλεσµα σε
επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα και εστίασε στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη δηµιουργία
σταθερού και ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος µέσω της µείωσης της γραφειοκρατίας, κυρίως µε την
απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επενδύσεων. Ο κ. Μάρδας έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στο
σταθερό πολιτικό περιβάλλον και στη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος, η οποία την αναδεικνύει σε
ενεργειακό και διαµετακοµιστικό κόµβο, όπως επισήµανε, και αναφέρθηκε στις θετικές προοπτικές που
υπάρχουν στον τοµέα του τουρισµού.

Τέλος, στο πλαίσιο της τετραήµερης επίσκεψής του στις ΗΠΑ, η οποία ολοκληρώθηκε την Πέµπτη, ο κ.
Μάρδας είχε εθιµοτυπική συνάντηση µε τον αρχιεπίσκοπο Αµερικής Δηµήτριο και επαφές µε εκπροσώπους
οµογενειακών και άλλων οργανώσεων.
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Επαφές Δ. Μάρδα στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων
Στο πλαίσιο της τετραήµερης επίσκεψής του στις ΗΠΑ, η οποία ολοκληρώθηκε την Πέµπτη, ο κ. Μάρδας
είχε εθιµοτυπική συνάντηση µε τον αρχιεπίσκοπο Αµερικής Δηµήτριο και επαφές µε εκπροσώπους
οµογενειακών και άλλων οργανώσεων (φωτ. αρχείου).

Η οικονοµική συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ, η προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων και η προώθηση των
εξαγωγών βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του υφυπουργού Εξωτερικών, αρµόδιου για τις Διεθνείς
Οικονοµικές Σχέσεις, Δηµήτρη Μάρδα κατά την τετραήµερη επίσκεψή του στις ΗΠΑ, µε αφορµή τη
συµµετοχή του στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα.

Κατά τη συνάντησή του µε την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την Οικονοµική Ανάπτυξη,
την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Κάθριν Νοβέλι, ο κ. Μάρδας συζήτησε για τους τρόπους ενίσχυσης της
διµερούς οικονοµικής συνεργασίας Ελλάδος - ΗΠΑ και προσέλκυσης αµερικανικών επενδύσεων στη χώρα
µας, µε ιδιαίτερη έµφαση στους τοµείς της ηλεκτροµηχανικής και του λογισµικού.

Επίσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να συζητήσει τις προοπτικές ανάπτυξης των διµερών
σχέσεων Ελλάδος - ΗΠΑ και µε τους συµπροέδρους του Hellenic Caucus στο Αµερικανικό Κογκρέσο, Γκας
Μπιλιράκης και Κάρολιν Μαλόνεϊ.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Εξωτερικών στο πλαίσιο των επαφών του µε αξιωµατούχους της αµερικανικής
κυβέρνησης και µε περίπου 20 επικεφαλής µεγάλων αµερικανικών επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων,
καθώς και στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μπρούκινγκς, µε θέµα το
επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, ανέπτυξε τις νέες πολιτικές της κυβέρνησης για την προσέλκυση
νέων άµεσων ξένων επενδύσεων και για την προώθηση των εξαγωγών. Επιπλέον, ο υφυπουργός
Εξωτερικών συναντήθηκε µε εκπροσώπους και εταιρείες του Εµπορικού Επιµελητηρίου των ΗΠΑ, µε τους
οποίους συζήτησε τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ελληνική αγορά για τις αµερικανικές
επιχειρήσεις.

Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε και η οµιλία του υφυπουργού στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο της
Capital Link, µε θέµα «Επενδύσεις στην Ελλάδα», που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την πρώτη ηµέρα
παραµονής του στις ΗΠΑ. Αναλυτικότερα, ως κεντρικός οµιλητής ο κ. Μάρδας απηύθυνε κάλεσµα σε
επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα και εστίασε στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη δηµιουργία
σταθερού και ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος µέσω της µείωσης της γραφειοκρατίας, κυρίως µε την
απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επενδύσεων. Ο κ. Μάρδας έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στο
σταθερό πολιτικό περιβάλλον και στη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος, η οποία την αναδεικνύει σε
ενεργειακό και διαµετακοµιστικό κόµβο, όπως επισήµανε, και αναφέρθηκε στις θετικές προοπτικές που
υπάρχουν στον τοµέα του τουρισµού.

Τέλος, στο πλαίσιο της τετραήµερης επίσκεψής του στις ΗΠΑ, η οποία ολοκληρώθηκε την Πέµπτη, ο κ.
Μάρδας είχε εθιµοτυπική συνάντηση µε τον αρχιεπίσκοπο Αµερικής Δηµήτριο και επαφές µε εκπροσώπους
οµογενειακών και άλλων οργανώσεων.

Πηγή: ΑΜΠΕ
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Η προσέλκυση των ξένων επενδύσεων στο επίκεντρο των επαφών Μάρδα στις
ΗΠΑ

Η στενότερη οικονομική συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ, η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και η
προώθηση των εξαγωγών βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου
για τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Δημήτρη Μάρδα κατά την τετραήμερη επίσκεψή του στις ΗΠΑ, με
αφορµή τη συµµετοχή του στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα.

Ειδικότερα, κατά τη συνάντησή του με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδια για την Οικονομική
Ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Κάθριν Νοβέλι, ο κ. Μάρδας συζήτησε για τους τρόπους
ενίσχυσης της διμερούς οικονομικής συνεργασίας Ελλάδος - ΗΠΑ και προσέλκυσης αμερικανικών
επενδύσεων στη χώρα μας, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της ηλεκτρομηχανικής και του λογισμικού.
Επίσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να συζητήσει τις προοπτικές ανάπτυξης των διμερών
σχέσεων Ελλάδος - ΗΠΑ και με τους συμπροέδρους του Hellenic Caucus στο Αμερικανικό Κογκρέσο, Γκας
Μπιλιράκης και Κάρολιν Μαλόνεϊ.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Εξωτερικών στο πλαίσιο των επαφών του με αξιωματούχους της αμερικανικής
κυβέρνησης και με περίπου 20 επικεφαλής μεγάλων αμερικανικών επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων,
καθώς και στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μπρούκινγκς, με θέμα το
επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, ανέπτυξε τις νέες πολιτικές της κυβέρνησης για την προσέλκυση
νέων άμεσων ξένων επενδύσεων και για την προώθηση των εξαγωγών. Επιπλέον, ο υφυπουργός
Εξωτερικών συναντήθηκε με εκπροσώπους και εταιρείες του Εμπορικού Επιμελητηρίου των ΗΠΑ, με τους
οποίους συζήτησε τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ελληνική αγορά για τις αμερικανικές
επιχειρήσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η ομιλία του υφυπουργού στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο της
Capital Link, με θέμα "Επενδύσεις στην Ελλάδα", που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την πρώτη ημέρα
παραμονής του στις ΗΠΑ. Αναλυτικότερα, ως κεντρικός ομιλητής ο κ. Μάρδας απηύθυνε κάλεσμα σε
επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα και εστίασε στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη δημιουργία
σταθερού και ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας, κυρίως με την
απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επενδύσεων. Ο κ. Μάρδας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο
σταθερό πολιτικό περιβάλλον και στη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος, η οποία την αναδεικνύει σε
ενεργειακό και διαμετακομιστικό κόμβο, όπως επισήμανε, και αναφέρθηκε στις θετικές προοπτικές που
υπάρχουν στον τοµέα του τουρισµού.

Τέλος, στο πλαίσιο της τετραήμερης επίσκεψής του στις ΗΠΑ, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα, ο κ. Μάρδας
είχε εθιμοτυπική συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο και επαφές με εκπροσώπους
οµογενειακών και άλλων οργανώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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Επαφές Δ. Μάρδα στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων | naftemporiki.gr

Στο πλαίσιο της τετραήµερης επίσκεψής του στις ΗΠΑ, η οποία ολοκληρώθηκε την Πέµπτη, ο κ. Μάρδας
είχε εθιµοτυπική συνάντηση µε τον αρχιεπίσκοπο Αµερικής Δηµήτριο και επαφές µε εκπροσώπους
οµογενειακών και άλλων οργανώσεων (φωτ. αρχείου).

Η οικονοµική συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ, η προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων και η προώθηση των
εξαγωγών βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του υφυπουργού Εξωτερικών, αρµόδιου για τις Διεθνείς
Οικονοµικές Σχέσεις, Δηµήτρη Μάρδα κατά την τετραήµερη επίσκεψή του στις ΗΠΑ, µε αφορµή τη
συµµετοχή του στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα.

Κατά τη συνάντησή του µε την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδια για την Οικονοµική Ανάπτυξη,
την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Κάθριν Νοβέλι, ο κ. Μάρδας συζήτησε για τους τρόπους ενίσχυσης της
διµερούς οικονοµικής συνεργασίας Ελλάδος - ΗΠΑ και προσέλκυσης αµερικανικών επενδύσεων στη χώρα
µας, µε ιδιαίτερη έµφαση στους τοµείς της ηλεκτροµηχανικής και του λογισµικού.

Επίσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να συζητήσει τις προοπτικές ανάπτυξης των διµερών
σχέσεων Ελλάδος - ΗΠΑ και µε τους συµπροέδρους του Hellenic Caucus στο Αµερικανικό Κογκρέσο, Γκας
Μπιλιράκης και Κάρολιν Μαλόνεϊ.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Εξωτερικών στο πλαίσιο των επαφών του µε αξιωµατούχους της αµερικανικής
κυβέρνησης και µε περίπου 20 επικεφαλής µεγάλων αµερικανικών επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων,
καθώς και στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μπρούκινγκς, µε θέµα το
επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, ανέπτυξε τις νέες πολιτικές της κυβέρνησης για την προσέλκυση
νέων άµεσων ξένων επενδύσεων και για την προώθηση των εξαγωγών. Επιπλέον, ο υφυπουργός
Εξωτερικών συναντήθηκε µε εκπροσώπους και εταιρείες του Εµπορικού Επιµελητηρίου των ΗΠΑ, µε τους
οποίους συζήτησε τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ελληνική αγορά για τις αµερικανικές
επιχειρήσεις.

Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε και η οµιλία του υφυπουργού στο 17ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο της
Capital Link, µε θέµα «Επενδύσεις στην Ελλάδα», που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την πρώτη ηµέρα
παραµονής του στις ΗΠΑ. Αναλυτικότερα, ως κεντρικός οµιλητής ο κ. Μάρδας απηύθυνε κάλεσµα σε
επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα και εστίασε στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη δηµιουργία
σταθερού και ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος µέσω της µείωσης της γραφειοκρατίας, κυρίως µε την
απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επενδύσεων. Ο κ. Μάρδας έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στο
σταθερό πολιτικό περιβάλλον και στη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος, η οποία την αναδεικνύει σε
ενεργειακό και διαµετακοµιστικό κόµβο, όπως επισήµανε, και αναφέρθηκε στις θετικές προοπτικές που
υπάρχουν στον τοµέα του τουρισµού.

Τέλος, στο πλαίσιο της τετραήµερης επίσκεψής του στις ΗΠΑ, η οποία ολοκληρώθηκε την Πέµπτη, ο κ.
Μάρδας είχε εθιµοτυπική συνάντηση µε τον αρχιεπίσκοπο Αµερικής Δηµήτριο και επαφές µε εκπροσώπους
οµογενειακών και άλλων οργανώσεων.

Πηγή: ΑΜΠΕ

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1043974/epafes-d-marda-stis-ipa-gia-proselkusi-ependuseon
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«ÇìÝñá ôçò ÅëëÜäïò» óôï ×ñçìáôéóôÞñéï ôçò ÍÝáò Õüñêçò

 Óôá ðëáßóéá ôïõ 17ïõ Annual Capital Link Invest in Greece Forum, ôï ×ñçìáôéóôÞ-

ñéï ôçò ÍÝáò Õüñêçò óå óõíåñãáóßá ìå ôçí Capital Link äéïñãÜíùóáí åéäéêÞ åêäÞëùóç
ðñïò ôéìÞí ôçò ÅëëÜäïò, ôçí «ÇìÝñá ÅëëÜäïò óôï ×ñçìáôéóôÞñéï ôçò ÍÝáò Õüñêçò»,
ôçí ðåñáóìÝíç ÔåôÜñôç.

  Ï Õöõðïõñãüò Åîùôåñéêþí, ÄçìÞôñçò ÌÜñäáò, ÷ôýðçóå ôï êáìðáíÜêé ôçò ëÞîçò ôùí
åñãáóéþí ôçò Ôñßôçò 15 Äåêåìâñßïõ 2015, ðëáéóéùìÝíïò áðü ôçí Áíáðëçñþôñéá Õðïõñãü
Ôïõñéóìïý, Åëåíá ÊïõíôïõñÜ, êáèþò êáé áðü Áíþôáôá ÓôåëÝ÷ç åôáéñéþí åéóçãìÝíùí óôï
×ñçìáôéóôÞñéï ôçò ÍÝáò Õüñêçò.

  Ôï ×ñçìáôéóôÞñéï ôçò ÍÝáò Õüñêçò, áíÞñôçóå ôçí ÅëëçíéêÞ óçìáßá óôçí Wall Street
êáé åîÝäùóå åéäéêÜ áíáìíçóôéêÜ ìåôÜëëéá ãéá íá ôéìÞóåé áõôÞ ôç ìÝñá.

  Ç åíåñãüò áíÜìåéîç ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ ôçò ÍÝáò Õüñêçò, ôïõ ìåãáëõôÝñïõ ÷ñçìáôé-
óôçñßïõ óôïí êüóìï, óõìâÜëëåé óôçí áíáâÜèìéóç êáé ðñïâïëÞ ôçò ÅëëÜäïò óå Ýíá åõñýôá-
ôï åðåíäõôéêü êïéíü óå ðáãêüóìéï åðßðåäï. Åðßóçò, äåß÷íåé ôçí óôáèåñÞ õðïóôÞñéîç ôïõ
×ñçìáôéóôçñßïõ óôçí ÅëëÜäá, ôéò ÅëëçíéêÝò åðé÷åéñÞóåéò, ôçí ÅëëçíéêÞ Íáõôéëßá êáé ôçí
ÏìïãÝíåéá. Ç ÁìåñéêáíéêÞ ÊåöáëáéáãïñÜ áðïôåëåß óçìáíôéêüôáôç ðçãÞ Üíôëçóçò êåöá-
ëáßùí ãéá áõîáíüìåíï áñéèìü åôáéñéþí Åëëçíéêþí óõìöåñüíôùí êáé ôï ×ñçìáôéóôÞñéï ôçò
ÍÝáò Õüñêçò äéáäñáìáôßæåé êýñéï ñüëï óå áõôü.

  Ç ôåëåôÞ áíáìåôáäüèçêå æùíôáíÜ áðü üëá ôá ìåãÜëá äéåèíÞ ôçëåïðôéêÜ äßêôõá ôùí
ÇíùìÝíùí Ðïëéôåéþí êáé ôïõ åîùôåñéêïý êáé áðïôåëåß Ýíá ãåãïíüò ìå ìÝãéóôç áêñïáìá-

ôéêüôçôá óå ðáãêüóìéá êëßìáêá.
  Óôçí ôåëåôÞ ëÞîåùò áðü ðëåõñÜò Íáõôéëéáêþí ÅéóçãìÝíùí óôá ×ñçìáôéóôÞñéá ôçò Á-

ìåñéêÞò óõììåôåß÷áí ïé êê: ÔÜóïò Áóëßäçò - Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA), ÃéÜííçò
Êïýóôáò - Danaos Corporations (NYSE:DAC), ÃéÜííçò ÔáâëÜñéïò - Gener8Maritime Inc.
(NYSE:GNRT), Íßêïò ÔóÜêïò - Tsakos Energy Navigation (NYSE:TNP) êáé John Gaffney
- Safe Bulkers (NYSE: SB).

  ÔÝëïò, óõììåôåß÷áí ïé åîÞò åéóçãìÝíåò êáé ìç åôáéñåßåò ìå ôïõò åêðñïóþðïõò ôïõò:
Á.Ó. Ðáðáäçìçôñßïõ & ÓõíåñãÜôåò - ÄéêçãïñéêÞ Åôáéñßá, Acquis Hotels & Resorts,
Aegean Buners SA, Aegean Marine Petroleum Network Inc., Aegean Air, AXIA Ventures
Group Ltd, Bank of America ML, Citi, Credit Suisse, Energean Oil & Gas, EY, First Ath-
ens, ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò, Grivalia Properties REIC, Intralot, McKinsey & Com-
pany Greece, ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò, ÄÅÇ Á.Å., Sherman & Sterling, UBS AG, Watson
Farley, êáèþò êáé ï ê. Íéêüëáïò Ìðïñíüæçò Ðñüåäñïò ôçò Capital Link êáé ç êõñßá Ïëãá
Ìðïñíüæç, Managing Director ôçò Capital Link.

 Ðñüóêëçóç óôï äéåèíÝò åðåíäõôéêü êïéíü ãéá åðåíäýóåéò óôïí åëëçíéêü ôïõñéóìü Ýêá-
íå ç õðïõñãüò Ôïõñéóìïý

  Ðñüóêëçóç óôï äéåèíÝò åðåíäõôéêü êïéíü íá äéåñåõíÞóåé ôéò óçìáíôéêÝò åõêáéñßåò å-
ðåíäýóåùí óôçí ÅëëÜäá êáé ôïí åëëçíéêü ôïõñéóìü áðçýèõíå ç áíáðëçñþôñéá õðïõñãüò
Ôïõñéóìïý, Åëåíá ÊïõíôïõñÜ, óôï ðëáßóéï ôùí åñãáóéþí ôïõ 17ïõ New York Capital Link
Forum, ìå èÝìá «Investing for Growth», ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôç ÍÝá Õüñêç.

  Ôï Capital Link Forum åßíáé ôï óçìáíôéêüôåñï óõíÝäñéï óôç Âüñåéï ÁìåñéêÞ, ðïõ áöï-
ñÜ áðïêëåéóôéêÜ óôçí ðñïþèçóç ôùí åðåíäýóåùí óôçí ÅëëÜäá, ìå óçìáíôéêÞ, êÜèå ÷ñüíï,
ðáñïõóßá äéáêåêñéìÝíùí Åëëçíïáìåñéêáíþí êáé äéåèíþí åðåíäõôþí.

  «Åßìáé åäþ, ãéá íá óôçñßîù ôçí åðé÷åéñçìáôéêüôçôá êáé ãéá íá åíéó÷ýóïõìå ôç óõíåñ-
ãáóßá êáé ôç äéêôýùóç, þóôå íá áîéïðïéÞóïõìå éäáíéêÜ ôï äéá÷ñïíéêü brand name «EëëÜ-
äá»» ôüíéóå ç ê. ÊïõíôïõñÜ, ç ïðïßá Þôáí êåíôñéêÞ ïìéëÞôñéá åéäéêÞò åíüôçôáò áöéåñùìÝ-
íçò óôéò åðåíäõôéêÝò åõêáéñßåò óôïí åëëçíéêü ôïõñéóìü.

  Ç áíáðëçñþôñéá õðïõñãüò åðéóÞìáíå, ìåôáîý Üëëùí, ðùò ç êõâÝñíçóç, Ý÷ïíôáò áíá-
íåþóåé ôç èçôåßá ôçò ãéá ôá åðüìåíá ôÝóóåñá ÷ñüíéá, Ý÷åé äåóìåõôåß íá ðñï÷ùñÞóåé óå
óçìáíôéêÝò áëëáãÝò, þóôå íá õðÜñîåé áíÜðôõîç. Ï ôïõñéóìüò, åí ìÝóù êñßóçò, Ý÷åé áõîç-
èåß êáôÜ 25%, åíþ ç óõíåéóöïñÜ óôï ÁÅÐ åßíáé 20% êáé ç ÅëëÜäá åßíáé êïñõöáßïò åõñù-
ðáúêüò ðñïïñéóìüò.

  Ó÷åôéêÜ ìå ôéò áõîÞóåéò ôïõ ÖÐÁ, áíÝöåñå üôé, áí êáé åðéâëÞèçêáí áðü ôïõò èåóìïýò,
ç êõâÝñíçóç èá ðñïóðáèÞóåé, ìÝóù åíáëëáêôéêþí ìÝôñùí, íá ðñïóöÝñåé åëáöñýíóåéò
óôïí êëÜäï. Ó÷åôéêÜ ìå ôçí ðñïóöõãéêÞ êñßóç, ôüíéóå üôé Ý÷ïõí ëçöèåß ôá áðáñáßôçôá ìÝ-
ôñá þóôå íá ìçí åðçñåÜæåôáé ï ôïõñéóìüò.

  Óôá Üìåóá ó÷Ýäéá, üðùò áíÝöåñå, âñßóêïíôáé ç âåëôßùóç ôùí õðïäïìþí, ç âåëôßùóç ôçò
ðïéüôçôáò ôùí õðçñåóéþí, ç ðñïÝêôáóç ôçò ôïõñéóôéêÞò ðåñéüäïõ êáé ç åîÝëéîç íÝùí ôý-
ðùí ôïõñéóìïý êáé ðñïïñéóìþí.

  Óôï óõíÝäñéï, ìå ôç óõììåôï÷Þ ðåñéóóïôÝñùí áðü 1.000 óõíÝäñùí, ðáñåõñÝèçêáí äéå-
èíÞ åðåíäõôéêÜ funds, äéåèíÞ ÷ñçìáôïðéóôùôéêÜ éäñýìáôá, ðïëõåèíéêÝò åôáéñåßåò êáé ïñ-
ãáíéóìïß, êáèþò êáé êïñõöáßïé åðé÷åéñçìáôßåò.

ÐçãÞ ÁÐÅ-ÌÐÅ

ÊÜëåóìá ôïõ ÕÖÕÐÅÎ Ä. ÌÜñäá áðü ôéò ÇÐÁ íá åìðéóôåõôïýí ôçí ÅëëÜäá
ïé îÝíïé åðåíäõôÝò

  ÊÜëåóìá óôïõò åðåíäõôÝò íá äåßîïõí åìðéóôïóýíç êáé íá åðåíäýóïõí óôçí ÅëëÜäá

áðçýèõíå ï õöõðïõñãüò Åîùôåñéêþí áñìüäéïò ãéá ôéò Äéåèíåßò ÏéêïíïìéêÝò Ó÷Ýóåéò,
ÄçìÞôñçò ÌÜñäáò, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ óõíåäñßïõ ôçò Capital Link.

  Óôï ðëáßóéï áõôü, ï ê. ÌÜñäáò ùò êåíôñéêüò ïìéëçôÞò óôï äéåèíÝò óõíÝäñéï, áíÝðôõîå
ôéò íÝåò ðïëéôéêÝò ôçò êõâÝñíçóçò ãéá ôçí ðñïóÝëêõóç íÝùí Üìåóùí îÝíùí åðåíäýóåùí
êáé ãéá ôçí ðñïþèçóç ôùí åîáãùãþí. Åéäéêüôåñá, åóôßáóå óôéò ðñùôïâïõëßåò ôçò êõâÝñíç-
óçò ãéá ôç äçìéïõñãßá óôáèåñïý êáé åõíïúêïý åðåíäõôéêïý ðåñéâÜëëïíôïò ìÝóù ôçò ìåßù-
óçò ôçò ãñáöåéïêñáôßáò, êõñßùò ìå ôçí áðëïðïßçóç ôùí äéáäéêáóéþí áäåéïäüôçóçò ôùí å-
ðåíäýóåùí, êáé ôüíéóå ðùò ç ÅëëÜäá èá ÷ñåéáóèåß óçìáíôéêÝò åðåíäýóåéò ôá åðüìåíá
÷ñüíéá, ðñïêåéìÝíïõ íá åðéôý÷åé õøçëïýò ñõèìïýò áíÜðôõîçò.

  Éäéáßôåñç Ýìöáóç Ýäùóå óôï óôáèåñü ðïëéôéêü ðåñéâÜëëïí êáé õðïãñÜììéóå ôç ãåù-
óôñáôçãéêÞ èÝóç ôçò ÅëëÜäïò, ç ïðïßá ôçí áíáäåéêíýåé óå åíåñãåéáêü êáé äéáìåôáêïìéóôé-
êü êüìâï, üðùò åðéóÞìáíå, êáé áíáöÝñèçêå óôéò èåôéêÝò ðñïïðôéêÝò ðïõ õðÜñ÷ïõí óôïí

ôïìÝá ôïõ ôïõñéóìïý.
 ÁðïíïìÞ 2015 Hellenic Capital Link Leadership Award
  ÊáôÜ ôï êëåßóéìï ôùí åñãáóéþí ôïõ 17ïõ ÅôÞóéïõ Capital Link Invest in Greece Forum

óôç ÍÝá Õüñêç, áðïíåìÞèçêå ôï «Hellenic Capital Link Leadership Award» ãéá ôï 2015
óôïí Äñ. Áíôþíç Ðáðáäçìçôñßïõ, Ðñüåäñï ôïõ ÄÓ ôïõ Éäñýìáôïò ÙíÜóç & Äéåõèýíïíôá
Åôáßñï ôçò ÄéêçãïñéêÞò Åôáéñåßáò Á.Ó. Ðáðáäçìçôñßïõ & ÓõíåñãÜôåò, ãéá ôç óõìâïëÞ ôïõ
óôçí ðñïâïëÞ ôçò ÅëëÜäïò êáé ôïõ Åëëçíéóìïý êáé ãéá ôéò ðïëõÜñéèìåò åêðáéäåõôéêÝò êáé
öéëáíèñùðéêÝò ôïõ ðñùôïâïõëßåò óå ðáãêüóìéï åðßðåäï êáé éäéáßôåñá óôçí ÅëëÜäá.

  Ôï «Hellenic Capital Link Leadership Award» äßäåôáé åôçóßùò óå Ýíá Üôïìï ç ïñãáíé-
óìü ãéá ôçí åîáéñåôéêÞ óõìâïëÞ ôïõ óôçí ðñïþèçóç óôåíüôåñùí åðé÷åéñçìáôéêþí äåóìþí
ìåôáîý ôçò ÅëëÜäáò êáé ôçò ðáãêüóìéáò åðé÷åéñçìáôéêÞò êáé åðåíäõôéêÞò êïéíüôçôáò. Ôï
Capital Link Leadership Award  ãéá ôï 2012 åß÷å áðïíåìçèåß óôïí ê. ÁíäñÝá Í. ËéâÝñç,
Ðñüåäñï êáé Äéåõèýíïíôá Óýìâïõëï ôçò Dow Chemical Company, ôï 2013 áðïíåìÞèçêå
óôïí ê. John Calamos, Ðñüåäñï êáé Äéåõèýíïíôá Óýìâïõëï ôçò Calamos Investments, åíþ
ãéá ôï 2014 óôïí ê. Ãéþñãï ËïãïèÝôç, Ðñüåäñï êáé Äéåõèýíïíôá Óýìâïõëï ôïõ Ïìßëïõ Li-
bra.

 Ï Äñ. Áíôþíçò Ðáðáäçìçôñßïõ ôüíéóå ìåôáîý Üëëùí óôçí ïìéëßá ôïõ: « Ôá Capital Link
Awards Ý÷ïõí ùò óçìåßï áíáöïñÜò ôïõò ôéò åðåíäýóåéò. Åìåßò óôï Éäñõìá ÙíÜóç, åäþ êáé
40 ÷ñüíéá, åðåíäýïõìå óôçí ðáéäåßá, ôïí ðïëéôéóìü, ôçí õãåßá, ôçí êïéíùíéêÞ áëëçëåããýç
êáé ôï ðåñéâÜëëïí. Áêïëïõèþíôáò ôç öéëïóïößá ôïõ åìðíåõóôÞ ôïõ ÁñéóôïôÝëç ÙíÜóç, ôï
Éäñõìá åðéëÝãåé ìå áíáðôõîéáêÜ, ïõóéáóôéêÜ  êñéôÞñéá ôïí ðáñáëÞðôç ôçò êÜèå äùñåÜò
ôïõ. Åðåíäýïõìå óôçí êïéíùíßá áðåëåõèåñþíïíôáò ôéò äõíÜìåéò ôçò. Êáé åðåíäýïõìå ìå
ôéò ÷éëéÜäåò õðïôñïößåò, ìå ôï ÙíÜóåéï Êáñäéï÷åéñïõñãéêü ÊÝíôñï, ìå ôç ÓôÝãç ÃñáììÜ-
ôùí êáé Ôå÷íþí êáé ôï ðëïýóéï êáëëéôå÷íéêü êáé åêðáéäåõôéêü ôçò ðñüãñáììá, ìå ôï Èõ-
ãáôñéêü ÉäñõìÜ ìáò óôéò ÇÐÁ, ìå áíáñßèìçôåò äùñåÝò óôç ðñùôïâÜèìéá êáé äåõôåñïâÜè-
ìéá åêðáßäåõóç. Åðåíäýïõìå åíéó÷ýïíôáò ôçí ÅéäéêÞ ÁãùãÞ. Åðåíäýïõìå ìå ôï Áñ÷åßï
ÊáâÜöç. Ôá ðñïãñÜììáôá ìáò ÷ñçìáôïäïôïýíôáé áðïêëåéóôéêÜ áðü ôéò åðé÷åéñçìáôéêÝò å-
ðåíäýóåéò ôïõ Éäñýìáôïò. Åðåíäýïõìå óôçí êáéíïôïìßá. Åðåíäýïõìå êõñßùò óôçí Íáõôéëß-
á, óõíå÷ßæïíôáò ôçí ðáñÜäïóç ôïõ ÁñéóôïôÝëç ÙíÜóç åíüò åðé÷åéñçìáôßá ðïõ ðÜíôá Ý-
âëåðå ìáêñéÜ. Åôóé êé åìåßò, óôï Éäñõìá ÙíÜóç êïéôÜæïõìå ìðñïóôÜ ìå óôü÷ï íá âïçèÞóïõ-
ìå  ôçí ÅëëÜäá íá åßíáé áõôü ðïõ ôçò áîßæåé. Íá åßìáóôå êáé íá åêðÝìðïõìå ôçí ÅëëÜäá
ðïõ èÝëïõìå».
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ΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 40 ΔΙΣ ΕΥΡΠ

ΒΛΕΠΟΥΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ
ΨΑΧΝΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΙΤΗΝ ΕΑΑΑΔΑ
ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΣ ΚΑΤΖΟΥ

Jk έκα μεγάλα επενδυτικά funds από/\ τη Μεγάλη Βρετανία και τις ΗΠΑ' ■ βρέθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες 

στην Ελλάδα με αντικειμενικό σκοπό
να μελετήσουν τις όποιες ευκαιρίες παρουσιάζονται 

στη χώρα μας αυτή τη στιγμή και
-αν είναι δυνατόν- να «βάλουν» κάποια κεφάλαια, 

έστω πειραματικά. Υπολογίζεται δε
ότι τα υπό διαχείριση κεφάλαιά τους ξεπερ¬

νούν τα 40 δις ευρώ, οπότε οι δυνατότητες
που έχουν για να στηρίξουν μια απόφασή
τους είναι... απεριόριστες.

Πρόσφατα, μάλιστα, στην «ομάδα» προστέθηκαν 

και κάποια αραβικά κεφάλαια, τα
οποία βρίσκονται προς αναζήτηση ευκαιριών 

και στον ελλαδικό χώρο. Πρόκειται για
τα hedgefundsTuvJP Morgan, Capital, Alden
Capital, Prince Capital, Fidelity, Schilister,

Fortess, Apollo και Marathon. Διαχειριστές
των funds αυτών συναντήθηκαν με τραπεζίτες 

και στελέχη εισηγμένων εταιρειών, όπως
οι Motor Oil, ΟΤΕ, Μυτιληναίος - METKA,
Intralot, Frigoglass, ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Σύμφωνα με
τους διαχειριστές τους, η Ελλάδα έχει «βαρύτητα» 

γύρω στο 3% στα χαρτοφυλάκιά
τους. Αυτό σημαίνει ότι αν αποφασίσουν να
επενδύσουν το μέγιστο των κεφαλαίων που
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προορίζονται για τη χώρα μας τότε θα εισρεύσουν

περίπου 2 δις δολάρια

Ελ Ντοράντο υπεραξιών
Γενικότερα η αίσθηση που υπάρχει στους

επενδυτικούς κύκλους είναι ότι η Ελλάδα
μπορεί να γίνει Ελ Ντοράντο των υπεραξιών
τα επόμενα χρόνια Κι αυτό διότι πρόκειται
για μια χώρα στην οποία έχουν ισοπεδωθεί
οι αποτιμήσεις λόγω του κινδύνου χρεοκοπίας

και ταυτόχρονα η οικονομία εξαιτίας
της βίαιης προσαρμογής των μισθών έχει τις
προϋποθέσεις να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική

Και οι προϋποθέσεις αυτές σχετίζονται

με τις κινήσεις που γίνονται στο μέτωπο
των διαρθρωτικών αλλαγών και της πάταξης
της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι
η Goldman Sachs ήταν από τους πρώτους
που έκαναν την τελευταία περίοδο δυναμική

επανεμφάνιση στο ελληνικό Χρηματιστήριο

προχωρώντας σε τοποθετήσεις
στις τραπεζικές μετοχές κατά τη διάρκεια
των αυξήσεων κεφαλαίου Σημειωτέον ότι
η Goldman Sachs τον τελευταίο ενάμιση
χρόνο είχε βγάλει από τα επενδυτικά της ραντάρ

την Ελλάδα Τώρα όμως όχι μόνο επανέκαμψε

αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν
ότι συζητά και την ενεργοποίηση projects
τα οποία παρέμειναν ζωντανά

Δεν ήταν επίσης τυχαίες οι δηλώσεις του
διάσημου διαχειριστή Τζον Πόλσον στο συνέδριο

της Capital Link για την ελληνική οικονομία

στη Νέα Υόρκη ότι θα εξετάσει περαιτέρω

επενδύσεις στην Ελλάδα Ο γνωστός για
τις τοποθετήσεις του στις ελληνικές τράπεζες
εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της
οικονομίας Έχουμε επενδύσει στην ανακε
φαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και θα

εξετάσουμε νέες επενδύσεις όσο Θα σημειώνεται

περαιτέρω πρόοδος σημείωσε ενώ
τόνισε ότι η Ελλάδα επιβίωσε από την καταιγίδα

Τα σύννεφα διαλύονται και ο ήλιος αρχίζει
να κάνει την εμφάνιση του Τα ήρεμα νερά θα
οδηγήσουν σε πιο ομαλούς πλόες Ο ήλιος θα
λάμψει και πάλι πάνω από την Ελλάδα

Σε επαφή με τράπεζες
τα distress funds

Από την πλευρά τους τα distress funds
έχουν απευθυνθεί σε τράπεζες επιχειρώντας

να αγοράσουν με σημαντικό discount
έκπτωση ακόμα και στο 20 τα δανειακά

χαρτοφυλάκια ομίλων που έχουν προοπτική

αλλά εσχάτως δέχτηκαν πλήγματα

Σχετικά με την πώληση
κόκκινων δανείων

σε ξένα funds τραπεζικέβ
nnyés αναφέρουν ότι
η πολιτική αναμένεται
να είναι διαφορετική
ανά τράπεζα

λόγω κρίσης Και δεν είναι ίσως συμπτωματική

η σταδιακή μεταστροφή του τρόπου με
τον οποίο κάποια ξένα επενδυτικά κεφάλαια
αλλά και εγχώριοι παίκτες βλέπουν πλέον
ελληνικές επιχειρήσεις καθώς σε έναν βαθμό

δείχνει να απομακρύνεται ο χαρακτηρισμός

country risk για την εγχώρια αγορά Η

ύπαρξη ομίλων με προοπτική εξαγωγικό
προφίλ ποιοτικά χαρακτηριστικά συμμετοχή

σε τομείς που ενδιαφέρουν τους επενδυτές

η σημαντική ρευστότητα που κατέχουν
κάποια funds αλλά και οι χαμηλές αποτιμήσεις

που ιντριγκάρουν και προσελκύουν
υποψήφιους μνηστήρες σε έναν βαθμό
έχουν αρχίσει ως στοιχεία να αποτυπώνονται

στην επιχειρηματική σκακιέρα
Για να επανέλθουμε όμως στο τώρα και το

αύριο ήδη κάποια χαρτοφυλάκια εξετάζουν
ή βολιδοσκοπούν περιπτώσεις ενώ η λίστα
που προωθεί το Χρηματιστήριο Αθηνών με
τις εταιρείες που έχουν εξαγωγικό προφίλ ή
έστω ένα σημαντικό μέρος των εσόδων τους
άνω του 30 προέρχεται από το διεθνές στερέωμα

γίνεται αντικείμενο μελέτης από ξένα
funds ή εγχώρια κεφάλαια που έχουν παρκαρισμένη

ρευστότητα στο εξωτερικό Εταιρείες

με διεθνοποιημένη παρουσία μικρού

μεσαίου ή μεγάλου βεληνεκούς θεωρούνται
μεταξύ άλλων οι ΜΕΤΚΑ Intracom Intralot
J&P Άβαξ Kleemann Eurodrip FG Europe
Frigoglass Ικτίνος Σαράντης Κορρές Αλου
μύλ ΑΝΕΚ Centric Πλαστικά Κρήτης Κυρια
κίδης Φιερατέξ Flexopack Λύκος Μαθιός
Mermeren MLS Πλαστικά Θράκης κ.ά

θα προκύψουν συμφωνίες
Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες

εταιρείες ή άλλες ανάλογες θεωρούνται
στο σύνολο τους στόχοι καθώς μένει

να φανεί αν υπάρχει και φωτιά πίσω από τον
καπνό αν θα προκύψουν συμφωνίες ενώ
δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το ότι ακόμα

υπάρχουν κίνδυνοι δυσλειτουργίες και
προβλήματα στην Ελλάδα Κάποιοι ωστόσο

ψάχνουν για ευκαιρίες και μάλιστα σε
καλές τιμές εν μέσω της κρίσης και με την
προσδοκία ότι η χώρα μας θα ξεφύγει από
τις Συμπληγάδες θα βελτιωθεί το κλίμα και
βέβαια θα προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις
και αποκρατικοποιήσεις

Σε ό,τι αφορά πάντως στην πώληση κόκκινων

δανείων σε ξένα funds τραπεζικές
πηγές αναφέρουν ότι η πολιτική αναμένεται
να είναι διαφορετική ανά τράπεζα Αιχμή
στη στρατηγική της πώλησης θα είναι αναμφίβολα

τα μεγάλα κόκκινα επιχειρηματικά
δάνεια τα οποία θα ομαδοποιηθούν ανά
κλάδο ξενοδοχεία ακτοπλοΐα κ.ά και εν
συνεχεία θα βγουν προς πώληση Ωστόσο
αγκάθι αποτελεί ακόμη η τιμή Κι αυτό διότι
τα ξένα funds προσφέρουν επί του παρόντος

εξευτελιστικές τιμές μόλις 30-40 σεντς
για κάθε 1 ευρώ με τις τιμές να πέφτουν
κατακόρυφα στις κατηγορίες των στεγαστικών

και των καταναλωτικών δανείων
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Σκίζεται η κυβέρνηση για προσέλκυση επενδύσεων και στήριξη εξωστρέφειας

Σε
φάση πλήρους δραστηριοποίησης έχει περάσει το υπουργείο

Εξωτερικών με στόχο την παραπέρα προώθηση θέσεων
ντόπιων μονοπωλίων σε αγορές του εξωτερικού καθώς

και την προσέλκυση εδώ ξένων λιμναζόντων κεφαλαίων
προς αναθέρμανση της εγχώριας καπιταλιστικής οικονομίας

Σε αυτήν τη βάση ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις Δ Μάρδας ολοκλήρωσε χτες
την τετραήμερη επίσκεψη του στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της συμμετοχής

του ως κεντρικός ομιλητής στο 17ο Invest In Greece
Forum το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις ΗΠΑ είχε σειρά επαφών

με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης καθώς
και με επικεφαλής μεγάλων αμερικανικών επενδυτικών οίκων
και επιχειρήσεων Ειδικότερα συναντήθηκε με την υφυπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ αρμόδια για την Οικονομική Ανάπτυξη
την Ενέργεια και το Περιβάλλον Κάθριν Νοβέλι με την οποία
συζήτησε τους τρόπους ενίσχυσης της διμερούς οικονομικής
συνεργασίας Ελλάδος ΗΠΑ και προσέλκυσης αμερικανικών
επενδύσεων στην Ελλάδα με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς
της ηλεκτρομηχανικής και του λογισμικού

Παράλληλα συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα το επενδυτικό
περιβάλλον στην Ελλάδα όπου ανέπτυξε τις νέες πολιτικές

της κυβέρνησης για την προσέλκυση νέων άμεσων ξένων
επενδύσεων και για την προώθηση των εξαγωγών Συναντήθηκε

επίσης με εκπροσώπους και εταιρείες του US Chamber
of Commerce Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο με τους
οποίους συζήτησε τις προοπτικές και ευκαιρίες που παρου¬

σιάζει η ελληνική αγορά για τις αμερικανικές επιχειρήσεις
Σε μια παράλληλη εξέλιξη χτες υπουργείο Εξωτερικών και

ΕΒΕΑ διοργάνωσαν Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα Η
οικονομία και το επιχειρηματικό περιβάλλον του Ιράν Σκοπός

της εκδήλωσης η οποία έρχεται λίγες μέρες μετά την επίσκεψη

κυβερνητικού και επιχειρηματικού κλιμακίου με επικεφαλής

τον υπουργό Εξωτερικών Ν Κοτζιά στην Τεχεράνη ήταν

να παρέχει μια γενική εισαγωγή για το επιχειρηματικό περιβάλλον

της χώρας και τις ευκαιρίες που προσφέρονται στις
ελληνικές εταιρείες που επιθυμούν να εξερευνήσουν την αγορά

του Ιράν

Κι άλλα εργαλεία για τη στήριξη
της εξωστρέφειας του κεφαλαίου

Τέλος χτες πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της_Γενικής
Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του ΥΠΕ εκδήλωση

παρουσίασης της νέας υπηρεσίας Συνήγορος Αγοράς
η οποία προσφέρει βοηθητικές υπηρεσίες στις ελληνικές επι
χειρήσεις μέσω της διαδικτυακής πύλης επιχειρηματικότητας
του ΥΠΕ AGORA Κατά το ΥΠΕ ο εν λόγω Συνήγορος αποτελεί

σύγχρονο εργαλείο επιχειρηματικής υποστήριξης
στοχεύοντας στην υποστήριξη της εξαγωγικής προσπάθειας
των ελληνικών επιχειρήσεων και στην επέκταση της ελληνικής

επιχειρηματικής δράσης σε νέες αγορές
Στην εκδήλωση συμμετείχαν περί τους 100 εκπροσώπους αρμόδιων

φορέων επιμελητηρίων και εγχώριων επιχειρήσεων Κατά

την εναρκτήρια ομιλία του ο γγ Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
Γ Τσίπρας επικεντρώθηκε στις δράσεις του υπουργείου Εξωτερικών

στο πλαίσιο της λεγόμενης οικονομικής διπλωματίας
για την προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των

εξαγωγικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές τονίζοντας ιδιαίτερα

τον σημαντικό ρόλο του δικτύου των 57 Γραφείων Οικονομικών

και Εμπορικών Υποθέσεων Γραφεία ΟΕΥ στο εξωτερικό

σε αντίστοιχες διπλωματικές αποστολές
Επεσήμανε παράλληλα την πολιτική βούληση της κυβέρνησης

για ευρύτερες αλλαγές στις υπάρχουσες δομές και νοοτροπίες

ως προϋπόθεση για τη βελτίωση σε βάθος χρόνου
του τρόπου λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης

Ακολούθησαν παρουσιάσεις από υπηρεσιακά στελέχη των
αρμόδιων Διευθύνσεων του υπουργείου για τον τρόπο λειτουργίας

της διαδικτυακής πύλης AGORA και του Συνήγορου Αγοράς

μέσω των οποίων Ελληνες επιχειρηματίες μπορούν να
τροφοδοτούνται καθημερινά με χρήσιμες οικονομικές εμπορικές

και επενδυτικές πληροφορίες που παρέχονται από το δίκτυο

των Γραφείων ΟΕΥ το προσωπικό των οποίων παίζει ρόλο
πληροφοριοδότη και συμβουλάτορα των ντόπιων μονοπωλίων

για ευκαιρίες για μπίζνες στο εξωτερικό
Αλλωστε όπως διακηρύσσεται από το ΥΠΕζ στόχος των εν

λόγω αναβαθμισμένων υπηρεσιών είναι η έγκυρη πληροφόρηση
η απάντηση σε συγκεκριμένα ερωτήματα εταιρειών η παροχή

δωρεάν συμβουλευτικών υπηρεσιών και επιχειρηματικής
καθοδήγησης καθώς και η διαμεσολάβηση στην επίλυση εμπορικών

διαφορών και προβλημάτων
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Νταλάρα Στηρίζω την ελληνική προσπάθεια
Η Ελλάδα οφείλει και πρέπει να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη προς τους διεθνείς επενδυτές

Οφείλει αν θέλει να δει να ανακάμπτει η οικονομία της να προχωρήσει ταχύτατα τις
μεταρρυθμίσεις στο κράτος Έπρεπε πολλά να είχαν γίνει εδώ και χρόνια Η κυβέρνηση και
ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας πρέπει να πιστέψουν στο πρόγραμμα που υλοποιούν
και να το ενθαρρύνουν με πράξεις και αποφασιστικότητα Αυτά μεταξύ άλλων είπε στη
σύντομη παρέμβαση του ο πρώην ισχυρός άνδρας του IIF και νυν επικεφαλής πανίσχυρου

οικονομικού fund με ισολογισμό άνω των 1,3 τριςΤσαρλς Νταλάρα στο 17ο Capital
Link Forum nou πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την
εβδομάδα που πέρασε Ίσως ήταν η μοναδική παρουσία
που προσέδωσε αίγλη στην όλη διοργάνωση καθώς σε
γενικές γραμμές το φόρουμ χαρακτηρίστηκε ως χαμηλών

προσδοκιών Στενός συνεργάτης του εκμυστηρεύτηκε
μάλιστα ότι ο κ Νταλάρα έδωσε το παρών στην

εκδήλωση λόγω της παρουσίας δύο κυβερνητικών στελεχών

της Έλενας Κουντουρά και του Δημήτρη Μάρδα
Παρευρέθηκα επειδή στηρίζω την ελληνική προσπάθεια

κι επειδή πρέπει να σταλεί ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα

προς τυχόν επενδυτές να στηριχτεί η Ελλάδα παρόλο που το ακροατήριο δεν ήταν αυτό
που θα όφειλε ή τουλάχιστον αυτό που υπόσχονταν οι διοργανωτές του ότι θα ήταν ήταν το
σχετικό σχόλιο Αμερικανοί οικονομικοί αναλυτές που παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς
τη διαδρομή του φόρουμ σημειώνουν ότι η συγκεκριμένη διοργάνωση εδώ και χρόνια
δεν προσφέρει τίποτα απολύτως γι αυτό και δεν τυγχάνει προβολής από τα μεγάλα οικονομικά

αμερικανικά MME καθώς υπόσχεται πολύ περισσότερα απ όσα μπορεί να οργανώσει
πραγματοποιήσει Γενικά είναι μια πολύ πρόχειρη εσωτερική υπόθεση των Ελλήνων και των

κρατικών φορέων που την υποστηρίζουν
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Τι ρώτησαν τον Παναγιωτάκη τα 8 funds που είδε στη Νέα Υόρκη
Το βάθος των αλλαγών που έρχονται στην ελληνική αγορά ηλεκτρισµού, οι ανατροπές που
δροµολογούνται καθώς και οι επιπτώσεις τους δεν αφήνουν ασυγκίνητους τους ξένους θεσµικούς και τα
funds. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει αν κρίνει κανείς από το βοµβαρδισµό ερωτήσεων που δέχθηκε
σύµφωνα µε καλά ενηµερωµένες πηγές, ο πρόεδρος τη ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης στο περιθώριο του
17ου New York Capital Link Forum, µε θέµα "Investing for Growth", που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Ποιές ακριβώς συνέπειες θα έχει στην εξέλιξη της επιχείρησης η απώλεια των κερδών και των παγίων του
ΑΔΜΗΕ, τι θα συµβεί µε τις µνηµονιακές δεσµεύσεις για την υποχρεωτική µετακίνηση πελατών, πόσο είναι
σήµερα το ύψος των ληξιπρόθεσµων οφειλών και αν µειώνεται, τι αλλάζει µε τα ΑΔΙ, ήταν σύµφωνα µε
πληροφορίες µερικές από τις ερωτήσεις που υπέβαλαν επίµονα στον κ. Παναγιωτάκη, εκπρόσωποι από το
διεθνές επενδυτικό κοινό. Πέρα όµως από τις επίµονες ερωτήσεις, η εντύπωση που...

Energeiakozani   ·    πριν από  21 ώρες 31 λεπτά  ·    
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Επανέρχεται το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για την ελληνική αγορά -
Απαραίτητη η εφαρµογή του µνηµονίου

O Wilbur Ross, ζήτησε εφαρµογή του µνηµονίου, ενίσχυση των επενδυτικών δαπανών
έναντι της κατανάλωσης και απελευθέρωση της αγοράς εργασίας
Την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και την δηµιουργία  κλίµατος πολιτικής
σταθερότητας αναµένουν ξένα  επενδυτικά  κεφάλαια  που επανακτούν σταδιακά  το
ενδιαφέρον τους για  την ελληνική αγορά . 
Όπως αναφέρει σε δηµοσίευµα της η Καθηµερινής, στο πλαίσιο του 17ου ετήσιου Capital Link Invest in
Greece Forum που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη µε τη συµµετοχή χιλιάδων ξένων επενδυτών,
επιχειρηµατιών και τραπεζιτών, υπήρξαν παροτρύνσεις προς την ελληνική κυβέρνηση να κινηθεί στις δύο
αυτές κατευθύνσεις, από επενδυτές που έχουν ήδη τοποθετηθεί στην Ελλάδα και συµµετείχαν στην
ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. 
Όπως αναφέρει το δηµοσίευµα, «στο ιδιαίτερα απαιτητικό αυτό κοινό, που εν ολίγοις θα αποφασίσει εάν
θα αρχίσουν να ξαναγίνονται επενδύσεις ή όχι στην Ελλάδα και αν η χώρα θα µπορέσει να επανέλθει στις
αγορές απευθύνθηκε και ο πρωθυπουργός ζητώντας του να εµπιστευθεί τη χώρα και την κυβέρνηση. 
Ο καιρός θα δείξει αν αυτό θα καταστεί δυνατό. 
Στο µεσοδιάστηµα, όµως, οι επενδυτές που έχουν εµπιστευθεί τα κεφάλαιά τους στη χώρα και το
τραπεζικό της σύστηµα, παρά τις ζηµίες που υπέστησαν φέτος από τις προηγούµενες τοποθετήσεις τους,
είχαν πολλές υποδείξεις να κάνουν προς την Αθήνα».
O John Polson, ένας εκ των µεγαλύτερων επενδυτών στις τράπεζες και στην ελληνική οικονοµία εν γένει,
που συµµετείχε στο forum της Capital Link, ξεκαθάρισε πως «θα εξετάζουµε πρόσθετες επενδύσεις ανάλογα
µε την περαιτέρω πρόοδο που θα σηµειώνεται». 
«Μας ενθαρρύνει η υιοθέτηση και η εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων από τη σηµερινή κυβέρνηση για τη
διασφάλιση της παγκόσµιας ανταγωνιστικότητας. 
Συνέχεια της σταθερότητας στο πολιτικό µέτωπο θα ενσταλάξει εµπιστοσύνη στην ελληνική ανάκαµψη»,
τόνισε στη Νέα Υόρκη.
Πιο αυστηρός ο δισεκατοµµυριούχος επενδυτής και εκ των βασικών µετόχων της Eurobank, Wilbur Ross,
ζήτησε γρήγορη νοµοθέτηση και εφαρµογή ολόκληρου του µνηµονίου, ενίσχυση των επενδυτικών δαπανών
έναντι της κατανάλωσης, απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, µέτρα για την τόνωση των εξαγωγών και
του τουρισµού, διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας και ολοκλήρωση όλων των
µεταρρυθµίσεων που χρειάζεται η χώρα.
Από την πλευρά του ο Γουίλιαµ Βράτος, Partner και Portfolio Manager της York Capital, η οποία έχει
τοποθετηθεί σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Πανγαία και αλλού, ανέφερε πως «έχουµε επενδύσει κεφάλαια απευθείας στη
χώρα και ελπίζουµε ότι τους επόµενους µήνες θα δούµε κάποια άµεσα αποτελέσµατα». 
Συµπλήρωσε όµως πως «παρά το γεγονός ότι έχουµε κάνει µια µεγάλη επένδυση στην αγορά ακινήτων
µέσω της Εθνικής Τράπεζας, δεν είδαµε ελκυστικές ευκαιρίες στην ευρύτερη αγορά ακινήτων».
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όµως έχουν και οι τοποθετήσεις των πολυεθνικών που βρίσκονται στη χώρα. 
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ronald Kleijwegt, διευθυντής της εφοδιαστικής αλυσίδας της Hewlett-Packard,
σηµείωσε πως «αν τις προηγούµενες δεκαετίες το παγκόσµιο εµπόριο διεξαγόταν µέσω των λιµανιών της
Βόρειας Ευρώπης και της Αµερικής, πλέον οι επόµενες δεκαετίες ανήκουν στο εµπόριο µεταξύ Κίνας και
Ευρώπης και σε αυτό το πλαίσιο ο Πειραιάς είναι πρωταγωνιστής».
Στο ίδιο forum παρόντες ήταν και οι εκπρόσωποι των θεσµών.
Ειδικότερα, οι Declan Costello της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Nicola Giammarioli του ESM, Rasmus Ruffer της
EKT και DeliaVelculescu του ΔΝΤ, εµφανίστηκαν θετικοί για τη µέχρι τώρα πρόοδο στην Ελλάδα, αλλά
ξεκαθάρισαν ότι υπάρχουν ακόµη σηµαντικές προκλήσεις. 
Διαβεβαίωσαν, πάντως, στους συµµετέχοντες στο forum επενδυτές αφενός πως παραµένουν αισιόδοξοι ότι
τα όποια προβλήµατα θα επιλυθούν και αφετέρου ότι η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης θα ανοίξει
τη συζήτηση για το ζήτηµα της διευθέτησης της βιωσιµότητας του ελληνικού χρέους.
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[Η Καθηµερινή]: Επιφυλακτικό «φλερτ» ξένων επενδυτών µε την Αθήνα
Την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και την περαιτέρω εµπέδωση κλίµατος πολιτικής
σταθερότητας αναµένουν ξένα επενδυτικά κεφάλαια που εµφανίζονται να ξαναβάζουν σταδιακά στο
ραντάρ τους την ελληνική αγορά. Παροτρύνσεις προς την κυβέρνηση να κινηθεί στις δύο αυτές
κατευθύνσεις υπήρξαν, άλλωστε, άφθονες τις τελευταίες ηµέρες από µεγάλους επενδυτές που έχουν ήδη
τοποθετηθεί στην Ελλάδα και συµµετείχαν και πάλι στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών.
Αυτά έγιναν ξεκάθαρα στο πλαίσιο του 17ου ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη µε τη συµµετοχή χιλιάδων ξένων επενδυτών, επιχειρηµατιών και
τραπεζιτών. Στο ιδιαίτερα απαιτητικό αυτό κοινό, που εν ολίγοις θα αποφασίσει εάν θα αρχίσουν να
ξαναγίνονται επενδύσεις ή όχι στην Ελλάδα και αν η χώρα θα µπορέσει να επανέλθει στις αγορές
απευθύνθηκε και ο πρωθυπουργός ζητώντας του να εµπιστευθεί τη χώρα και την κυβέρνηση. Ο καιρός θα
δείξει αν αυτό θα καταστεί δυνατό. Στο µεσοδιάστηµα, όµως, οι επενδυτές που έχουν εµπιστευθεί τα
κεφάλαιά τους στη χώρα και το τραπεζικό της σύστηµα, παρά τις ζηµίες που υπέστησαν φέτος από τις
προηγούµενες τοποθετήσεις τους, είχαν πολλές υποδείξεις να κάνουν προς την Αθήνα.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Επιφυλακτικό "φλερτ" ξένων επενδυτών µε την Αθήνα
Την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και την περαιτέρω εµπέδωση κλίµατος πολιτικής
σταθερότητας αναµένουν ξένα επενδυτικά κεφάλαια που εµφανίζονται να ξαναβάζουν σταδιακά στο
ραντάρ τους την ελληνική αγορά. Παροτρύνσεις προς την κυβέρνηση να κινηθεί στις δύο αυτές
κατευθύνσεις υπήρξαν, άλλωστε, άφθονες τις τελευταίες ηµέρες από µεγάλους επενδυτές που έχουν ήδη
τοποθετηθεί στην Ελλάδα και συµµετείχαν και πάλι στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών.
Αυτά έγιναν ξεκάθαρα στο πλαίσιο του 17ου ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη µε τη συµµετοχή χιλιάδων ξένων επενδυτών, επιχειρηµατιών και
τραπεζιτών. Στο ιδιαίτερα απαιτητικό αυτό κοινό, που εν ολίγοις θα αποφασίσει εάν θα αρχίσουν να
ξαναγίνονται επενδύσεις ή όχι στην Ελλάδα και αν η χώρα θα µπορέσει να επανέλθει στις αγορές
απευθύνθηκε και ο πρωθυπουργός ζητώντας του να εµπιστευθεί τη χώρα και την κυβέρνηση. Ο καιρός θα
δείξει αν...

Καθηµερινή   ·    πριν από  15 ώρες 36 λεπτά  ·    

http://www.palo.gr/oikonomika-nea/epifylaktiko-flert-ksenwn-ependytwn-me-tin-athina/13871087/


Site: http://www.palo.gr/
Publication date: 19/12/2015 13:06

Alexa ranking (Greece): 249
Alexa ranking (Cyprus): 748
Alexa ranking (UK): 99095

http://www.palo.gr/multimedia/epixeirhmatika-nea/17o-etisio-capital-link-invest-in-greece-forum/13833686/

17ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum

Καθηµερινή

Η σωστή πληροφόρηση των επενδυτικών και επιχειρηµατικών κύκλων συντελεί στην αναβάθµιση της
εικόνας της Ελλάδος διεθνώς και στην προσέλκυση επενδύσεων που είναι απαραίτητες για την
επανακίνηση της οικονοµίας. Στα πλαίσια αυτά, το εξαιρετικά σηµαντικό για την Ελληνική Οικονοµία
Ετησιο Διεθνές Συνέδριο της Capital Link ανοίγει τις πόρτες του για 17η χρονιά, τη Δευτέρα 14 Δεκεµβρίου
2015 στο......
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Επιφυλακτικό «φλερτ» ξένων επενδυτών µε την Αθήνα
Την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και την περαιτέρω εµπέδωση κλίµατος πολιτικής
σταθερότητας αναµένουν ξένα επενδυτικά κεφάλαια που εµφανίζονται να ξαναβάζουν σταδιακά στο
ραντάρ τους την ελληνική αγορά. Παροτρύνσεις προς την κυβέρνηση να κινηθεί στις δύο αυτές
κατευθύνσεις υπήρξαν, άλλωστε, άφθονες τις τελευταίες ηµέρες από µεγάλους επενδυτές που έχουν ήδη
τοποθετηθεί στην Ελλάδα και συµµετείχαν και πάλι στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών.
Αυτά έγιναν ξεκάθαρα στο πλαίσιο του 17ου ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη µε τη συµµετοχή χιλιάδων ξένων επενδυτών, επιχειρηµατιών και
τραπεζιτών. Στο ιδιαίτερα απαιτητικό αυτό κοινό, που εν ολίγοις θα αποφασίσει εάν θα αρχίσουν να
ξαναγίνονται επενδύσεις ή όχι στην Ελλάδα και αν η χώρα θα µπορέσει να επανέλθει στις αγορές
απευθύνθηκε και ο πρωθυπουργός ζητώντας του να εµπιστευθεί τη χώρα και την κυβέρνηση. Ο καιρός θα
δείξει αν αυτό θα καταστεί δυνατό. Στο µεσοδιάστηµα, όµως, οι επενδυτές που έχουν εµπιστευθεί τα
κεφάλαιά τους στη χώρα και το τραπεζικό της σύστηµα, παρά τις ζηµίες που υπέστησαν φέτος από τις
προηγούµενες τοποθετήσεις τους, είχαν πολλές υποδείξεις να κάνουν προς την Αθήνα.

O Τζον Πόλσον, ένας εκ των µεγαλύτερων επενδυτών στις τράπεζες και στην ελληνική οικονοµία εν γένει,
που συµµετείχε στο forum της Capital Link, ξεκαθάρισε πως «θα εξετάζουµε πρόσθετες επενδύσεις ανάλογα
µε την περαιτέρω πρόοδο που θα σηµειώνεται». «Μας ενθαρρύνει η υιοθέτηση και η εφαρµογή των
µεταρρυθµίσεων από τη σηµερινή κυβέρνηση για τη διασφάλιση της παγκόσµιας ανταγωνιστικότητας.
Συνέχεια της σταθερότητας στο πολιτικό µέτωπο θα ενσταλάξει εµπιστοσύνη στην ελληνική ανάκαµψη»,
τόνισε στη Νέα Υόρκη.

Πιο αυστηρός ο δισεκατοµµυριούχος επενδυτής και εκ των βασικών µετόχων της Eurobank, Γουίλµπουρ
Ρος, ζήτησε γρήγορη νοµοθέτηση και εφαρµογή ολόκληρου του µνηµονίου, ενίσχυση των επενδυτικών
δαπανών έναντι της κατανάλωσης, απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, µέτρα για την τόνωση των
εξαγωγών και του τουρισµού, διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας και ολοκλήρωση όλων
των µεταρρυθµίσεων που χρειάζεται η χώρα.

Από την πλευρά του ο Γουίλιαµ Βράτος, Partner και Portfolio Manager της York Capital, η οποία έχει
τοποθετηθεί σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Πανγαία και αλλού, ανέφερε πως «έχουµε επενδύσει κεφάλαια απευθείας στη
χώρα και ελπίζουµε ότι τους επόµενους µήνες θα δούµε κάποια άµεσα αποτελέσµατα». Συµπλήρωσε όµως
πως «παρά το γεγονός ότι έχουµε κάνει µια µεγάλη επένδυση στην αγορά ακινήτων µέσω της Εθνικής
Τράπεζας, δεν είδαµε ελκυστικές ευκαιρίες στην ευρύτερη αγορά ακινήτων».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όµως έχουν και οι τοποθετήσεις των πολυεθνικών που βρίσκονται στη χώρα. Σε αυτό
το πλαίσιο, ο Ronald Kleijwegt, διευθυντής της εφοδιαστικής αλυσίδας της Hewlett-Packard, σηµείωσε πως
«αν τις προηγούµενες δεκαετίες το παγκόσµιο εµπόριο διεξαγόταν µέσω των λιµανιών της Βόρειας
Ευρώπης και της Αµερικής, πλέον οι επόµενες δεκαετίες ανήκουν στο εµπόριο µεταξύ Κίνας και Ευρώπης
και σε αυτό το πλαίσιο ο Πειραιάς είναι πρωταγωνιστής».

Στο ίδιο forum παρόντες ήταν και οι εκπρόσωποι των θεσµών. Ειδικότερα, οι Ντέκλαν Κοστέλο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νίκολα Τζιαµαρόλι του ESM, Ράσµους Ρέφερ της EKT και Ντέλια Βελκουλέσκου
του ΔΝΤ, εµφανίστηκαν θετικοί για τη µέχρι τώρα πρόοδο στην Ελλάδα, αλλά ξεκαθάρισαν ότι υπάρχουν
ακόµη σηµαντικές προκλήσεις. Διαβεβαίωσαν, πάντως, στους συµµετέχοντες στο forum επενδυτές αφενός
πως παραµένουν αισιόδοξοι ότι τα όποια προβλήµατα θα επιλυθούν και αφετέρου ότι η ολοκλήρωση της
πρώτης αξιολόγησης θα ανοίξει τη συζήτηση για το ζήτηµα της διευθέτησης της βιωσιµότητας του
ελληνικού χρέους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ REUTERS,AFP, ΑΠΕ-MΠΕ
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Αισιόδοξος για την επόµενη µέρα στην Ελλάδα εµφανίστηκε ο δισεκατοµµυριούχος επενδυτής Τζον
Πόλσον, πρόεδρος του οµώνυµου hedge fund, µιλώντας στο συνέδριο της Capital Link για την ελληνική
οικονοµία στη Νέα Υόρκη. Ο Πόλσον δήλωσε ικανοποιηµένος από την υιοθέτηση και την εφαρµογή των
µεταρρυθµίσεων στην Ελλάδα και άφησε το ανοιχτό το ενδεχόµενο επενδύσεων στη χώρα µας. «Η
διατήρηση της σταθερότητας στο ...

Read More »
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Τζον Πόλσον: Ο ήλιος θα λάµψει και πάλι πάνω από την Ελλάδα
Αισιόδοξος για την επόµενη µέρα στην Ελλάδα εµφανίστηκε ο δισεκατοµµυριούχος επενδυτής Τζον
Πόλσον, πρόεδρος του οµώνυµου hedge fund, µιλώντας στο συνέδριο της Capital Link για την ελληνική
οικονοµία στη Νέα Υόρκη.

Ο Πόλσον δήλωσε ικανοποιηµένος από την υιοθέτηση και την εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων στην Ελλάδα
και άφησε το ανοιχτό το ενδεχόµενο επενδύσεων στη χώρα µας. «Η διατήρηση της σταθερότητας στο
πολιτικό µέτωπο θα εµφυσήσει την εµπιστοσύνη στην ελληνική ανάκαµψη», είπε µεταξύ άλλων.

«Έχουµε επενδύσει στην ανακεφαλαιοποίηση των
ελληνικών τραπεζών και θα εξετάσουµε νέες
επενδύσεις όσο θα σηµειώνεται περαιτέρω
πρόοδος», πρόσθεσε.

Ο Πόλσον υπογράµµισε επίσης πως «η Ελλάδα
επιβίωσε από την καταιγίδα». «Τα σύννεφα
διαλύονται και ο ήλιος αρχίζει να κάνει την

εµφάνιση του. Ο ήλιος θα λάµψει και πάλι πάνω από την Ελλάδα», επισήµανε.
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ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ: "ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ" ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Με "κράχτη" την αντιλαϊκή πολιτική και τη γεωστρατηγική θέση της χώρας, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -
ΑΝΕΛ επιχειρεί την προσέλκυση διεθνών επενδυτών προς όφελος του εγχώριου κεφαλαίου. Σε αυτό
ακριβώς το πλαίσιο, διενεργήθηκε, την περασµένη βδοµάδα, στη Νέα Υόρκη, το ετήσιο Φόρουµ "Επενδύστε
στην Ελλάδα" (Capital Link Forum), µε τη συµµετοχή και κυβερνητικού κλιµακίου. Ο πρωθυπουργός, Αλ.
Τσίπρας, µε τηλεοπτικό µήνυµα στους συνέδρους, "διαφήµισε" το αποτέλεσµα των βουλευτικών εκλογών
ως "λαϊκή εντολή να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό η εφαρµογή του προγράµµατος και η ανάκτηση της
πρόσβασης στις διεθνείς αγορές". Και συνέχισε χαρακτηριστικά: "Σε αυτό το σταθερό πολιτικό
περιβάλλον, εκµεταλλευόµαστε την ευρεία συναίνεση για να προωθήσουµε µια σειρά δραστικών
µεταρρυθµίσεων"... Αναλύοντας τους άξονες πάνω στους οποίους κινούνται αυτές οι "δραστικές
µεταρρυθµίσεις", ανέφερε µεταξύ άλλων: Διαβάστε περισσότερα "

Πρέζα TV   ·    πριν από  4 ηµέρες 1 ώρα  ·    
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Εν αναµονή πρότασης-έκπληξης

Εν αναµονή πρότασης-έκπληξης
Με την επικείµενη πώληση της Finansbank, η Εθνική Τράπεζα ενισχύει την κεφαλαιακή της επάρκεια, όχι
µόνο γιατί θα εισπράξει το όποιο τίµηµα, αλλά επειδή αποεπενδύει από µια οικονοµία που από διψήφιους
ρυθµούς ανάπτυξης έχει περάσει και αναµένεται να παραµείνει στα επίπεδα του 2,5-3%. Κι αυτό φαίνεται
να το λαµβάνουν σοβαρά στην οδό Αιόλου, παίρνοντας τις αποφάσεις τους. Αναλυτές προσθέτουν ότι ο
τραπεζικός τοµέας στη γειτονική χώρα έχει συρρικνωθεί κατά 30% µόνο την τελευταία διετία, µε τις
τουρκικές τράπεζες τη δεδοµένη στιγµή να διαπραγµατεύονται κάτω από τη λογιστική τους αξία. Σε
αυτήν την εικόνα προστίθενται η πολιτική αστάθεια της Τουρκίας και η κρίση της Συρίας, που έρχονται να
ολοκληρώσουν την εικόνα που υπάρχει στην Εθνική Τράπεζα αναφορικά µε το project Finansbank.
Η δεσµευτική προθεσµία για την κατάθεση προσφορών λήγει αύριο, και εν προκειµένω ο άτυπος πήχης, ως
προς το ύψος των προσφορών, έχει τοποθετηθεί κοντά στη λογιστική αξία της τράπεζας, δηλαδή µε βάση
τις τρέχουσες τιµές στα περίπου 3,2 δισ. ευρώ. Σύµφωνα µε αξιόπιστες πληροφορίες, από τις διερευνητικές
κινήσεις που έχουν γίνει προκύπτει ότι οι προτάσεις θα κινούνται πάνω από αυτό το επίπεδο. Κύκλοι πέριξ
της Εθνικής, δε, κάνουν λόγο και για µια πρόταση που βρίσκεται εν αναµονή και ενδεχοµένως να κάνει την
έκπληξη.

Νέες µειώσεις θέσεων και κλείσιµο καταστηµάτων φέρνει η νέα ανακεφαλαιοποίηση. Σύµφωνα µε τις
δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει οι διοικήσεις των συστηµικών τραπεζών απέναντι στην Κοµισιόν, θα
πρέπει έως το τέλος του 2017 να προχωρήσουν στη µείωση των θέσεων εργασίας κατά τουλάχιστον 5.694
εργαζοµένους και στη διακοπή λειτουργίας 179 καταστηµάτων. Οι νέες περικοπές είναι αποτέλεσµα του
εκτροχιασµού της οικονοµίας που προκάλεσε η παρατεταµένη αβεβαιότητα το 2015, και η οποία οδήγησε
την Ελλάδα ένα βήµα πριν από τον εξοστρακισµό της
από την Ε.Ε.

Ξένοι έρχονται για  τα  σκουπίδια

Οσο θα πλησιάζει η ώρα της λύσης του προβλήµατος των σκουπιδιών στην Ελλάδα τόσο θα αυξάνονται οι
υποψήφιοι από το εξωτερικό για την ανάληψη του έργου. Τις τελευταίες µέρες βρίσκεται στην Αθήνα και
διερευνά το τοπίο για µόνιµη εγκατάσταση στη χώρα µας γαλλική πολυεθνική που δραστηριοποιείται στον
χώρο. Το πρόβληµα αργά αλλά σταθερά κορυφώνεται – στην Πελοπόννησο ολόκληρες περιοχές (Ηλεία,
Λακωνία, Αρκαδία, κ.ά.) κυριολεκτικά «πνίγονται» από τα σκουπίδια και την έλλειψη χωµατερών. Μέχρι
πρόσφατα «νοίκιαζαν» χωµατερές σε άλλες περιοχές της χώρας. Ωστόσο η λύση ήταν πολυδάπανη και,
συν τοις άλλοις, είχε ηµεροµηνία λήξης, αφού και αυτές οι χωµατερές γέµισαν.

Σηµαντικές επαφές

Πολυεπίπεδες δράσεις είχε στη διάρκεια της εβδοµάδας στις ΗΠΑ ο υφυπουργός Εξωτερικών Δηµήτρης
Μάρδας. Αρχικά στη Νέα Υόρκη, στο συνέδριο Capital Link, διεµήνυσε σε εκπροσώπους funds ότι, εάν
επενδύσουν τώρα και η οικονοµία ανακάµψει, θα αποκοµίσουν σηµαντικά κέρδη. Στη συνέχεια, στην
Ουάσιγκτον συζήτησε µε την υφυπουργό Εξωτερικών Κάθριν Νοβέλι τη στοχευµένη προσέλκυση
αµερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα, στο Κογκρέσο ζήτησε την παραµονή της Ελλάδας στο πρόγραµµα
µη θεώρησης διαβατηρίων, ενώ στο Brookings εισέπραξε ενδιαφέρον για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση
του ΟΛΠ και ενηµέρωσε για τη µεταφορά LNG σχιστολιθικού αερίου από τις ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη
για την τροφοδοσία των Βαλκανίων.
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ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΑΛΕΙ "ΓΥΠΕΣ"

Πριν από περίπου έναν χρόνο ο Αλέξης Τσίπρας ετοιµαζόταν να κυβερνήσει λέγοντας ότι "εµείς θα
παίζουµε τη λύρα και οι αγορές θα χορεύουν στον σκοπό µας". Έναν χρόνο µετά, µε τηλεοπτικό µήνυµα
στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, καλούσε τους επενδυτές να έλθουν να επενδύσουν στην
Ελλάδα χορεύοντας... στον σκοπό τους. "Συγκροτούµε", τους είπε, "ένα αντιγραφειοκρατικό, νοµικό και
επιχειρησιακό πλαίσιο για επενδύσεις, εφαρµόζουµε ριζοσπαστικές µεταρρυθµίσεις στη δηµόσια διοίκηση
για την καταπολέµηση της διαφθοράς, δηµιουργούµε συνέργειες ανάµεσα στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό
τοµέα, λαµβάνουµε µέτρα για τη µεταρρύθµιση του συστήµατος απονοµής δικαιοσύνης, αναβαθµίζουµε
και εκσυγχρονίζουµε τους πτωχευτικούς νόµους(!)" Ανέφερε µάλιστα ως παράδειγµα την "επιτυχή", όπως
τη χαρακτήρισε, ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών µέσω της "προσέλκυσης ιδιωτών
επενδυτών" Οµως ποιοι είναι αυτοί που προσκαλεί ο κ. Τσίπρας; Είναι εκείνοι που...

Metalleiachalkidikis.gr   ·    πριν από  1 ηµέρα 2 ώρες  ·    
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[Η Καθηµερινή]: Οι οκτώ προκλήσεις που θα φέρουν στην Ελλάδα ξένες
επενδύσεις

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Αισιοδοξία για τις προοπτικές του 2016, αλλά και στάση αναµονής µέχρι η
κυβέρνηση να εφαρµόσει τις µεταρρυθµίσεις ήταν τα δύο µηνύµατα του φετινού, 17ου επενδυτικού
φόρουµ της Capital Link. Κάποιοι από τους πλουσιότερους επενδυτές των ΗΠΑ τόνισαν από τη Νέα Υόρκη
ότι η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων είναι κλειδί για την ανάπτυξη, και αυτή θα επιτευχθεί µόνο µε πολιτική
σταθερότητα. Με δηλώσεις τους στην «Κ», εξάλλου, οι µεγαλοεπενδυτές Τζον Κάλαµος και Ουίλµπουρ Ρος
προδίδουν την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να συνοδεύει τις επενδύσεις στη χώρα. Ο πρόεδρος της
Paulson & Co., Τζον Πόλσον, εκτίµησε ότι, εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση τον Ιανουάριο ή τον
Φεβρουάριο, θα υπάρξει µεγαλύτερη σταθερότητα και εµπιστοσύνη στο µέλλον της Ελλάδας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Calamos Asset Management, Τζον Κάλαµος,
εξακολουθεί να κρατά στάση αναµονής, παρά το ενδιαφέρον του να επενδύσει. Αυτή τη φορά, πάντως,
εµφανίσθηκε πιο αισιόδοξος. Οπως εξήγησε στην «Κ», «πέρυσι ανησυχούσα για την πολιτική αστάθεια που
υπήρχε.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Οι οκτώ προκλήσεις που θα φέρουν στην Ελλάδα ξένες επενδύσεις
Πηγή

Αισιοδοξία για τις προοπτικές του 2016, αλλά και στάση αναµονής µέχρι η κυβέρνηση να εφαρµόσει τις
µεταρρυθµίσεις ήταν τα δύο µηνύµατα του φετινού, 17ου επενδυτικού φόρουµ της Capital Link. Κάποιοι από
τους πλουσιότερους επενδυτές των ΗΠΑ τόνισαν από τη Νέα Υόρκη ότι η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων
είναι κλειδί για την ανάπτυξη, και αυτή θα επιτευχθεί µόνο µε πολιτική σταθερότητα. Με δηλώσεις τους
στην Κ, εξάλλου, οι µεγαλοεπενδυτές Τζον Κάλαµος και Ουίλµπουρ Ρος προδίδουν την αβεβαιότητα που
εξακολουθεί να συνοδεύει τις επενδύσεις στη χώρα. Ο πρόεδρος της Paulson & Co., Τζον Πόλσον, εκτίµησε
ότι, εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, θα υπάρξει µεγαλύτερη
σταθερότητα και εµπιστοσύνη στο µέλλον της Ελλάδας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Calamos Asset Management, Τζον Κάλαµος,
εξακολουθεί να κρατά στάση αναµονής, παρά το ενδιαφέρον του να επενδύσει. Αυτή τη φορά, πάντως,
εµφανίσθηκε πιο αισιόδοξος. Οπως εξήγησε στην «Κ», «πέρυσι ανησυχούσα για την πολιτική αστάθεια που
υπήρχε. Πιστεύω ότι ένας από τους καταλύτες που είναι λίγο πιο θετικός τώρα είναι η αναδιάρθρωση των
τραπεζών, που αποτελεί κλειδί για να προχωρήσει κανείς µπροστά. Φαίνεται ότι λένε τα σωστά πράγµατα
για να επανεκκινήσει η οικονοµία, και ελπίζω να µπορέσουν να τα εφαρµόσουν. Εχουν τις κατάλληλες
φορολογικές πολιτικές; Μπορείς να ανοίξεις µία επιχείρηση αν έχεις µία καλή ιδέα; Ελπίζω να είναι έτσι,
δεν το γνωρίζω».

Ερωτώµενος αν η κυβέρνηση µπορεί να εφαρµόσει το πρόγραµµα διατηρώντας την πολιτική σταθερότητα,
έγινε πιο συγκεκριµένος: «Δεν ξέρω αν είµαι τόσο καλός πολιτικός αναλυτής· ξέρετε, τους ακούω να λένε
τα κατάλληλα πράγµατα, αλλά δεν είµαι σίγουρος ότι δεσµεύονται να ξαναχτίσουν τον ιδιωτικό τοµέα µε
τον καπιταλιστικό τρόπο που χρειάζεται, µε τις σωστές ρυθµίσεις. Είναι πραγµατικά σηµαντικό να έχει η
Ελλάδα ιδιωτικό τοµέα».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της WL Ross, Ουίλµπουρ Ρος, τόνισε ότι υπάρχει όρεξη για επενδύσεις,
αλλά εντόπισε οκτώ προκλήσεις που θα δοκιµάσουν την ελληνική κυβέρνηση και θα κρίνουν την επιτυχία:

• Πρώτον, η νοµοθέτηση και η εφαρµογή των δεσµεύσεων για τις ιδιωτικοποιήσεις που προβλέπονται στο
µνηµόνιο. Οπως είπε χαρακτηριστικά, «η ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδροµίων είναι ένα θετικό
σηµάδι, αλλά υπάρχει ακόµη ένας τόνος πράγµατα».

• Δεύτερον, να επιστρέψει η Ελλάδα στις αγορές κρατικών οµολόγων µε επιτόκια κάτω του 5%.

• Τρίτον, τα ελληνικά οµόλογα να γίνουν αποδεκτά από την ΕΚΤ ως ενέχυρο.

• Τέταρτον, να ενισχυθούν οι κεφαλαιακές επενδύσεις από τα τρέχοντα 21 δισ. ευρώ – που είναι µόνο το
9% του συρρικνωθέντος ΑΕΠ, πλησιέστερα στο 20% που ήταν το 2007.

• Πέµπτον, να αυξηθούν οι εξαγωγές προϊόντων, που υποχώρησαν 3,5% το 12µηνο µέχρι τον Αύγουστο.
Εφερε, µάλιστα, και το παράδειγµα του ελληνικού γιαουρτιού, εκτιµώντας ότι «δεν είναι δυνατόν να
παράγεται περισσότερο ελληνικό γιαούρτι στην πολιτεία της Νέας Υόρκης από ό,τι στην Ελλάδα».

• Εκτον, εκτίµησε ότι η παραγωγικότητα και η ευελιξία της εργασίας είναι κλειδί, ιδιαίτερα για την
ενίσχυση των εξαγωγών.

• Εβδοµον, η περαιτέρω αύξηση του τουρισµού, ιδιαίτερα των αεροπορικών αφίξεων, καθώς, όπως είπε,
όσοι φτάνουν µε το αεροπλάνο ξοδεύουν περισσότερα από όσους κάνουν κρουαζιέρες.

• Και τέλος, η αύξηση των δανειοδοτήσεων προς τις επιχειρήσεις, που υποχώρησε 3,5% τους δώδεκα
µήνες µέχρι τον Αύγουστο.

Οπως η Paulson & Co, και η εταιρεία του κ. Ρος συµµετείχε στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών
τραπεζών. Οταν όµως ρωτήθηκε από την «Κ» αν έχει εµπιστοσύνη ότι θα είναι η τελευταία που θα
χρειαστεί, απάντησε µε µία δόση µαύρου χιούµορ: «Αν όχι, τότε θα αυτοκτονήσω». Νωρίτερα, ο κ. Ρος
είχε προτείνει να µην πουληθούν τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια που έχουν στο ενεργητικό τους οι
τράπεζες, καθώς αυτό θα αποκρυσταλλώσει πολύ µεγαλύτερες ζηµίες, αλλά να δοθεί σε τρίτους µόνο η
εξυπηρέτησή τους. Η ιδέα του είναι ότι, καθώς η οικονοµία θα ανακάµπτει και η πληρωµή των δανείων θα
βελτιώνεται, οι τράπεζες τελικά θα πετύχουν εσωτερικό βαθµό απόδοσης (IRR) 20% µέσω της οργανικής
ανάπτυξης, διατηρώντας τα στο χαρτοφυλάκιό τους – ιδιαίτερα καθώς η τιµή που προσφέρει η αγορά
φαίνεται ότι θα είναι πολύ χαµηλή.

http://www.ipaideia.gr/oi-okto-prokliseis-pou-tha-feroun-stin-elada-ksenes-ependiseis.htm


Site: http://www.mynews.gr/
Publication date: 20/12/2015 11:17

Alexa ranking (Greece): 2408
Alexa ranking (Cyprus): 0
Alexa ranking (UK): 0

http://www.mynews.gr/3/8367304/οι-οκτώ-προκλήσεις-που-θα-φέρουν-στην-ελλάδα-ξένες-επενδύσεις

Οι οκτώ προκλήσεις που θα φέρουν στην Ελλάδα ξένες επενδύσεις
Αισιοδοξία για τις προοπτικές του 2016, αλλά και στάση αναµονής µέχρι η κυβέρνηση να εφαρµόσει τις
µεταρρυθµίσεις ήταν τα δύο µηνύµατα του φετινού, 17ου επενδυτικού φόρουµ της Capital Link. Κάποιοι από
τους πλουσιότερους επενδυτές των ΗΠΑ τόνισαν από τη Νέα Υόρκη ότι η προσέλκυση ξένων... 
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Οι οκτώ προκλήσεις που θα φέρουν στην Ελλάδα ξένες επενδύσεις
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Αισιοδοξία για τις προοπτικές του 2016, αλλά και στάση αναµονής µέχρι η
κυβέρνηση να εφαρµόσει τις µεταρρυθµίσεις ήταν τα δύο µηνύµατα του φετινού, 17ου επενδυτικού
φόρουµ της Capital Link. Κάποιοι από τους πλουσιότερους επενδυτές των ΗΠΑ τόνισαν από τη Νέα Υόρκη
ότι η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων είναι κλειδί για την ανάπτυξη, και αυτή θα επιτευχθεί µόνο µε πολιτική
σταθερότητα. Με δηλώσεις τους στην "Κ", εξάλλου, οι µεγαλοεπενδυτές Τζον Κάλαµος και Ουίλµπουρ Ρος
προδίδουν την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να συνοδεύει τις επενδύσεις στη χώρα. Ο πρόεδρος της
Paulson & Co., Τζον Πόλσον, εκτίµησε ότι, εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση τον Ιανουάριο ή τον
Φεβρουάριο, θα υπάρξει µεγαλύτερη σταθερότητα και εµπιστοσύνη στο µέλλον της Ελλάδας. Από την
πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Calamos Asset Management, Τζον Κάλαµος,
εξακολουθεί να κρατά στάση αναµονής, παρά το ενδιαφέρον του να επενδύσει. Αυτή τη...

Καθηµερινή   ·    πριν από  22 ώρες 22 λεπτά  ·    
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Οι οκτώ προκλήσεις που θα φέρουν στην Ελλάδα ξένες επενδύσεις

Οι οκτώ προκλήσεις που θα φέρουν στην Ελλάδα ξένες
επενδύσεις
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Αισιοδοξία για τις προοπτικές του 2016, αλλά και στάση αναµονής µέχρι η
κυβέρνηση να εφαρµόσει τις µεταρρυθµίσεις ήταν τα δύο µηνύµατα του φετινού, 17ου επενδυτικού
φόρουµ της Capital Link. Κάποιοι από τους πλουσιότερους επενδυτές των ΗΠΑ τόνισαν από τη Νέα Υόρκη
ότι η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων είναι κλειδί για την ανάπτυξη, και αυτή θα επιτευχθεί µόνο µε πολιτική
σταθερότητα. Με δηλώσεις τους στην «Κ», εξάλλου, οι µεγαλοεπενδυτές Τζον Κάλαµος και Ουίλµπουρ Ρος
προδίδουν την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να συνοδεύει τις επενδύσεις στη χώρα. Ο πρόεδρος της
Paulson & Co., Τζον Πόλσον, εκτίµησε ότι, εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση τον Ιανουάριο ή τον
Φεβρουάριο, θα υπάρξει µεγαλύτερη σταθερότητα και εµπιστοσύνη στο µέλλον της Ελλάδας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Calamos Asset Management, Τζον Κάλαµος,
εξακολουθεί να κρατά στάση αναµονής, παρά το ενδιαφέρον του να επενδύσει. Αυτή τη φορά, πάντως,
εµφανίσθηκε πιο αισιόδοξος. Οπως εξήγησε στην «Κ», «πέρυσι ανησυχούσα για την πολιτική αστάθεια που
υπήρχε. Πιστεύω ότι ένας από τους καταλύτες που είναι λίγο πιο θετικός τώρα είναι η αναδιάρθρωση των
τραπεζών, που αποτελεί κλειδί για να προχωρήσει κανείς µπροστά. Φαίνεται ότι λένε τα σωστά πράγµατα
για να επανεκκινήσει η οικονοµία, και ελπίζω να µπορέσουν να τα εφαρµόσουν. Εχουν τις κατάλληλες
φορολογικές πολιτικές; Μπορείς να ανοίξεις µία επιχείρηση αν έχεις µία καλή ιδέα; Ελπίζω να είναι έτσι,
δεν το γνωρίζω».

Ερωτώµενος αν η κυβέρνηση µπορεί να εφαρµόσει το πρόγραµµα διατηρώντας την πολιτική σταθερότητα,
έγινε πιο συγκεκριµένος: «Δεν ξέρω αν είµαι τόσο καλός πολιτικός αναλυτής· ξέρετε, τους ακούω να λένε
τα κατάλληλα πράγµατα, αλλά δεν είµαι σίγουρος ότι δεσµεύονται να ξαναχτίσουν τον ιδιωτικό τοµέα µε
τον καπιταλιστικό τρόπο που χρειάζεται, µε τις σωστές ρυθµίσεις. Είναι πραγµατικά σηµαντικό να έχει η
Ελλάδα ιδιωτικό τοµέα».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της WL Ross, Ουίλµπουρ Ρος, τόνισε ότι υπάρχει όρεξη για επενδύσεις,
αλλά εντόπισε οκτώ προκλήσεις που θα δοκιµάσουν την ελληνική κυβέρνηση και θα κρίνουν την επιτυχία:

• Πρώτον, η νοµοθέτηση και η εφαρµογή των δεσµεύσεων για τις ιδιωτικοποιήσεις που προβλέπονται στο
µνηµόνιο. Οπως είπε χαρακτηριστικά, «η ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδροµίων είναι ένα θετικό
σηµάδι, αλλά υπάρχει ακόµη ένας τόνος πράγµατα».

• Δεύτερον, να επιστρέψει η Ελλάδα στις αγορές κρατικών οµολόγων µε επιτόκια κάτω του 5%.

• Τρίτον, τα ελληνικά οµόλογα να γίνουν αποδεκτά από την ΕΚΤ ως ενέχυρο.

• Τέταρτον, να ενισχυθούν οι κεφαλαιακές επενδύσεις από τα τρέχοντα 21 δισ. ευρώ – που είναι µόνο το
9% του συρρικνωθέντος ΑΕΠ, πλησιέστερα στο 20% που ήταν το 2007.

• Πέµπτον, να αυξηθούν οι εξαγωγές προϊόντων, που υποχώρησαν 3,5% το 12µηνο µέχρι τον Αύγουστο.
Εφερε, µάλιστα, και το παράδειγµα του ελληνικού γιαουρτιού, εκτιµώντας ότι «δεν είναι δυνατόν να
παράγεται περισσότερο ελληνικό γιαούρτι στην πολιτεία της Νέας Υόρκης από ό,τι στην Ελλάδα».

• Εκτον, εκτίµησε ότι η παραγωγικότητα και η ευελιξία της εργασίας είναι κλειδί, ιδιαίτερα για την
ενίσχυση των εξαγωγών.

• Εβδοµον, η περαιτέρω αύξηση του τουρισµού, ιδιαίτερα των αεροπορικών αφίξεων, καθώς, όπως είπε,
όσοι φτάνουν µε το αεροπλάνο ξοδεύουν περισσότερα από όσους κάνουν κρουαζιέρες.

• Και τέλος, η αύξηση των δανειοδοτήσεων προς τις επιχειρήσεις, που υποχώρησε 3,5% τους δώδεκα
µήνες µέχρι τον Αύγουστο.

Οπως η Paulson & Co, και η εταιρεία του κ. Ρος συµµετείχε στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών
τραπεζών. Οταν όµως ρωτήθηκε από την «Κ» αν έχει εµπιστοσύνη ότι θα είναι η τελευταία που θα
χρειαστεί, απάντησε µε µία δόση µαύρου χιούµορ: «Αν όχι, τότε θα αυτοκτονήσω». Νωρίτερα, ο κ. Ρος
είχε προτείνει να µην πουληθούν τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια που έχουν στο ενεργητικό τους οι
τράπεζες, καθώς αυτό θα αποκρυσταλλώσει πολύ µεγαλύτερες ζηµίες, αλλά να δοθεί σε τρίτους µόνο η
εξυπηρέτησή τους. Η ιδέα του είναι ότι, καθώς η οικονοµία θα ανακάµπτει και η πληρωµή των δανείων θα
βελτιώνεται, οι τράπεζες τελικά θα πετύχουν εσωτερικό βαθµό απόδοσης (IRR) 20% µέσω της οργανικής
ανάπτυξης, διατηρώντας τα στο χαρτοφυλάκιό τους – ιδιαίτερα καθώς η τιµή που προσφέρει η αγορά

http://www.kathimerini.gr/843029/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/oi-oktw-proklhseis-poy-8a-feroyn-sthn-ellada-3enes-ependyseis


Site: http://www.kathimerini.gr/
Publication date: 20/12/2015 10:50

Alexa ranking (Greece): 56
Alexa ranking (Cyprus): 496
Alexa ranking (UK): 10059

http://www.kathimerini.gr/843029/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/oi-oktw-proklhseis-poy-8a-feroyn-sthn-ellada-3enes-ependyseis

φαίνεται ότι θα είναι πολύ χαµηλή.
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Τσίπρας καλεί «γύπες»

 

Πριν από περίπου έναν χρόνο ο Αλέξης Τσίπρας ετοιµαζόταν να κυβερνήσει λέγοντας ότι «εµείς θα
παίζουµε τη λύρα και οι αγορές θα χορεύουν στον σκοπό µας». Εναν χρόνο µετά, µε τηλεοπτικό µήνυµα
στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, καλούσε τους επενδυτές να έλθουν να επενδύσουν στην
Ελλάδα χορ...

Διαβάστε τη συνέχεια

Σχόλια αναγνωστών (0)
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Γνώµες περισσότερες ειδήσεις
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Η δεύτερη ευκαιρία της Ελλάδας
Οι επισηµάνσεις για την πορεία της χώρας και της ελληνικής οικονοµίας και το µήνυµα στο εγχώριο
πολιτικό σύστηµα κορυφαίων µεγαλοεπενδυτών από τη Νέα Υόρκη

 

«Η Ελλάδα έχει µια δεύτερη ευκαιρία και αν την εκµεταλλευθεί σωστά θα µπορέσει να προσελκύσει τις
αναγκαίες επενδύσεις που θα στηρίξουν την ανάκαµψη της οικονοµίας» σηµειώνει προς «Το Βήµα» ο Νίκος
Μπορνόζης, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Capital Link που συγκέντρωσε στο επενδυτικό
συνέδριο ...

Διαβάστε τη συνέχεια

Σχόλια αναγνωστών (0)
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Οικονοµία περισσότερες ειδήσεις
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[Το Βήµα]: Η δεύτερη ευκαιρία της Ελλάδας
Οι επισηµάνσεις για  την πορεία  της χώρας και της ελληνικής οικονοµίας και το µήνυµα  στο
εγχώριο πολιτικό σύστηµα  κορυφαίων µεγαλοεπενδυτών από τη Νέα  Υόρκη
«Η Ελλάδα έχει µια δεύτερη ευκαιρία και αν την εκµεταλλευθεί σωστά θα µπορέσει να προσελκύσει τις
αναγκαίες επενδύσεις που θα στηρίξουν την ανάκαµψη της οικονοµίας» σηµειώνει προς «Το Βήµα» ο Νίκος
Μπορνόζης, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Capital Link που συγκέντρωσε στο επενδυτικό
συνέδριο …
Διαβάστε τη συνέχεια

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ
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Eurokinissi

Με στόχο τη χειραγώγηση του λαού στη στρατηγική του κεφαλαίου
Μήνυµα στο µεγάλο κεφάλαιο εντός και εκτός της χώρας ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
διαµορφώνει µε την πολιτική της το κατάλληλο για κερδοφορία έδαφος, εξέπεµψαν µια σειρά
παρεµβάσεις του πρωθυπουργού κατά την τελευταία βδοµάδα. Οι πρωθυπουργικές
διαβεβαιώσεις για πολιτική σταθερότητα και γεωπολιτική αναβάθµιση, που εµπεριέχουν ως
συστατικό τους στοιχείο την κλιµάκωση των αντιλαϊκών µέτρων, «κούµπωσαν» µε την
υπόδειξη στον κοµµατικό µηχανισµό να βρει τρόπο αποτελεσµατικής ανταπόκρισής του στις
αυξηµένες ανάγκες για χειραγώγηση του λαού, ώστε αυτός να συµµορφωθεί πλήρως µε τα αντιλαϊκά
προτάγµατα του κεφαλαίου που υπηρετεί η κυβέρνηση.
Πολιτική σταθερότητα

Ο Αλ. Τσίπρας απευθυνόµενος στο ετήσιο Φόρουµ «Επενδύστε στην Ελλάδα» (Capital Link Forum), που
διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, µε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµα, «διαφήµισε» το αποτέλεσµα των βουλευτικών
εκλογών ως «λαϊκή εντολή να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό η εφαρµογή του προγράµµατος
και η ανάκτηση της πρόσβασης στις διεθνείς αγορές». Και συνέχισε χαρακτηριστικά: «Σε αυτό το
σταθερό πολιτικό περιβάλλον, εκµεταλλευόµαστε την ευρεία συναίνεση για να προωθήσουµε
µια σειρά δραστικών µεταρρυθµίσεων»...

Αναλύοντας τους άξονες πάνω στους οποίους κινούνται αυτές οι «δραστικές µεταρρυθµίσεις», ανέφερε,
µεταξύ άλλων:

-- «Απλοποιούµε το φορολογικό σύστηµά µας και καταπολεµάµε τη φοροδιαφυγή. Αυτό δηµιουργεί ένα
σταθερό και φιλικό επενδυτικό περιβάλλον».

-- «Δηµιουργούµε συνέργειες ανάµεσα στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα».

-- «Συγκροτούµε ένα αντιγραφειοκρατικό νοµικό και επιχειρησιακό πλαίσιο για επενδύσεις,
εφαρµόζουµε ριζοσπαστικές µεταρρυθµίσεις στη Δηµόσια Διοίκηση για την καταπολέµηση της
διαφθοράς και την προώθηση της αξιοκρατίας και της αξιολόγησης».

-- «Λαµβάνουµε µέτρα για τη µεταρρύθµιση του συστήµατος απονοµής δικαιοσύνης,
αναβαθµίζουµε και εκσυγχρονίζουµε τους πτωχευτικούς νόµους».

-- Αναφερόµενος στην επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών,«µέσω της
προσέλκυσης ιδιωτών επενδυτών», υποστήριξε πως «η ενσωµάτωση των ελληνικών οµολόγων στο
πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ θα δώσει ώθηση για την επιστροφή στις αγορές
κεφαλαίου».

-- Στον τοµέα  του Τουρισµού, αναφέρθηκε στην αναβάθµιση των υπαρχουσών υποδοµών και του
πολεοδοµικού σχεδιασµού, που θα ανοίξουν το δρόµο για νέες επενδύσεις σε ποικίλες µορφές τουρισµού,
όπως ο πολυτελής τουρισµός, ο ιατρικός και εναλλακτικές µορφές τουρισµού.

Στο ίδιο πνεύµα είχε κινηθεί και η οµιλία του στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναλώθηκε σε κοµπασµούς για τα
κυβερνητικά... επιτεύγµατα, όπως χαρακτήρισε την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, την επιτυχία της
αξιολόγησης την οποία προεξόφλησε και την έναρξη της διαδικασίας «ελάφρυνσης» του κρατικού χρέους
που τοποθέτησε εντός του 2016. «Δεν πρόκειται να σταµατήσουµε να εγγυόµαστε την πολιτική
σταθερότητα, την κοινωνική συνοχή εντός της χώρας», διαβεβαίωσε το κεφάλαιο κι απ' αυτό το
βήµα, «διαφηµίζοντας» τη δυνατότητα της κυβέρνησής του να υλοποιεί την αντιλαϊκή πολιτική χωρίς τις
ανάλογες λαϊκές αντιδράσεις.

Γεωστρατηγική θέση

Τόσο στο επενδυτικό φόρουµ όσο και ενώπιον της ΚΕ του κόµµατός του, ο Αλ. Τσίπρας έκανε ειδική
αναφορά στη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, η οποία  την αναδεικνύει σε ενεργειακό και
διαµετακοµιστικό κόµβο. Οι αγωγοί πετρελαίου, φυσικού αερίου και η «πράσινη Ενέργεια», σύµφωνα
µε τον πρωθυπουργό, αναµένεται να προσελκύσουν υψηλού επιπέδου επενδύσεις, ενώ τόνισε πως σχέδια
υποδοµών και διαµετακόµισης είναι σηµαντικά για την Ελλάδα, προσθέτοντας ότι σειρά δηµόσιων
επενδύσεων στον τοµέα των υποδοµών θα αρχίσουν άµεσα. Ανέφερε ακόµη ότι υπάρχουν χρηµατοδοτικές
δυνατότητες για δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις µέσω του σχεδίου Γιούνκερ.

«Αναγνωρίζοντας τις αδυναµίες µας, προσπαθούµε να τις µετατρέψουµε σε δύναµη και
ευκαιρίες.Εκµεταλλευόµαστε τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα. Γι' αυτό σας καλούµε να
εµπιστευθείτε την Ελλάδα. Σας καλούµε να µας εµπιστευθείτε», κατέληξε χαρακτηριστικά το
µήνυµα του Αλ. Τσίπρα προς τους «επενδυτές».
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Στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ εστίασε στην προσπάθεια αναβάθµισης της «διεθνούς θέσης» του
εγχώριου κεφαλαίου, µέσα από την «ενεργητική εξωτερική πολιτική» της συγκυβέρνησης, η οποία εµπλέκει
βαθύτερα το λαό και τη χώρα στους ενδοϊµπεριαλιστικούς ανταγωνισµούς. Είπε συγκεκριµένα: «Η
κυβέρνησή µας καταφέρνει να αναδειχτεί σε παράγοντα σταθερότητας, σηµειώνοντας επιτυχίες στο
εσωτερικό και αναλαµβάνοντας - στο µέτρο που της αναλογεί βεβαίως - ρόλο εξισορροπητικό
διεθνώς, αλλά και διαµεσολαβητικό.Η διεθνής θέση της χώρας µας, µετά από αρκετά χρόνια (...)
σταδιακά αναβαθµίζεται και µε την ανάληψη πρωτοβουλιών που αξιοποιούν τη γεωπολιτική
µας δυναµική αναλαµβάνουµε έναν σηµαντικό ρόλο στις εξελίξεις στη γειτονιά µας (...)Η
Ελλάδα, λοιπόν, µε µια πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική και ταυτόχρονα µε µια
στρατηγική για τη σταδιακή έξοδο από την κρίση και τη σταθεροποίηση στο εσωτερικό, έχει
ήδη αρχίσει να µετατρέπεται (...) σε µέρος της λύσης».

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αναβάθµισης της θέσης της αστικής τάξης, διεύρυνσης και ενίσχυσης της
παρουσίας της στην ευρύτερη περιοχή, που υπηρετείται και µε οικονοµικές συµπράξεις, σύσφιξη
στρατιωτικής συνεργασίας κ.λπ., προ ολίγου καιρού ο Αλ. Τσίπρας επισκεπτόταν το Ισραήλ και αµέσως
µετά υποδεχόταν στην Αθήνα τον Πρόεδρο της Αιγύπτου.

Κόµµα εργαλείο χειραγώγησης

Βασικό συστατικό της «συνταγής» για ανάκαµψη των κερδών του κεφαλαίου είναι διαχρονικά η επίθεση
στα δικαιώµατα και το εισόδηµα των εργαζοµένων. Η κυβέρνηση καταγράφει κι εδώ αξιοζήλευτες
επιδόσεις, πλην όµως ανησυχεί και δεν το κρύβει για την έκφραση της δυσαρέσκειας που συσσωρεύεται,
πόσο µάλλον που το αµέσως επόµενο διάστηµα έρχονται και νέα αντιλαϊκά µέτρα να προστεθούν στα ήδη
πολλά που έχει φορτωθεί ο λαός.

Η λαϊκή αντίδραση είναι ο αστάθµητος παράγοντας που ανησυχεί την κυβέρνηση. Πασχίζει να τον
καταστήσει προβλέψιµο, ρίχνοντας βάρος στη χειραγώγηση του λαού µε όλα τα µέσα και εργαλεία που
διαθέτει:

Με αυταπάτες ότι τα προβλήµατα θα λυθούν και µάλιστα «µε όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, µε
προοδευτικό πρόσηµο» και ακόµα παραπέρα για έναρξη του «αγώνα» «της αναδιανοµής και του
κοινωνικού µετασχηµατισµού».

Με παρακλήσεις για «υποµονή και επιµονή», ανοχή στους «αναγκαίους τακτικούς ελιγµούς (...)
προκειµένου να παραµείνουµε ζωντανοί και όρθιοι, να δώσουµε µε καλύτερους όρους τη
µεγάλη µάχη για την αναδιανοµή (...) να βγούµε στο ξέφωτο, και από εκεί, µε καλύτερους όρους,
να δηµιουργήσουµε τις συνθήκες µιας ευρύτερης αναδιανοµής και προστασίας των
εργαζοµένων και των µικρών και µεσαίων στρωµάτων».

Με εκβιασµούς και εκφοβισµό: «Σ' αυτές τις συνθήκες της πολύπλευρης κρίσης, όχι µόνο
οικονοµικής, αλλά και κρίσης αστάθειας, αποσταθεροποίησης, των πολεµικών συγκρούσεων,
της ανόδου της ακροδεξιάς (...) αριστερό είναι ό,τι διαµορφώνει συνθήκες προστασίας (...)
ανοίγει το δρόµο για τη µείωση της ανεργίας, την επιστροφή σε αναπτυξιακούς ρυθµούς».

Με προσπάθεια να «πουλήσει» στο λαό σαν δικό του το στόχο του κεφαλαίου: «Και η µάχη της
αναδιανοµής πάει χέρι - χέρι µε τη µάχη για την ανάκαµψη, µε τη µάχη για την ανάπτυξη µε
κοινωνικό πρόσηµο, µε τη µάχη για την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονοµίας».

Η κυβέρνηση δίνει σ' αυτή της την προσπάθεια ρόλο «πρώτου βιολιού» στον κοµµατικό µηχανισµό, την
επιστράτευση του οποίου ζήτησε ο Αλ. Τσίπρας στην πρόσφατη ΚΕ: «Σε όλη αυτήν τη µεγάλη και
ελπιδοφόρα, αλλά ταυτόχρονα δύσκολη πορεία, είναι ανάγκη το κόµµα µας να αναβαθµίσει την
πολιτική παρουσία του και να κατοχυρώσει το ρόλο του. Το κόµµα πρέπει να αποκτήσει ρόλο
συνυπευθυνότητας και οργανικής σύνδεσης µε την κυβέρνηση (...) για να διασφαλίσει τη
διαµεσολάβηση της κυβέρνησης µε την ίδια την κοινωνία», ανέφερε.

Υπέδειξε µπροστά στο συνέδριο που θα γίνει την άνοιξη το κόµµα να «παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και
στη διαµόρφωση και τη µετατόπιση των κοινωνικών συσχετισµών» και «να έχει συνεχή και
αυτόνοµη παρουσία: Στα συνδικάτα και τις γειτονιές. Στα κινήµατα και τους αγώνες. Στα
σχολεία και στα πανεπιστήµια. Στους χώρους δουλειάς», ώστε «να µπορεί να εξηγεί, να ενηµερώνει
αλλά και να ακούει». Να χειραγωγεί, δηλαδή, αποτελεσµατικά ή όπως ο ίδιος το έθεσε, «µε στόχο να
εµπλέξουµε τις κοινωνικές δυνάµεις που θέλουµε να εκπροσωπούµε µέσα σ' αυτήν τη
διαδικασία (...) το συνέδριο αυτό θα είναι πετυχηµένο εάν καταφέρει να εµπλέξει ευρύτερες
δυνάµεις, κοινωνικές και παραγωγικές».

Ο στόχος της χειραγώγησης διαπερνά και το σχέδιο απόφασης, όπου γίνεται αναφορά στις «αναγκαίες
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συναινέσεις» µε την επισήµανση ότι «πρέπει να επιτυγχάνονται στη βάση του δικού µας πολιτικού
σχεδίου» και µε στόχο τη «διαµόρφωση ενός ισχυρού µετώπου κοινωνικών δυνάµεων για την προάσπιση
του δηµόσιου συµφέροντος, την κοινωνική και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας».

Μάλιστα, το σχέδιο απόφασης επικεντρώνει ιδιαίτερα στη νεολαία που πρέπει - όπως αναφέρεται - να
πειστεί ότι «η ένταξή της στην δική µας Αριστερά, η συστράτευσή τους στη µάχη που δίνουµε για την
ανατροπή των πολιτικών της λιτότητας είναι και δική τους υποχρέωση, ώστε σύντοµα τα όνειρά τους να
βρουν δικαίωση».
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Η
κυβέρνηση
φροντίζει
εντατικά
για την

ανάκαµψη
του

κεφαλαίου

Eurokinissi

«Εργα και ηµέρες» στην υπηρεσία του κεφαλαίου
Με «κράχτη» την αντιλαϊκή πολιτική και τη γεωστρατηγική θέση της χώρας, η συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ επιχειρεί την προσέλκυση διεθνών επενδυτών προς όφελος του εγχώριου
κεφαλαίου. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, διενεργήθηκε, την περασµένη βδοµάδα, στη Νέα
Υόρκη, το ετήσιο Φόρουµ «Επενδύστε στην Ελλάδα» (Capital Link Forum), µε τη
συµµετοχή και κυβερνητικού κλιµακίου.

Ο πρωθυπουργός, Αλ. Τσίπρας, µε τηλεοπτικό µήνυµα στους συνέδρους, «διαφήµισε» το
αποτέλεσµα των βουλευτικών εκλογών ως «λαϊκή εντολή να προχωρήσει το ταχύτερο
δυνατό η εφαρµογή του προγράµµατος και η ανάκτηση της πρόσβασης στις
διεθνείς αγορές».

Και συνέχισε χαρακτηριστικά: «Σε αυτό το σταθερό πολιτικό περιβάλλον,
εκµεταλλευόµαστε την ευρεία συναίνεση για να προωθήσουµε µια σειρά
δραστικών µεταρρυθµίσεων»...

Αναλύοντας τους άξονες πάνω στους οποίους κινούνται αυτές οι «δραστικές
µεταρρυθµίσεις», ανέφερε µεταξύ άλλων:

-- «Απλοποιούµε το φορολογικό σύστηµά µας και καταπολεµάµε τη φοροδιαφυγή. Αυτό δηµιουργεί ένα
σταθερό και φιλικό επενδυτικό περιβάλλον».

-- «Δηµιουργούµε συνέργειες ανάµεσα στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα».

-- «Συγκροτούµε ένα αντιγραφειοκρατικό νοµικό και επιχειρησιακό πλαίσιο για επενδύσεις,
εφαρµόζουµε ριζοσπαστικές µεταρρυθµίσεις στη Δηµόσια Διοίκηση για την καταπολέµηση της
διαφθοράς και την προώθηση της αξιοκρατίας και της αξιολόγησης».

-- «Λαµβάνουµε µέτρα για τη µεταρρύθµιση του συστήµατος απονοµής δικαιοσύνης,
αναβαθµίζουµε και εκσυγχρονίζουµε τους πτωχευτικούς νόµους».

-- Αναφερόµενος στην επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών«µέσω της
προσέλκυσης ιδιωτών επενδυτών», υποστήριξε πως «η ενσωµάτωση των ελληνικών οµολόγων στο
πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ θα δώσει ώθηση για την επιστροφή στις αγορές
κεφαλαίου».

-- Στον τοµέα  του Τουρισµού, αναφέρθηκε στην αναβάθµιση των υπαρχουσών υποδοµών και του
πολεοδοµικού σχεδιασµού, που θα ανοίξουν το δρόµο για νέες επενδύσεις σε ποικίλες µορφές τουρισµού,
όπως ο πολυτελής τουρισµός, ο ιατρικός και εναλλακτικές µορφές τουρισµού.

Ειδική αναφορά έκανε στη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, η οποία  την αναδεικνύει σε
ενεργειακό και διαµετακοµιστικό κόµβο. Οι αγωγοί πετρελαίου, φυσικού αερίου και η «πράσινη
Ενέργεια», σύµφωνα µε τον πρωθυπουργό, αναµένεται να προσελκύσουν υψηλού επιπέδου επενδύσεις, ενώ
τόνισε πως σχέδια υποδοµών και διαµετακόµισης είναι σηµαντικά για την Ελλάδα, προσθέτοντας ότι σειρά
δηµοσίων επενδύσεων στον τοµέα των υποδοµών θα αρχίσουν άµεσα. Ανέφερε ακόµη ότι υπάρχουν
χρηµατοδοτικές δυνατότητες για δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις µέσω του σχεδίου Γιούνκερ.

«Αναγνωρίζοντας τις αδυναµίες µας, προσπαθούµε να τις µετατρέψουµε σε δύναµη και
ευκαιρίες.Εκµεταλλευόµαστε τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα. Γι' αυτό σας καλούµε να
εµπιστευτείτε την Ελλάδα. Σας καλούµε να µας εµπιστευτείτε», κατέληξε χαρακτηριστικά το
µήνυµα του Αλ. Τσίπρα προς τους επενδυτές.

Με τη στήριξη του κεφαλαίου

«Εχουµε επενδύσει στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και θα εξετάζουµε
πρόσθετες επενδύσεις ανάλογα µε την περαιτέρω πρόοδο που θα επιτυγχάνεται». Αυτή ήταν η
απάντηση που έδωσε µέσω του ίδιου συνεδρίου ο Τζ. Πόλσον, η εταιρεία του οποίου (hedge fund Paulson)
κατέχει σηµαντικά ποσοστά σε ελληνικές τράπεζες. «Μας ενθαρρύνει η υιοθέτηση και εφαρµογή
των µεταρρυθµίσεων από τη σηµερινή κυβέρνηση για  τη διασφάλιση της
ανταγωνιστικότητας», πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο ίδιος, δίνοντας έµφαση και στη «συνέχιση της
σταθερότητας στο πολιτικό πεδίο που θα  διαµορφώσει εµπιστοσύνη για  την ανάκαµψη».

Και βέβαια, η «πρόοδος» από τη σκοπιά του κεφαλαίου σηµαίνει τα διαδοχικά αντιλαϊκά µέτρα που
προωθούνται για την κερδοφορία του...
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Μπαράζ φορολογικών προνοµίων και διευκολύνσεων για το κεφάλαιο...

Τις επόµενες µέρες κατατίθεται στη Βουλή το νοµοσχέδιο για την «εθελοντική αποκάλυψη» κάθε
είδους αδήλωτων κεφαλαίων, είτε αυτά βρίσκονται εντός της χώρας, είτε φυγαδεύτηκαν σε τράπεζες
του εξωτερικού. Μέσω των διατάξεών του διασφαλίζεται, ουσιαστικά, η προκλητική φορολογική
ασυλία  για  τα  αδήλωτα  κεφάλαια  της εγχώριας πλουτοκρατίας.

Οπως τόνισε χαρακτηριστικά στη βρετανική εφηµερίδα «Guardian» τις προάλλες ο υπουργός Οικονοµικών,
Ευ. Τσακαλώτος, «τώρα εξετάζουµε σοβαρά προγράµµατα εθελοντικών δηλώσεων για τους Ελληνες
που έβγαλαν τις καταθέσεις τους από την Ελλάδα».

Προαναγγέλλουν, δηλαδή, την επιβολή συµβολικών φόρων, σε συνδυασµό µε άλλα ανταλλάγµατα και
προνόµια, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις επανεισαγωγής αδήλωτων κεφαλαίων σε ελληνικές τράπεζες ή σε
«επενδύσεις», όπως για αγορές ακινήτων στην Ελλάδα, µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών κ.ά.

Εν αναµονή, µάλιστα, των τελικών διατάξεων που θα κατατεθούν στη Βουλή, γίνεται φανερό ότι η
πρόκληση απέναντι στο λαό θα φτάσει σε νέα πρωτόγνωρα ύψη: Ο συµβολικός φόρος για τα αδήλωτα και
«άγνωστης» προέλευσης κεφάλαια ενδέχεται να διαµορφωθεί σε επίπεδα χαµηλότερα από τους
φορολογικούς συντελεστές που επιβάλλονται στο λαϊκό εισόδηµα, σε µισθωτούς, συνταξιούχους, φτωχούς
αγρότες, αυτοαπασχολούµενους.

Ειδικό φορολογικό καθεστώς και «ελεύθερες ζώνες»

Ταυτόχρονα, «τρέχουν» οι προετοιµασίες και οι διεργασίες µεταξύ συγκυβέρνησης και εγχώριου
κεφαλαίου, ενόψει και του νέου µοντέλου «παραγωγικής ανασυγκρότησης», που θα ανακοινωθεί
το Μάρτη του 2016. Αυτό αποτελεί το ένα και µοναδικό... «παράλληλο πρόγραµµα», προϋπόθεση του
οποίου είναι η πλήρης και εµπροσθοβαρής εφαρµογή των αντιλαϊκών µέτρων του τρίτου µνηµονίου και
πέραν αυτού.

Χαρακτηριστικές είναι αναφορές της υφυπουργού Βιοµηχανίας, Θ. Τζάκρη. Σε συνάντηση που είχε µε
πρωτοβουλία του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Βόρειας Ελλάδας (ΣΒΒΕ), επανέφερε το ζήτηµα του
ειδικού φορολογικού καθεστώτος για  τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, ειδικά για όσες είναι
εγκατεστηµένες στην παραµεθόριο περιοχή. Απευθυνόµενη σε επιχειρηµατίες στη βιοµηχανική περιοχή
(ΒΙΠΕ) Κιλκίς, τόνισε ότι εντός του 2016 θα προκηρυχτεί το συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα , που
αφορά στην αναδιάρθρωση επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες στη ΒΙΠΕ. Σε αυτό το
πλαίσιο, είναι φανερό ότι ετοιµάζονται τα νέα «επιχειρηµατικά τζάκια», τα οποία µε κρατικό χρήµα και
ενισχύσεις θα αναλάβουν τη διαχείριση «προβληµατικών» επιχειρήσεων, αλλά µε «ανταγωνιστική»
προοπτική.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΒΙΠΕ εστίασε στην ανάγκη µετεξέλιξης της βιοµηχανικής ζώνης
Κιλκίς σε «ελεύθερη οικονοµική ζώνη». Αυτό µε τη σειρά του, πέρα από τα ειδικά φορολογικά και άλλα
προνόµια, σηµατοδοτεί την πλήρη ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, των µισθών και των
δικαιωµάτων, µε στόχο βέβαια να ανακάµψουν οι «υγιείς» µεγαλοεπιχειρηµατίες, αλλά και να έρθουν νέες
κερδοφόρες επενδύσεις.

Δυναµώνει η φοροληστεία απέναντι στο λαό

Την ίδια στιγµή που προωθούνται τα παραπάνω νέα προκλητικά προνόµια για το κεφάλαιο, στο υπουργείο
Οικονοµικών έχει ξεκινήσει η προετοιµασία  για  την πρόσθετη φοροαφαίµαξη των λαϊκών
στρωµάτων, που θα επιβάλλεται από τα εισοδήµατα του 2016.

Μεταξύ αυτών, θα περιλαµβάνονται και οι εξής παρεµβάσεις:

Αγροτικά  εισοδήµατα : «Προ των πυλών» βρίσκονται οι νοµοθετικές παρεµβάσεις για την
απογείωση των συντελεστών φορολόγησης απέναντι στους φτωχούς αγρότες (από 13% στο 20% για
το 2016 και στο 26% για το 2017, από το πρώτο ευρώ εισοδήµατος).
Μισθωτοί - συνταξιούχοι: Προαναγγέλλονται «ευρύτερες αλλαγές» στη φορολογία εισοδήµατος
για φυσικά πρόσωπα. Μεταξύ αυτών, οι «αλλαγές» στη φορολογική κλίµακα και η κατάργηση και
των τελευταίων «φοροελαφρύνσεων» που έχουν αποµείνει για τις δαπάνες διαβίωσης.
Φορολογία  αυτοκινήτων - καυσίµων: Στα υπό εξέταση σενάρια βρίσκεται και αυτό για την
παραπέρα  διόγκωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης (ΕΦΚ) στη βενζίνη και το
πετρέλαιο κίνησης, µε την υποτιθέµενη «ενσωµάτωση» στους νέους αυτούς διογκωµένους
φόρους στα καύσιµα µέρους των τελών κυκλοφορίας των οχηµάτων, σύµφωνα µε ισχυρισµούς της
συγκυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση, η σούµα των αντιλαϊκών φόρων και των τελών θα
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διαµορφώνεται σε ψηλότερα από τα σηµερινά επίπεδα. Ταυτόχρονα, η τυχόν διόγκωση του ΕΦΚ
αποτελεί αντιλαϊκό µέτρο που αποσκοπεί και στην άµεση διόγκωση των κρατικών εσόδων, µε
αντίστοιχη επιβάρυνση των λαϊκών στρωµάτων για τις αγορές καυσίµων.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Εργα και ημέρες» στην υπηρεσία του κεφαλαίου
Η κυβέρνηση φροντίζει εντατικά για την ανάκαμψη του κεφαλαίου
Eurokinissi
Με «κράχτη» την αντιλαϊκή πολιτική και τη γεωστρατηγική θέση της χώρας, η συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ επιχειρεί την προσέλκυση διεθνών επενδυτών προς όφελος του εγχώριου
κεφαλαίου. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, διενεργήθηκε, την περασμένη βδομάδα, στη Νέα
Υόρκη, το ετήσιο Φόρουμ «Επενδύστε στην Ελλάδα» (Capital Link Forum), με τη συμμετοχή
και κυβερνητικού κλιμακίου.
Ο πρωθυπουργός, Αλ. Τσίπρας, με τηλεοπτικό μήνυμα στους συνέδρους, «διαφήμισε» το
αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών ως «λαϊκή εντολή να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό
η εφαρμογή του προγράμματος και η ανάκτηση της πρόσβασης στις διεθνείς αγορές».
Και συνέχισε χαρακτηριστικά: «Σε αυτό το σταθερό πολιτικό περιβάλλον, εκμεταλλευόμαστε
την ευρεία συναίνεση για να προωθήσουμε μια σειρά δραστικών μεταρρυθμίσεων»...
Αναλύοντας τους άξονες πάνω στους οποίους κινούνται αυτές οι «δραστικές μεταρρυθμίσεις»,
ανέφερε μεταξύ άλλων:
-- «Απλοποιούμε το φορολογικό σύστημά μας και καταπολεμάμε τη φοροδιαφυγή. Αυτό
δημιουργεί ένα σταθερό και φιλικό επενδυτικό περιβάλλον».
-- «Δημιουργούμε συνέργειες ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα».
-- «Συγκροτούμε ένα αντιγραφειοκρατικό νομικό και επιχειρησιακό πλαίσιο για επενδύσεις,
εφαρμόζουμε ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση για την καταπολέμηση της
διαφθοράς και την προώθηση της αξιοκρατίας και της αξιολόγησης».
-- «Λαμβάνουμε μέτρα για τη μεταρρύθμιση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης,
αναβαθμίζουμε και εκσυγχρονίζουμε τους πτωχευτικούς νόμους».
-- Αναφερόμενος στην επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών«μέσω της
προσέλκυσης ιδιωτών επενδυτών», υποστήριξε πως «η ενσωμάτωση των ελληνικών
ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ θα δώσει ώθηση για την επιστροφή
στις αγορές κεφαλαίου».
-- Στον τομέα του Τουρισμού, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των υπαρχουσών υποδομών και
του πολεοδομικού σχεδιασμού, που θα ανοίξουν το δρόμο για νέες επενδύσεις σε ποικίλες
μορφές τουρισμού, όπως ο πολυτελής τουρισμός, ο ιατρικός και εναλλακτικές μορφές
τουρισμού.
Ειδική αναφορά έκανε στη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, η οποία την αναδεικνύει σε
ενεργειακό και διαμετακομιστικό κόμβο. Οι αγωγοί πετρελαίου, φυσικού αερίου και η «πράσινη
Ενέργεια», σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, αναμένεται να προσελκύσουν υψηλού επιπέδου
επενδύσεις, ενώ τόνισε πως σχέδια υποδομών και διαμετακόμισης είναι σημαντικά για την
Ελλάδα, προσθέτοντας ότι σειρά δημοσίων επενδύσεων στον τομέα των υποδομών θα
αρχίσουν άμεσα. Ανέφερε ακόμη ότι υπάρχουν χρηματοδοτικές δυνατότητες για δημόσιες και
ιδιωτικές επενδύσεις μέσω του σχεδίου Γιούνκερ.
«Αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες μας, προσπαθούμε να τις μετατρέψουμε σε δύναμη και
ευκαιρίες.Εκμεταλλευόμαστε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Γι' αυτό σας καλούμε να
εμπιστευτείτε την Ελλάδα. Σας καλούμε να μας εμπιστευτείτε», κατέληξε χαρακτηριστικά το
μήνυμα του Αλ. Τσίπρα προς τους επενδυτές.
Με τη στήριξη του κεφαλαίου
«Εχουμε επενδύσει στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και θα εξετάζουμε
πρόσθετες επενδύσεις ανάλογα με την περαιτέρω πρόοδο που θα επιτυγχάνεται». Αυτή ήταν η
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απάντηση που έδωσε μέσω του ίδιου συνεδρίου ο Τζ. Πόλσον, η εταιρεία του οποίου (hedge
fund Paulson) κατέχει σημαντικά ποσοστά σε ελληνικές τράπεζες. «Μας ενθαρρύνει η
υιοθέτηση και εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων από τη σημερινή κυβέρνηση για τη διασφάλιση
της ανταγωνιστικότητας», πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο ίδιος, δίνοντας έμφαση και στη
«συνέχιση της σταθερότητας στο πολιτικό πεδίο που θα διαμορφώσει εμπιστοσύνη για την
ανάκαμψη».
Και βέβαια, η «πρόοδος» από τη σκοπιά του κεφαλαίου σημαίνει τα διαδοχικά αντιλαϊκά μέτρα
που προωθούνται για την κερδοφορία του...
Μπαράζ φορολογικών προνομίων και διευκολύνσεων για το κεφάλαιο...
Τις επόμενες μέρες κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την «εθελοντική αποκάλυψη»
κάθε είδους αδήλωτων κεφαλαίων, είτε αυτά βρίσκονται εντός της χώρας, είτε φυγαδεύτηκαν
σε τράπεζες του εξωτερικού. Μέσω των διατάξεών του διασφαλίζεται, ουσιαστικά, η
προκλητική φορολογική ασυλία για τα αδήλωτα κεφάλαια της εγχώριας πλουτοκρατίας.
Οπως τόνισε χαρακτηριστικά στη βρετανική εφημερίδα «Guardian» τις προάλλες ο υπουργός
Οικονομικών, Ευ. Τσακαλώτος, «τώρα εξετάζουμε σοβαρά προγράμματα εθελοντικών
δηλώσεων για τους Ελληνες που έβγαλαν τις καταθέσεις τους από την Ελλάδα».
Προαναγγέλλουν, δηλαδή, την επιβολή συμβολικών φόρων, σε συνδυασμό με άλλα
ανταλλάγματα και προνόμια, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις επανεισαγωγής αδήλωτων κεφαλαίων
σε ελληνικές τράπεζες ή σε «επενδύσεις», όπως για αγορές ακινήτων στην Ελλάδα, μετοχών
στο Χρηματιστήριο Αθηνών κ.ά.
Εν αναμονή, μάλιστα, των τελικών διατάξεων που θα κατατεθούν στη Βουλή, γίνεται φανερό
ότι η πρόκληση απέναντι στο λαό θα φτάσει σε νέα πρωτόγνωρα ύψη: Ο συμβολικός φόρος
για τα αδήλωτα και «άγνωστης» προέλευσης κεφάλαια ενδέχεται να διαμορφωθεί σε επίπεδα
χαμηλότερα από τους φορολογικούς συντελεστές που επιβάλλονται στο λαϊκό εισόδημα, σε
μισθωτούς, συνταξιούχους, φτωχούς αγρότες, αυτοαπασχολούμενους.
Ειδικό φορολογικό καθεστώς και «ελεύθερες ζώνες»
Ταυτόχρονα, «τρέχουν» οι προετοιμασίες και οι διεργασίες μεταξύ συγκυβέρνησης και
εγχώριου κεφαλαίου, ενόψει και του νέου μοντέλου «παραγωγικής ανασυγκρότησης», που θα
ανακοινωθεί το Μάρτη του 2016. Αυτό αποτελεί το ένα και μοναδικό... «παράλληλο
πρόγραμμα», προϋπόθεση του οποίου είναι η πλήρης και εμπροσθοβαρής εφαρμογή των
αντιλαϊκών μέτρων του τρίτου μνημονίου και πέραν αυτού.
Χαρακτηριστικές είναι αναφορές της υφυπουργού Βιομηχανίας, Θ. Τζάκρη. Σε συνάντηση που
είχε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας (ΣΒΒΕ), επανέφερε το
ζήτημα του ειδικού φορολογικού καθεστώτος για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, ειδικά για όσες
είναι εγκατεστημένες στην παραμεθόριο περιοχή. Απευθυνόμενη σε επιχειρηματίες στη
βιομηχανική περιοχή (ΒΙΠΕ) Κιλκίς, τόνισε ότι εντός του 2016 θα προκηρυχτεί το
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, που αφορά στην αναδιάρθρωση επιχειρήσεων που είναι
εγκατεστημένες στη ΒΙΠΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι φανερό ότι ετοιμάζονται τα νέα
«επιχειρηματικά τζάκια», τα οποία με κρατικό χρήμα και ενισχύσεις θα αναλάβουν τη
διαχείριση «προβληματικών» επιχειρήσεων, αλλά με «ανταγωνιστική» προοπτική.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΒΙΠΕ εστίασε στην ανάγκη μετεξέλιξης της βιομηχανικής
ζώνης Κιλκίς σε «ελεύθερη οικονομική ζώνη». Αυτό με τη σειρά του, πέρα από τα ειδικά
φορολογικά και άλλα προνόμια, σηματοδοτεί την πλήρη ελαστικοποίηση των εργασιακών
σχέσεων, των μισθών και των δικαιωμάτων, με στόχο βέβαια να ανακάμψουν οι «υγιείς»
μεγαλοεπιχειρηματίες, αλλά και να έρθουν νέες κερδοφόρες επενδύσεις.
Δυναμώνει η φοροληστεία απέναντι στο λαό
Την ίδια στιγμή που προωθούνται τα παραπάνω νέα προκλητικά προνόμια για το κεφάλαιο,
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στο υπουργείο Οικονομικών έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για την πρόσθετη φοροαφαίμαξη
των λαϊκών στρωμάτων, που θα επιβάλλεται από τα εισοδήματα του 2016.
Μεταξύ αυτών, θα περιλαμβάνονται και οι εξής παρεμβάσεις:
Αγροτικά εισοδήματα: «Προ των πυλών» βρίσκονται οι νομοθετικές παρεμβάσεις για την
απογείωση των συντελεστών φορολόγησης απέναντι στους φτωχούς αγρότες (από 13% στο
20% για το 2016 και στο 26% για το 2017, από το πρώτο ευρώ εισοδήματος).
Μισθωτοί - συνταξιούχοι: Προαναγγέλλονται «ευρύτερες αλλαγές» στη φορολογία εισοδήματος
για φυσικά πρόσωπα. Μεταξύ αυτών, οι «αλλαγές» στη φορολογική κλίμακα και η κατάργηση
και των τελευταίων «φοροελαφρύνσεων» που έχουν απομείνει για τις δαπάνες διαβίωσης.
Φορολογία αυτοκινήτων - καυσίμων: Στα υπό εξέταση σενάρια βρίσκεται και αυτό για την
παραπέρα διόγκωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης (ΕΦΚ) στη βενζίνη και το πετρέλαιο
κίνησης, με την υποτιθέμενη «ενσωμάτωση» στους νέους αυτούς διογκωμένους φόρους στα
καύσιμα μέρους των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων, σύμφωνα με ισχυρισμούς της
συγκυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση, η σούμα των αντιλαϊκών φόρων και των τελών θα
διαμορφώνεται σε ψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα. Ταυτόχρονα, η τυχόν διόγκωση του
ΕΦΚ αποτελεί αντιλαϊκό μέτρο που αποσκοπεί και στην άμεση διόγκωση των κρατικών
εσόδων, με αντίστοιχη επιβάρυνση των λαϊκών στρωμάτων για τις αγορές καυσίμων.
       
Κλοιός πλειστηριασμών στην πρώτη κατοικία
Στην «Εφημερίδα της Κυβέρνησης» δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση, σχετικά με την
κρατική επιδότηση των τοκοχρεολυτικών δόσεων για τα «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια, για την
πρώτη κατοικία των πιο φτωχών εργατικών - λαϊκών νοικοκυριών, με βάση και τον πρόσφατο
νόμο για τους πλειστηριασμούς.
Πρόκειται για μία ακόμη απάτη ολκής, καθώς με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται
θα μείνουν εκτός χιλιάδες φτωχά νοικοκυριά, η θηλιά των εκβιασμών θα σφίγγει και στα
νοικοκυριά που θα καταφέρουν να ενταχθούν στη ρύθμιση, ενώ στην πραγματικότητα αυτοί
που διευκολύνονται είναι οι τράπεζες, προκειμένου, σε κάθε περίπτωση, να βάλουν στο χέρι
τις απαιτήσεις τους από τα στεγαστικά δάνεια.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τα πλέον οικονομικά αδύναμα λαϊκά νοικοκυριά - και με
προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλίσει τη δικαστική απόφαση για προστασία από
πλειστηριασμούς - υποχρεώνονται στην καταβολή ελάχιστης δόσης στις τράπεζες στο 5% του
ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος μέχρι 8.000 ευρώ και 10% στο κλιμάκιο πάνω από τα
8.000 ευρώ.
Ταυτόχρονα, χαρακτηριστική είναι και η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας, που επίσης
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και αφορά στο σύνολο των νοικοκυριών που θα τύχουν της όποιας
δικαστικής προστασίας από πλειστηριασμούς για τα «κόκκινα» δάνεια.
Μεταξύ άλλων, προβλέπεται:
Βάση του υπολογισμού της μελλοντικής ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη αποτελεί το
ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της τρέχουσας ικανότητας αποπληρωμής του
οφειλέτη, με καταρχήν σταδιακή προσαύξηση ποσοστού 5% ανά πενταετία.
Το ποσοστό της προσαύξησης ανά πενταετία μπορεί να είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο του 5%:
-- Στην περίπτωση που βασίζεται σε προσδοκία μελλοντικής αύξησης ή σε εκτίμηση
μελλοντικής μείωσης του εισοδήματος του οφειλέτη από οποιαδήποτε αιτία, «εφόσον αυτή
τεκμηριώνεται επαρκώς».
Για την εκτίμηση των παραπάνω λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη:
-- Το τρέχον επίπεδο δαπανών σε σχέση με τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης».
-- Η ηλικία του οφειλέτη.
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-- Ο αριθμός και η ηλικία των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του.
-- Οι συνθήκες της αγοράς ή του κλάδου δραστηριότητας του οφειλέτη ή του εργοδότη του. Σε
αυτό το πλαίσιο, η τυχόν ανάκαμψη του κλάδου στον οποίο εργάζεται ο οφειλέτης σημαίνει και
αύξηση των τοκοχρεολυτικών δόσεων...
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ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ: «ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ» ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Με «κράχτη» την αντιλαϊκή πολιτική και τη γεωστρατηγική θέση της
χώρας, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ επιχειρεί την προσέλκυση
διεθνών επενδυτών προς όφελος του εγχώριου κεφαλαίου. Σε αυτό
ακριβώς το πλαίσιο, διενεργήθηκε, την περασµένη βδοµάδα, στη Νέα
Υόρκη, το ετήσιο Φόρουµ «Επενδύστε στην Ελλάδα» (Capital Link Forum),
µε τη συµµετοχή και κυβερνητικού κλιµακίου.
Ο πρωθυπουργός, Αλ. Τσίπρας, µε τηλεοπτικό µήνυµα στους συνέδρους,
«διαφήµισε» το αποτέλεσµα των βουλευτικών εκλογών ως «λαϊκή εντολή
να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό η εφαρµογή του προγράµµατος και η
ανάκτηση της πρόσβασης στις διεθνείς αγορές».
Και συνέχισε χαρακτηριστικά: «Σε αυτό το σταθερό πολιτικό
περιβάλλον, εκµεταλλευόµαστε την ευρεία συναίνεση για να
προωθήσουµε µια σειρά δραστικών µεταρρυθµίσεων»...
Αναλύοντας τους άξονες πάνω στους οποίους κινούνται αυτές οι
«δραστικές µεταρρυθµίσεις», ανέφερε µεταξύ άλλων:

-- «Απλοποιούµε το φορολογικό σύστηµά µας και καταπολεµάµε τη
φοροδιαφυγή. Αυτό δηµιουργεί ένα σταθερό και φιλικό επενδυτικό
περιβάλλον».
-- «Δηµιουργούµε συνέργειες ανάµεσα στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό
τοµέα».
-- «Συγκροτούµε ένα αντιγραφειοκρατικό νοµικό και επιχειρησιακό
πλαίσιο για επενδύσεις, εφαρµόζουµε ριζοσπαστικές µεταρρυθµίσεις στη
Δηµόσια Διοίκηση για την καταπολέµηση της διαφθοράς και την
προώθηση της αξιοκρατίας και της αξιολόγησης».
-- «Λαµβάνουµε µέτρα για τη µεταρρύθµιση του συστήµατος απονοµής
δικαιοσύνης, αναβαθµίζουµε και εκσυγχρονίζουµε τους πτωχευτικούς
νόµους».
-- Αναφερόµενος στην επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης
των τραπεζών«µέσω της προσέλκυσης ιδιωτών επενδυτών», υποστήριξε
πως «η ενσωµάτωση των ελληνικών οµολόγων στο πρόγραµµα ποσοτικής
χαλάρωσης της ΕΚΤ θα δώσει ώθηση για την επιστροφή στις αγορές
κεφαλαίου».
-- Στον τοµέα του Τουρισµού, αναφέρθηκε στην αναβάθµιση των
υπαρχουσών υποδοµών και του πολεοδοµικού σχεδιασµού, που θα
ανοίξουν το δρόµο για νέες επενδύσεις σε ποικίλες µορφές τουρισµού,
όπως ο πολυτελής τουρισµός, ο ιατρικός και εναλλακτικές µορφές
τουρισµού.
Ειδική αναφορά έκανε στη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, η οποία
την αναδεικνύει σε ενεργειακό και διαµετακοµιστικό κόµβο. Οι αγωγοί
πετρελαίου, φυσικού αερίου και η «πράσινη Ενέργεια», σύµφωνα µε τον
πρωθυπουργό, αναµένεται να προσελκύσουν υψηλού επιπέδου
επενδύσεις, ενώ τόνισε πως σχέδια υποδοµών και διαµετακόµισης είναι
σηµαντικά για την Ελλάδα, προσθέτοντας ότι σειρά δηµοσίων
επενδύσεων στον τοµέα των υποδοµών θα αρχίσουν άµεσα. Ανέφερε
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επενδύσεων στον τοµέα των υποδοµών θα αρχίσουν άµεσα. Ανέφερε
ακόµη ότι υπάρχουν χρηµατοδοτικές δυνατότητες για δηµόσιες και
ιδιωτικές επενδύσεις µέσω του σχεδίου Γιούνκερ .
«Αναγνωρίζοντας τις αδυναµίες µας, προσπαθούµε να τις µετατρέψουµε
σε δύναµη και ευκαιρίες.Εκµεταλλευόµαστε τα συγκριτικά µας
πλεονεκτήµατα. Γι' αυτό σας καλούµε να εµπιστευτείτε την Ελλάδα. Σας
καλούµε να µας εµπιστευτείτε», κατέληξε χαρακτηριστικά το µήνυµα του
Αλ. Τσίπρα προς τους επενδυτές.
Με τη στήριξη του κεφαλαίου
«Εχουµε επενδύσει στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών
και θα εξετάζουµε πρόσθετες επενδύσεις ανάλογα µε την περαιτέρω
πρόοδο που θα επιτυγχάνεται». Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε µέσω
του ίδιου συνεδρίου ο Τζ. Πόλσον, η εταιρεία του οποίου (hedge fund
Paulson) κατέχει σηµαντικά ποσοστά σε ελληνικές τράπεζες. «Μας
ενθαρρύνει η υιοθέτηση και εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων από τη
σηµερινή κυβέρνηση για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας»,
πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο ίδιος, δίνοντας έµφαση και στη «συνέχιση
της σταθερότητας στο πολιτικό πεδίο που θα διαµορφώσει εµπιστοσύνη
για την ανάκαµψη».
Και βέβαια, η «πρόοδος» από τη σκοπιά του κεφαλαίου σηµαίνει τα
διαδοχικά αντιλαϊκά µέτρα που προωθούνται για την κερδοφορία του...
Μπαράζ φορολογικών προνοµίων και διευκολύνσεων για το κεφάλαιο...
Τις επόµενες µέρες κατατίθεται στη Βουλή το νοµοσχέδιο για την
«εθελοντική αποκάλυψη» κάθε είδους αδήλωτων κεφαλαίων, είτε αυτά
βρίσκονται εντός της χώρας, είτε φυγαδεύτηκαν σε τράπεζες του
εξωτερικού. Μέσω των διατάξεών του διασφαλίζεται, ουσιαστικά, η
προκλητική φορολογική ασυλία για τα αδήλωτα κεφάλαια της εγχώριας
πλουτοκρατίας.
Οπως τόνισε χαρακτηριστικά στη βρετανική εφηµερίδα «Guardian» τις
προάλλες ο υπουργός Οικονοµικών, Ευ. Τσακαλώτος, «τώρα εξετάζουµε
σοβαρά προγράµµατα εθελοντικών δηλώσεων για τους Ελληνες που
έβγαλαν τις καταθέσεις τους από την Ελλάδα».
Προαναγγέλλουν, δηλαδή, την επιβολή συµβολικών φόρων, σε
συνδυασµό µε άλλα ανταλλάγµατα και προνόµια, ιδιαίτερα σε
περιπτώσεις επανεισαγωγής αδήλωτων κεφαλαίων σε ελληνικές
τράπεζες ή σε «επενδύσεις», όπως για αγορές ακινήτων στην Ελλάδα,
µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών κ.ά.
Εν αναµονή, µάλιστα, των τελικών διατάξεων που θα κατατεθούν στη
Βουλή, γίνεται φανερό ότι η πρόκληση απέναντι στο λαό θα φτάσει σε
νέα πρωτόγνωρα ύψη: Ο συµβολικός φόρος για τα αδήλωτα και
«άγνωστης» προέλευσης κεφάλαια ενδέχεται να διαµορφωθεί σε επίπεδα
χαµηλότερα από τους φορολογικούς συντελεστές που επιβάλλονται στο
λαϊκό εισόδηµα, σε µισθωτούς, συνταξιούχους, φτωχούς αγρότες,
αυτοαπασχολούµενους.
Ειδικό φορολογικό καθεστώς και «ελεύθερες ζώνες»
Ταυτόχρονα, «τρέχουν» οι προετοιµασίες και οι διεργασίες µεταξύ
συγκυβέρνησης και εγχώριου κεφαλαίου, ενόψει και του νέου µοντέλου
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συγκυβέρνησης και εγχώριου κεφαλαίου, ενόψει και του νέου µοντέλου
«παραγωγικής ανασυγκρότησης», που θα ανακοινωθεί το Μάρτη του
2016. Αυτό αποτελεί το ένα και µοναδικό... «παράλληλο πρόγραµµα»,
προϋπόθεση του οποίου είναι η πλήρης και εµπροσθοβαρής εφαρµογή
των αντιλαϊκών µέτρων του τρίτου µνηµονίου και πέραν αυτού.
Χαρακτηριστικές είναι αναφορές της υφυπουργού Βιοµηχανίας, Θ.
Τζάκρη. Σε συνάντηση που είχε µε πρωτοβουλία του Συνδέσµου
Βιοµηχάνων Βόρειας Ελλάδας (ΣΒΒΕ), επανέφερε το ζήτηµα του ειδικού
φορολογικού καθεστώτος για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, ειδικά για
όσες είναι εγκατεστηµένες στην παραµεθόριο περιοχή. Απευθυνόµενη σε
επιχειρηµατίες στη βιοµηχανική περιοχή (ΒΙΠΕ) Κιλκίς, τόνισε ότι εντός
του 2016 θα προκηρυχτεί το συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα, που
αφορά στην αναδιάρθρωση επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες στη
ΒΙΠΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι φανερό ότι ετοιµάζονται τα νέα
«επιχειρηµατικά τζάκια», τα οποία µε κρατικό χρήµα και ενισχύσεις θα
αναλάβουν τη διαχείριση «προβληµατικών» επιχειρήσεων, αλλά µε
«ανταγωνιστική» προοπτική.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΒΙΠΕ εστίασε στην ανάγκη
µετεξέλιξης της βιοµηχανικής ζώνης Κιλκίς σε «ελεύθερη οικονοµική
ζώνη». Αυτό µε τη σειρά του, πέρα από τα ειδικά φορολογικά και άλλα
προνόµια, σηµατοδοτεί την πλήρη ελαστικοποίηση των εργασιακών
σχέσεων, των µισθών και των δικαιωµάτων, µε στόχο βέβαια να
ανακάµψουν οι «υγιείς» µεγαλοεπιχειρηµατίες, αλλά και να έρθουν νέες
κερδοφόρες επενδύσεις.
Δυναµώνει η φοροληστεία απέναντι στο λαό
Την ίδια στιγµή που προωθούνται τα παραπάνω νέα προκλητικά
προνόµια για το κεφάλαιο, στο υπουργείο Οικονοµικών έχει ξεκινήσει η
προετοιµασία για την πρόσθετη φοροαφαίµαξη των λαϊκών στρωµάτων,
που θα επιβάλλεται από τα εισοδήµατα του 2016.
Μεταξύ αυτών, θα περιλαµβάνονται και οι εξής παρεµβάσεις:
Αγροτικά εισοδήµατα: «Προ των πυλών» βρίσκονται οι νοµοθετικές
παρεµβάσεις για την απογείωση των συντελεστών φορολόγησης
απέναντι στους φτωχούς αγρότες (από 13% στο 20% για το 2016 και στο
26% για το 2017, από το πρώτο ευρώ εισοδήµατος).
Μισθωτοί - συνταξιούχοι: Προαναγγέλλονται «ευρύτερες αλλαγές» στη
φορολογία εισοδήµατος για φυσικά πρόσωπα. Μεταξύ αυτών, οι
«αλλαγές» στη φορολογική κλίµακα και η κατάργηση και των
τελευταίων «φοροελαφρύνσεων» που έχουν αποµείνει για τις δαπάνες
διαβίωσης.
Φορολογία αυτοκινήτων - καυσίµων: Στα υπό εξέταση σενάρια βρίσκεται
και αυτό για την παραπέρα διόγκωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης
(ΕΦΚ) στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, µε την υποτιθέµενη
«ενσωµάτωση» στους νέους αυτούς διογκωµένους φόρους στα καύσιµα
µέρους των τελών κυκλοφορίας των οχηµάτων, σύµφωνα µε ισχυρισµούς
της συγκυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση, η σούµα των αντιλαϊκών φόρων
και των τελών θα διαµορφώνεται σε ψηλότερα από τα σηµερινά επίπεδα.
Ταυτόχρονα, η τυχόν διόγκωση του ΕΦΚ αποτελεί αντιλαϊκό µέτρο που
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Ταυτόχρονα, η τυχόν διόγκωση του ΕΦΚ αποτελεί αντιλαϊκό µέτρο που
αποσκοπεί και στην άµεση διόγκωση των κρατικών εσόδων, µε
αντίστοιχη επιβάρυνση των λαϊκών στρωµάτων για τις αγορές
καυσίµων.  
http://www.rizospastis.gr/

ΠΡΕΖΑ TV
20-12-2015
Αναρτήθηκε από ΠΡΕΖΑ TV στις 11:40 µ.µ.

Αποστολή µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο
FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
Αποστολή µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο
FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest

http://prezatv.blogspot.gr/2015/12/blog-post_691.html


Site: http://www.ipaper.gr/
Publication date: 21/12/2015 22:42

Alexa ranking (Greece): 4130
Alexa ranking (Cyprus): 0
Alexa ranking (UK): 0

http://www.ipaper.gr/?p=87717

Κατσιματίδης για το Hilton: Με πήγαιναν γύρω γύρω
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Κάντε Tweet στο Twitter
Την δυσαρέσκειά του για την πορεία των διαπραγματεύσεων σχετικά με την αγορά του
ξενοδοχείου «Hilton» εξέφρασε, μιλώντας στο New Greek TV, ο Ελληνοαμερικανός
επιχειρηματίας Τζον Κατσιματίδης, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η περίπτωσή του
είναι ενδεικτική της κατάστασης σε τέτοιες διαδικασίες στην Ελλάδα.
«Στην Αμερική μπορεί να έχουμε σε μια διαπραγμάτευση, για παράδειγμα, μια διαφορα 20
εκατομμυρίων δολαρίων. Τότε, πατάμε την σκανδάλη και λέμε: ‘Έλα να κάνουμε αμοιβαίες
υποχωρήσεις για να γίνει το deal’. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό», σχολίασε ο γεννημένος
στη Νίσυρο επιχειρηματίας, ο οποίος συγκαταλέγεται στους 400 πλουσιότερους ανθρώπους
στις ΗΠΑ (θέση 182) με εκτιμώμενη περιουσία στα 3.1 δις δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.
«Πέρυσι κάναμε μια προσφορά για την αγορά του Hilton, η οποία θεωρώ ότι ήταν πολύ καλή.
Τελικά, κατέληξα να με πηγαίνουν… γύρω-γύρω. Πλέον, δεν ξέρω τι κατάληξη θα έχει αυτή η
υπόθεση», κατέληξε ο Τζον Κατσιματίδης.
Παράλληλα, ο κ. Κατσιματίδης τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξει το κατάλληλο περιβάλλον και
κλίμα σταθερότητας για να επενδύθούν στην Ελλάδα κεφάλαια για το εξωτερικό. Ο ίδιος,
βέβαια, από την πλευρά του δήλωσε ότι «αγαπάει την Ελλάδα, αφού έχει γεννηθεί εκεί» και θα
συνεχίσει να προσπαθεί.
«Πριν από λίγα χρόνια, στην Αθήνα, σε συνέδριο της Capital Link πάλι, όταν μίλησα για την
Ελλάδα δάκρυσα. Έχω να σας πω λοιπόν ότι είμαι αισιόδοξος. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει».
Αναμένοντας πολιτική σταθεροποίηση και αλλαγές.
Οι δηλώσεις του Τζον Κατσιματίδη έγιναν στο περιθώριο του διεθνούς επενδυτικού φόρουμ
Capital Link “Invest In Greece”, που διοργανώθηκε για 17η συνεχόμενη χρονιά στη Νέα Υόρκη,
στον χώρο του Metropolitan Club στην 5η Λεωφόρο.
Για τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα υπήρχε συγκεκριμένη συνεδρία, στην οποία
συμμετείχαν οι ισχυροί επιχειρηματίες Τζον Κάλαμος, Τζορτζ Λογοθέτης, Τζο Πόλσον, Ουίλιαμ
Βράττος και Ουίλμπορ Ρος, ενώ συντονιστής ήταν ο Κωνσταντίνος Καρύδης.
«Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και προβλεψιμότητα. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να
προβλέψουμε το επενδυτικό περιβάλλον. Οι επενδύσεις θα πρέπει να μην επηρεάζονται από
παράγοντες όπως η έλλειψη πολιτικής σταθερότητας, η γραφειοκρατία, φορολογικές
δυσκολίες, συντεχνίες και προβλήματα στο σύστημα Δικαιοσύνης. Αυτοί είναι παράγοντες που
μπορούν να είναι αποτρεπτικοί για μια επένδυση», εξηγεί ο Ντην Μητρόπουλος, ένας
επιχειρηματίας ο οποίος γεννήθηκε στην Ελλάδα, αλλά έφυγε σε ηλικία 10 ετών. Η περιουσία
του σήμερα υπολογίζεται στα 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια.
Μήνυμα Τσίπρα μέσω βίντεο
Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο στο επενδυτικό forum της Capital Link στη Νέα Υόρκη, υπάρχει
βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Αυτήν την φορά, ο Αλέξης Τσίπρας
εστίασε στις μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, τονίζοντας ότι, με την αναδιαμόρφωση
του φορολογικού συστήματος, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την καταπολέμηση της
διαφθοράς, οι συνθήκες πλέον προσφέρονται για επενδύσεις.
«Αυτό που ακούω είναι ότι στην Ελλάδα προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον
πολιτικής σταθερότητας, για να κάνουν ασφαλείς τις συνθήκες για τους επενδυτές. Εφόσον
υπάρξει αυτό το ασφαλές περιβάλλον για επενδύσεις, τότε κι εγώ με την σειρά μου θα
ενδιαφερθώ να διαπιστώσω αν όντως είναι έτσι», δήλωσε ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας
Τζον Κάλαμος.
«Το γεγονός ότι έχουν επενδυθεί στις ελληνικές τράπεζες 51,6 δις. Ευρώ τα τελευταία χρόνια,
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καταδεικνύει ότι υπάρχει διάθεση για επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά θα πρέπει να υπάρξει το
κατάλληλο περιβάλλον», συμφώνησε και ο Αμερικανός μεγαλοεπιχειρηματίας Ουίλμπορ Ρος.
Από την πλευρά του, ο εφοπλιστής Ν. Τσάκος υπενθύμισε πως οι επιχειρηματίες, ιδίως αν δεν
έχουν ελληνικές ρίζες και συναισθηματικό δέσιμο για την Ελλάδα, δεν ενδιαφέρονται για το
ποια χώρα είναι, αλλά το κατά πόσον τους εξασφαλίζει κέρδη μια πιθανή επένδυση.
«Ο κάθε επενδυτής προσβλέπει στο κέρδος. Δεν τον ενδιαφέρει αν λέγεται Ελλάδα, Βουλγαρία
ή Ιταλία. Θα πρέπει να τον πείσουμε ότι μπορούμε να σταθούμε για να τον τραβήξουμε».
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Τη γη της επαγγελίας έχουν βρει στην Ελλάδα τα γνωστά μας ”hedge funds”!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τη γη της επαγγελίας έχουν βρει στην Ελλάδα τα γνωστά μας ”hedge funds”!
Βέβαια από τα λόγια στην πράξη υπάρχει μια απόσταση.
Η γη της επαγγελίας είναι για τους εγχώριους και ξένους επενδυτές η χώρα μας, με τις μεγάλες
εταιρίες – κολοσσούς να κάνουν ουρά στην «πόρτα» μας για να επενδύσουν! Και δεν είναι
πλακά αυτό που γράφουμε!
Υπολογίζεται ότι τα υπό διαχείριση κεφάλαιά των ξένων funds ξεπερνούν τα 40 δισ. ευρώ,
οπότε οι δυνατότητες που έχουν για να στηρίξουν μια απόφαση τους, είναι… απεριόριστες. 
Πρόσφατα, μάλιστα, στην «ομάδα» προστέθηκαν και κάποια αραβικά, τα οποία βρίσκονται
προς αναζήτηση ευκαιριών και στον ελλαδικό χώρο. 
Πρόκειται για τα hedge funds των JP Morgan, Capital, Alden Capital, Prince Capital, Fidelity,
Schilister, Fortess, Apollo, Marathon. Διαχειριστές των funds αυτών συναντήθηκαν με
τραπεζίτες και με στελέχη εισηγμένων εταιρειών, όπως των Motor Oil, ΟΤΕ, Μυτιληναίος –
ΜΕΤΚΑ, Ιντραλότ, Frigoglass, Ελλάκτωρ.
Σύμφωνα με τους διαχειριστές τους, η Ελλάδα έχει «βαρύτητα» γύρω στο 3% στα
χαρτοφυλάκιά τους. 
Αυτό σημαίνει πως αν αποφασίσουν να επενδύσουν το μέγιστο των κεφαλαίων που
προορίζονται για την Ελλάδα, τότε θα εισρεύσουν περίπου 2 δισ. δολάρια.
Γενικότερα η αίσθηση που υπάρχει στους επενδυτικούς κύκλους είναι ότι η Ελλάδα μπορεί να
γίνει Ελ Ντοράντο των υπεραξιών τα επόμενα χρόνια. 
Και αυτό διότι πρόκειται για μια χώρα στην οποία έχουν ισοπεδωθεί οι αποτιμήσεις λόγω του
κινδύνου χρεοκοπίας και ταυτόχρονα η οικονομία λόγω της βίαιης προσαρμογής των μισθών
έχει τις προϋποθέσεις να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική.
Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός ότι η Goldman Sachs ήταν από τους πρώτους που
έκαναν την τελευταία περίοδο δυναμική επανεμφάνιση στο ελληνικό Χρηματιστήριο,
προχωρώντας σε τοποθετήσεις στις τραπεζικές μετοχές κατά τη διάρκεια των αυξήσεων
κεφαλαίου.
Όπως επίσης δεν ήταν τυχαίες οι δηλώσεις του διάσημου διαχειριστή, John Paulson στο
συνέδριο της Capital Link για την ελληνική οικονομία στη Νέα Υόρκη, ότι θα εξετάσει
περαιτέρω επενδύσεις στην Ελλάδα. 
Ο γνωστός για τις επενδύσεις του στις ελληνικές τράπεζες εμφανίστηκε αισιόδοξος για την
πορεία της οικονομίας. 
«Έχουμε επενδύσει στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και θα εξετάσουμε
νέες επενδύσεις όσο θα σημειώνεται περαιτέρω πρόοδος», σημείωσε.
Από την πλευρά τους τα distress funds, έχουν απευθυνθεί σε τράπεζες επιχειρώντας να
αγοράσουν με σημαντικό discount (ακόμα και στο 20%) τα δανειακά χαρτοφυλάκια ομίλων που
έχουν προοπτική αλλά εσχάτως δέχθηκαν πληγές λόγω κρίσης.
Και δεν είναι ίσως τυχαίο ότι η σταδιακή μεταστροφή του τρόπου με τον οποίον κάποια ξένα
επενδυτικά κεφάλαια αλλά και εγχώριοι παίκτες «βλέπουν» πλέον ελληνικές επιχειρήσεις
καθώς σε ένα βαθμό δείχνει να απομακρύνεται ο χαρακτηρισμός country risk για την εγχώρια
αγορά, η ύπαρξη ομίλων με προοπτική, εξαγωγικό προφίλ, ποιοτικά χαρακτηριστικά,
συμμετοχή σε τομείς που ενδιαφέρουν τους επενδυτές, η σημαντική ρευστότητα που κατέχουν
κάποια funds αλλά και οι χαμηλές αποτιμήσεις που ιντριγκάρουν και προσελκύουν
υποψήφιους μνηστήρες, σε ένα βαθμό έχουν αρχίσει ως στοιχεία να αποτυπώνονται στην
επιχειρηματική σκακιέρα.
Βέβαια, δεν σημαίνει ότι όλες αυτές οι εταιρείες ή άλλες ανάλογες θεωρούνται στόχοι, ενώ μένει
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να φανεί αν υπάρχει και φωτιά πίσω από τον καπνό, αν προκύψουν συμφωνίες, ενώ δεν
πρέπει να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι ακόμα υπάρχουν κίνδυνοι, δυσλειτουργίες και
προβλήματα στην Ελλάδα. 
Ωστόσο, κάποιοι ψάχνουν για ευκαιρίες, και μάλιστα σε καλές τιμές, εν μέσω της κρίσης και με
την προσδοκία ότι η Ελλάδα θα ξεφύγει από τις Συμπληγάδες, θα βελτιωθεί το κλίμα στην
χώρα μας και βέβαια θα προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις και αποκρατικοποιήσεις.
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Κατσιματίδης: Έκανα πρόταση για το Hilton και με πήγαιναν γύρω-γύρω
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Κατσιματίδης: Έκανα πρόταση για το Hilton και με πήγαιναν γύρω-γύρω
21 Δεκεμβρίου 2015 4:18 μμ
Εκτύπωση Αποστολή με E-mail
Την δυσαρέσκειά του για την πορεία των διαπραγματεύσεων σχετικά με την αγορά του
ξενοδοχείου «Hilton» εξέφρασε, μιλώντας στο New Greek TV, ο Ελληνοαμερικανός
επιχειρηματίας Τζον Κατσιματίδης, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η περίπτωσή του
είναι ενδεικτική της κατάστασης σε τέτοιες διαδικασίες στην Ελλάδα.
«Στην Αμερική μπορεί να έχουμε σε μια διαπραγμάτευση, για παράδειγμα, μια διαφορα 20
εκατομμυρίων δολαρίων. Τότε, πατάμε την σκανδάλη και λέμε: ‘Έλα να κάνουμε αμοιβαίες
υποχωρήσεις για να γίνει το deal’. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό», σχολίασε ο γεννημένος
στη Νίσυρο επιχειρηματίας, ο οποίος συγκαταλέγεται στους 400 πλουσιότερους ανθρώπους
στις ΗΠΑ (θέση 182) με εκτιμώμενη περιουσία στα 3.1 δις δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.
«Πέρυσι κάναμε μια προσφορά για την αγορά του Hilton, η οποία θεωρώ ότι ήταν πολύ καλή.
Τελικά, κατέληξα να με πηγαίνουν… γύρω-γύρω. Πλέον, δεν ξέρω τι κατάληξη θα έχει αυτή η
υπόθεση», κατέληξε ο Τζον Κατσιματίδης.
Παράλληλα, ο κ. Κατσιματίδης τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξει το κατάλληλο περιβάλλον και
κλίμα σταθερότητας για να επενδύθούν στην Ελλάδα κεφάλαια για το εξωτερικό. Ο ίδιος,
βέβαια, από την πλευρά του δήλωσε ότι «αγαπάει την Ελλάδα, αφού έχει γεννηθεί εκεί» και θα
συνεχίσει να προσπαθεί.
«Πριν από λίγα χρόνια, στην Αθήνα, σε συνέδριο της Capital Link πάλι, όταν μίλησα για την
Ελλάδα δάκρυσα. Έχω να σας πω λοιπόν ότι είμαι αισιόδοξος. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει».
Οι δηλώσεις του Τζον Κατσιματίδη έγιναν στο περιθώριο του διεθνούς επενδυτικού φόρουμ
Capital Link “Invest In Greece”, που διοργανώθηκε για 17η συνεχόμενη χρονιά στη Νέα Υόρκη,
στον χώρο του Metropolitan Club στην 5η Λεωφόρο.
fortunegreece.com
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Τη γη της επαγγελίας έχουν βρει στην Ελλάδα τα γνωστά µας ” hedge funds”!

Βέβαια  από τα  λόγια  στην πράξη υπάρχει µια  απόσταση..

Η γη της επαγγελίας είναι για τους εγχώριους και ξένους επενδυτές η χώρα µας, µε τις µεγάλες εταιρίες –
κολοσσούς να κάνουν ουρά στην «πόρτα» µας για να επενδύσουν! Και δεν είναι πλακά αυτό που γράφουµε!

Υπολογίζεται ότι τα υπό διαχείριση κεφάλαιά των ξένων funds ξεπερνούν τα 40 δισ. ευρώ, οπότε οι
δυνατότητες που έχουν για να στηρίξουν µια απόφαση τους, είναι… απεριόριστες. Πρόσφατα, µάλιστα,
στην «οµάδα» προστέθηκαν και κάποια αραβικά, τα οποία βρίσκονται προς αναζήτηση ευκαιριών και στον
ελλαδικό χώρο. Πρόκειται για τα hedge funds των JP Morgan, Capital, Alden Capital, Prince Capital, Fidelity,
Schilister, Fortess, Apollo, Marathon. Διαχειριστές των funds αυτών συναντήθηκαν µε τραπεζίτες και µε
στελέχη εισηγµένων εταιρειών, όπως των Motor Oil, ΟΤΕ, Μυτιληναίος – ΜΕΤΚΑ, Ιντραλότ, Frigoglass,
Ελλάκτωρ.

Σύµφωνα µε τους διαχειριστές τους, η Ελλάδα έχει «βαρύτητα» γύρω στο 3% στα χαρτοφυλάκιά τους.
Αυτό σηµαίνει πως αν αποφασίσουν να επενδύσουν το µέγιστο των κεφαλαίων που προορίζονται για την
Ελλάδα, τότε θα εισρεύσουν περίπου 2 δισ. δολάρια.

Γενικότερα η αίσθηση που υπάρχει στους επενδυτικούς κύκλους είναι ότι η Ελλάδα  µπορεί να  γίνει Ελ
Ντοράντο των υπεραξιών τα  επόµενα  χρόνια . Και αυτό διότι πρόκειται για µια χώρα στην οποία
έχουν ισοπεδωθεί οι αποτιµήσεις λόγω του κινδύνου χρεοκοπίας και ταυτόχρονα η οικονοµία λόγω της
βίαιης προσαρµογής των µισθών έχει τις προϋποθέσεις να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός ότι η Goldman Sachs ήταν από τους πρώτους που έκαναν την
τελευταία περίοδο δυναµική επανεµφάνιση στο ελληνικό Χρηµατιστήριο, προχωρώντας σε
τοποθετήσεις στις τραπεζικές µετοχές κατά τη διάρκεια των αυξήσεων κεφαλαίου.

Όπως επίσης δεν ήταν τυχαίες οι δηλώσεις του διάσηµου διαχειριστή, John Paulson στο συνέδριο της
Capital Link για την ελληνική οικονοµία στη Νέα Υόρκη, ότι θα εξετάσει περαιτέρω επενδύσεις στην
Ελλάδα. Ο γνωστός για τις επενδύσεις του στις ελληνικές τράπεζες εµφανίστηκε αισιόδοξος για την
πορεία της οικονοµίας. «Έχουµε επενδύσει στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και θα
εξετάσουµε νέες επενδύσεις όσο θα σηµειώνεται περαιτέρω πρόοδος», σηµείωσε.

Από την πλευρά τους τα distress funds, έχουν απευθυνθεί σε τράπεζες επιχειρώντας να αγοράσουν µε
σηµαντικό discount (ακόµα και στο 20%) τα δανειακά χαρτοφυλάκια οµίλων που έχουν προοπτική αλλά
εσχάτως δέχθηκαν πληγές λόγω κρίσης.

Και δεν είναι ίσως τυχαίο ότι η σταδιακή µεταστροφή του τρόπου µε τον οποίον κάποια ξένα επενδυτικά
κεφάλαια αλλά και εγχώριοι παίκτες «βλέπουν» πλέον ελληνικές επιχειρήσεις καθώς σε ένα βαθµό δείχνει
να αποµακρύνεται ο χαρακτηρισµός country risk για την εγχώρια αγορά, η ύπαρξη οµίλων µε προοπτική,
εξαγωγικό προφίλ, ποιοτικά χαρακτηριστικά, συµµετοχή σε τοµείς που ενδιαφέρουν τους επενδυτές, η
σηµαντική ρευστότητα που κατέχουν κάποια funds αλλά και οι χαµηλές αποτιµήσεις που ιντριγκάρουν και
προσελκύουν υποψήφιους µνηστήρες, σε ένα βαθµό έχουν αρχίσει ως στοιχεία να αποτυπώνονται στην
επιχειρηµατική σκακιέρα.

Βέβαια, δεν σηµαίνει ότι όλες αυτές οι εταιρείες ή άλλες ανάλογες θεωρούνται στόχοι, ενώ µένει να
φανεί αν υπάρχει και φωτιά πίσω από τον καπνό, αν προκύψουν συµφωνίες, ενώ δεν πρέπει να
παραγνωρίσουµε το γεγονός ότι ακόµα υπάρχουν κίνδυνοι, δυσλειτουργίες και προβλήµατα στην Ελλάδα.
Ωστόσο, κάποιοι ψάχνουν για ευκαιρίες, και µάλιστα σε καλές τιµές, εν µέσω της κρίσης και µε την
προσδοκία ότι η Ελλάδα θα ξεφύγει από τις Συµπληγάδες, θα βελτιωθεί το κλίµα στην χώρα µας και
βέβαια θα προχωρήσουν µεταρρυθµίσεις και αποκρατικοποιήσεις.
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Πόλσον: «Επένδυσα στις Ελληνικές Τράπεζες Γιατί Πιστεύω στην Ανάκαμψη»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015
Πόλσον: «Επένδυσα στις Ελληνικές Τράπεζες Γιατί Πιστεύω στην Ανάκαμψη»
Συγκρατημένη αναστροφή του κλίματος για την Ελληνική οικονομία και θετικές κινήσεις από...
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την προσέλκυση επενδύσεων βλέπει ο δισεκατομμυριούχος
επενδυτής Τζον Πόλσον.
Σε αποκλειστική του συνέντευξη του στη Realnews, στο περιθώριο του επενδυτικού φόρουμ
της Capital Link στη Νέα Υόρκη, προέβλεψε μεγάλες αποδόσεις στο ελληνικό Χρηματιστήριο
και έξοδο στις αγορές το 2016, εφόσον ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση και υλοποιηθούν οι
μεταρρυθμίσεις.
Ο Τζ. Πόλσον είναι πρόεδρος του αμερικανικού επενδυτικού κεφαλαίου Paulson & Co, το
οποίο ελέγχει σήμερα σχεδόν το 9% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, το
7,32% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank (με βάση τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων
ψήφου, πλην αυτών του ΤΧΣ) και το 9,99% της ΕΥΔΑΠ. Η Paulson & Co είναι μια από τις
μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες στον κλάδο της, η οποία διαχειρίζεται συνολικά κεφάλαιο
ύψους 22 δισ. δολαρίων.
Ο 60χρονος μεγαλοεπενδυτής πόνταρε το 2007 στην κατάρρευση της αγοράς ενυπόθηκων
στεγαστικών δανείων υψηλού ρίσκου (subprime) στις ΗΠΑ και κέρδισε για τον εαυτό του 5 δισ.
δολάρια, «τη μεγαλύτερη ίσως λεία στην ιστορία της Γουόλ Στριτ», σύμφωνα με την εφημερίδα
«Νew Υork Τimes». Το περιοδικό «Forbes» αποτίμησε την περιουσία του στα 13,5 δισ.
δολάρια, τοποθετώντας τον στο Νο 80 της λίστας με τους δισεκατομμυριούχους του κόσμου.
Φώτο    Ρεπορτάζ   Ρεπόρτερ   Επιστήμονας
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Πόλσον: «Επένδυσα στις ελληνικές τράπεζες γιατί πιστεύω στην ανάκαμψη»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015
Πόλσον: «Επένδυσα στις ελληνικές τράπεζες γιατί πιστεύω στην ανάκαμψη»
Συγκρατημένη αναστροφή του κλίματος για την ελληνική οικονομία και θετικές κινήσεις από...
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την προσέλκυση επενδύσεων βλέπει ο δισεκατομμυριούχος
επενδυτής Τζον Πόλσον.
Σε αποκλειστική του συνέντευξη του στη Realnews, στο περιθώριο του επενδυτικού φόρουμ
της Capital Link στη Νέα Υόρκη, προέβλεψε μεγάλες αποδόσεις στο ελληνικό Χρηματιστήριο
και έξοδο στις αγορές το 2016, εφόσον ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση και υλοποιηθούν οι
μεταρρυθμίσεις.
Ο Τζ. Πόλσον είναι πρόεδρος του αμερικανικού επενδυτικού κεφαλαίου Paulson & Co, το
οποίο ελέγχει σήμερα σχεδόν το 9% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, το
7,32% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank (με βάση τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων
ψήφου, πλην αυτών του ΤΧΣ) και το 9,99% της ΕΥΔΑΠ. Η Paulson & Co είναι μια από τις
μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες στον κλάδο της, η οποία διαχειρίζεται συνολικά κεφάλαιο
ύψους 22 δισ. δολαρίων.
Ο 60χρονος μεγαλοεπενδυτής πόνταρε το 2007 στην κατάρρευση της αγοράς ενυπόθηκων
στεγαστικών δανείων υψηλού ρίσκου (subprime) στις ΗΠΑ και κέρδισε για τον εαυτό του 5 δισ.
δολάρια, «τη μεγαλύτερη ίσως λεία στην ιστορία της Γουόλ Στριτ», σύμφωνα με την εφημερίδα
«Νew Υork Τimes». Το περιοδικό «Forbes» αποτίμησε την περιουσία του στα 13,5 δισ.
δολάρια, τοποθετώντας τον στο Νο 80 της λίστας με τους δισεκατομμυριούχους του κόσμου.
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Το δράµα της Θεοδώρας…
Παροπλισµένη από τον πολιτικό της προϊστάµενο, Γιώργο
Σταθάκη, είναι η υφυπουργός Βιοµηχανίας, Θεοδώρα
Τζάκρη. Κάποιες «λεπτοµέρειες» µας οδηγούν σε αυτό το
συµπέρασµα.

Την Τετάρτη, π.χ., συνεδρίασε το Συµβούλιο Κοινωνικής
Πολιτικής και αποφάσισε τη διαµόρφωση ενός νέου πλαισίου
για την επαναλειτουργία πτωχευµένων και
εγκαταλελειµµένων επιχειρήσεων, αναθέτοντας την ευθύνη
κατάρτισής του στην αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας, Ρ.

Αντωνοπούλου.

Υποτίθεται πως σε αυτήν τη διαδικασία θα έπρεπε να έχει ρόλο η Θ. Τζάκρη. Από την άλλη, θα ταξιδέψουν
στη Νέα Υόρκη για την ηµερίδα που διοργανώνει το Capital Link για την Ελλάδα τέσσερις υπουργοί της
κυβέρνησης, οι Γ. Σταθάκης, Γ. Χουλιαράκης, Δ. Μάρδας και Ελ. Κουντουρά. Από το ταξίδι αυτό
αποκλείστηκε η Θ. Τζάκρη, η οποία φέρεται να επιχείρησε να ταξιδέψει ανεπιτυχώς µόνη της περίπου τις
ίδιες ηµέρες στη Νέα Υόρκη.

Κ.Σ

*Από το ένθετο Backstage που κυκλοφόρησε µε την εφηµερίδα ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ το Σάββατο 19/12/2015.
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Το σχέδιο για τα «κόκκινα» δάνεια

Χρονιά αναδιάρθρωσης των δανειακών χαρτοφυλακίων θα είναι το 2016 για τις
τράπεζες, µε στόχο την αποτελεσµατική διαχείριση του ανοίγµατός τους σε
επισφαλείς χορηγήσεις, οι οποίες έχουν πλέον φτάσει τα 116 δισ. ευρώ. Οπως
επισηµαίνουν τραπεζικές πηγές, είναι η πρώτη φορά µετά το ξέσπασµα της κρίσης που
το πεδίο είναι ελεύθερο για την εφαρµογή διαφόρων στρατηγικών ανάκτησης των
«κόκκινων» χορηγήσεων.

Η τροποποίηση του πλαισίου για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά και η αλλαγή της
νοµοθεσίας προς την κατεύθυνση διευκόλυνσης των µεταβιβάσεων «κόκκινων»
δανείων σε εξειδικευµένες εταιρείες, στις οποίες θα µπορούν να συµµετέχουν ακόµη
και τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύµατα, ανοίγουν τον δρόµο για την όσο το δυνατόν
ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη επίλυση του προβλήµατος.

Η ολοκλήρωση της τρίτης από το 2013 ανακεφαλαιοποίησης έχει ενισχύσει σηµαντικά
τους δείκτες βιωσιµότητας των συστηµικών οµίλων, γεγονός που τους επιτρέπει, όπου
αυτό κρίνεται απαραίτητο, να προχωρήσουν σε επιθετικότερες ρυθµίσεις προς
νοικοκυριά και επιχειρήσεις που χωρίς διαγραφή µεγάλου µέρους του χρέους τους δεν
είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Μετασχηµατισµός δανείων

Είναι χαρακτηριστικό ότι απόθεµα προβλέψεων και ίδια κεφάλαια καλύπτουν πάνω
από το 80% των επισφαλών απαιτήσεων, ενώ οι εγγυήσεις που έχουν οι τράπεζες
ξεπερνούν το 60%. Πρόκειται για ένα στοιχείο ενδεικτικό των σηµαντικών προοπτικών
«παραγωγής» κερδών τα επόµενα χρόνια από την «αναγέννηση» προβληµατικών
σήµερα δανείων.

Μιλώντας σε συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη την περασµένη εβδοµάδα, ο
πρόεδρος της Eurobank Ν. Καραµούζης αναφερόµενος στο θέµα τόνισε σχετικά πως οι
προβλέψεις συνολικού ύψους 57 δισ. ευρώ που έχουν διενεργήσει οι τράπεζες µπορούν
«να επιτρέψουν τον µετασχηµατισµό σηµαντικού ύψους προβληµατικών δανείων σε
υγιή».
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Σύµφωνα µε τον ίδιο, το παραπάνω απόθεµα δεν µπορεί να παραµένει αδρανές. «Θα
πρέπει να χρησιµοποιηθεί ώστε να µετατρέψουν µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων και
νοικοκυριών µε προβληµατικά δάνεια σε βιώσιµες οντότητες, που θα µπορούν να
αποπληρώνουν τα δάνειά τους µε συµµετοχή όλων σε αυτό το κόστος (δανειοληπτών
και τραπεζών), χωρίς νόθευση του ανταγωνισµού, µε αποκλεισµό των κακοπληρωτών,
χωρίς "χατίρια" στους παλιούς ιδιοκτήτες που δεν συνεργάζονται ή δεν συνεισφέρουν
στην εξυγίανση, αλλά µε ευελιξία, κοινωνική ευαισθησία και ευθύνη έναντι των
συµπολιτών µας που αντιµετωπίζουν σοβαρές οικονοµικές δυσκολίες» υπογράµµισε ο
κ. Καραµούζης.

Οπως επισηµαίνει γενικός διευθυντής συστηµικού οµίλου, στόχο των τραπεζών δεν
αποτελούν οι κατασχέσεις. «Σε µια αγορά µε ελάχιστες συναλλαγές, µόνο πρόβληµα
στις τράπεζες θα µπορούσε να δηµιουργήσει µια ενδεχόµενη µαζική προσφορά
ακινήτων» εξηγεί ο ίδιος. Στο πλαίσιο αυτό οι τράπεζες, είτε µέσω των διευθύνσεών
τους ή µε τη συνεργασία µε εξειδικευµένες εταιρείες διαχείρισης επισφαλειών, θα
επιχειρήσουν να προωθήσουν βιώσιµες ρυθµίσεις, αποφεύγοντας τους
πλειστηριασµούς.

Κάλεσµα σε δανειολήπτες

Ηδη οι τράπεζες, κατ' εφαρµογήν του νέου Κώδικα Δεοντολογίας, έχουν ξεκινήσει την
αποστολή επιστολών στους δανειολήπτες που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην
αποπληρωµή των οφειλών τους. Με αυτήν τους καλούν να προσκοµίσουν οικονοµικά
στοιχεία για την κατάστασή τους, ώστε να βρεθεί µια λύση που θα εξυπηρετεί και τις
δύο πλευρές. Οι προτάσεις µπορεί να περιλαµβάνουν αύξηση της διάρκειας του
δανείου, µείωση επιτοκίου ή και παροχή περιόδου χάριτος καταβολής µέρους της
δόσης.

Οι τράπεζες είναι έτοιµες από τη νέα χρονιά να εφαρµόσουν προγράµµατα που θα
προβλέπουν ακόµη και «κούρεµα» του χρέους, υπό την προϋπόθεση όµως ότι οι
πελάτες τους θα είναι συνεπείς στη ρύθµιση που θα συµφωνηθεί. Η επιβράβευση αυτή
µάλιστα µπορεί να δίνεται και σταδιακά, π.χ. ανά διετία ή τριετία, λειτουργώντας ως
κίνητρο για την οµαλή εξόφληση του δανείου.

Οι δανειολήπτες θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί σε σχέση µε τον χρόνο
απόκρισης στα αιτήµατα της τράπεζας, καθώς κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν «µη
συνεργάσιµοι» και να χάσουν τη δυνατότητα προστασίας της κατοικίας τους, εφόσον
µπορούν να ενταχθούν στον νόµο Κατσέλη.

Συγκεκριµένα, θα πρέπει να παρέχουν στην τράπεζα όλα τα δικαιολογητικά που
ζητούνται, αλλά και να απαντούν στους εκπροσώπους της το αργότερο εντός 15
ηµερών από την ηµέρα που έλαβαν κάποια ειδοποίηση.

Για να χαρακτηριστεί κάποιος συνεργάσιµος δεν χρειάζεται να συµφωνήσει στη λύση
που θα του προταθεί, αλλά να επικοινωνεί µε την τράπεζα κάθε φορά που του ζητείται
κάποιο δικαιολογητικό. Με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζει το πιστοποιητικό
«συνεργάσιµου δανειολήπτη», το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για ένταξη στον νόµο
Κατσέλη, αν δεν βρεθεί η χρυσή τοµή µε την τράπεζα.

6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Τι θα ισχύει από τη νέα χρονιά µε τον «νόµο Κατσέλη»

Με βάση τη νέα νοµοθεσία, από 1.1.2016 όσοι υποβάλλουν αίτηση σε Ειρηνοδικείο για
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την προστασία της α' κατοικίας τους, θα υπόκεινται στο νέο, πιο αυστηρό πλαίσιο.

1. Ποιοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση;

Φυσικά πρόσωπα, δηλαδή µισθωτοί, συνταξιούχοι, άνεργοι, πρώην έµποροι, εφόσον η
διακοπή δραστηριότητας προηγήθηκε της παύσης πληρωµών, επαγγελµατίες.

2. Ποιες οφειλές υπάγονται στη ρύθµιση;

Το σύνολο των οφειλών, συµπεριλαµβανοµένων των χρεών προς Δηµόσιο,
ασφαλιστικά ταµεία και ΟΤΑ, εκτός αυτών που συνιστούν και ποινικό αδίκηµα (ΦΠΑ,
πρόστιµα κ.τ.λ.). Δεν εντάσσονται οφειλές που αναλήφθηκαν το τελευταίο έτος από
την υποβολή της αίτησης ή που προέκυψαν λόγω δόλου ή βαριάς αµέλειας.

3. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη διάσωση της κύριας κατοικίας;

α) Το προ φόρων εισόδηµα να µην υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης,
προσαυξηµένες κατά 70%. Τα όρια είναι τα εξής: άγαµος 13.906 ευρώ, έγγαµος
23.659 ευρώ, έγγαµος µε ένα τέκνο 29.373 ευρώ, έγγαµος µε δύο τέκνα 35.086 ευρώ.

β) Η αντικειµενική αξία της κύριας κατοικίας να µην υπερβαίνει για τον άγαµο τις
180.000 ευρώ, για τον έγγαµο τις 220.000 ευρώ, για τον έγγαµο µε ένα τέκνο τις
240.000 ευρώ, για τον έγγαµο µε δύο τέκνα τις 260.000 ευρώ.

γ) Ο οφειλέτης να είναι συνεργάσιµος δανειολήπτης κατά τον Κώδικα
Δεοντολογίας Τραπεζών.

4. Ποιες θεωρούνται ευπαθείς οµάδες και µε ποιον τρόπο στηρίζονται;

Για να ανήκει κάποιος στην κατηγορία των ευπαθών νοικοκυριών θα πρέπει να πληροί
εκτός των παραπάνω, συγκεκριµένα εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια:

Προ φόρων εισόδηµα: Αγαµος 8.180 ευρώ, έγγαµος 13.917 ευρώ, έγγαµος µε ένα τέκνο
17.278 ευρώ, έγγαµος µε δύο τέκνα 20.639 ευρώ.

Αντικειµενική αξία κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο συζήτησης της αίτησης: Να µην
υπερβαίνει για τον άγαµο τις 120.000 ευρώ, τον έγγαµο τις 160.000 ευρώ, τον έγγαµο
µε ένα τέκνο τις 180.000 ευρώ και τον έγγαµο µε δύο τέκνα τις 200.000 ευρώ.

Οσοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία θα επιδοτούνται για τρία χρόνια από το
Δηµόσιο για το µέρος της δόσης που δεν µπορούν να καταβάλλουν.

5. Με ποιον τρόπο θα ρυθµίζονται οι οφειλές όσων εντάσσονται στον νόµο;

Η ρύθµιση περιλαµβάνει δύο στάδια:

Την πρώτη τριετία, κατά τη διάρκεια της οποίας ο δανειολήπτης καταβάλλει στην
τράπεζα ό,τι περισσεύει από το εισόδηµά του αφαιρουµένων των ευλόγων δαπανών
διαβίωσης.

Μετά την πρώτη τριετία, έτσι όπως έχει διατυπωθεί η διάταξη του νόµου, ο
δανειολήπτης αναλαµβάνει να αποπληρώσει τουλάχιστον την εµπορική αξία του
ακινήτου στην τράπεζα, σε βάθος 20ετίας και µε ετήσιο κόστος ίσο µε το µέσο
επιτόκιο ενήµερης οφειλής από στεγαστικό δάνειο (σήµερα 2% περίπου).

Εάν δεν είναι δυνατή η καταβολή της ελάχιστης αυτής δόσης, η τράπεζα έχει το
δικαίωµα κατάσχεσης του ακινήτου.
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6. Υπάρχει κάποιο ελάχιστο επίπεδο δόσης;

Εάν οι οικονοµικές δυνατότητες του οφειλέτη το επιτρέπουν, θα καταβληθεί και
µεγαλύτερο ποσό από την εµπορική αξία.

Σε κάθε περίπτωση, ο δανειολήπτης υποχρεούται στην καταβολή ελάχιστης
συνεισφοράς, η οποία ανέρχεται σε 5% επί του εισοδήµατός του εάν αυτό είναι
µικρότερο ή ίσο των 8.000 ευρώ.

Αν υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ, προστίθεται στην παραπάνω δόση επιπλέον 10% επί του
υπερβάλλοντος ποσού.

 

Πηγή: tovima.gr
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Το σχέδιο για τα «κόκκινα» δάνεια
Χρονιά αναδιάρθρωσης των δανειακών χαρτοφυλακίων θα είναι το 2016 για τις τράπεζες, µε στόχο την
αποτελεσµατική διαχείριση του ανοίγµατός τους σε επισφαλείς χορηγήσεις, οι οποίες έχουν πλέον φτάσει
τα 116 δισ. ευρώ. Οπως επισηµαίνουν τραπεζικές πηγές, είναι η πρώτη φορά µετά το ξέσπασµα της κρίσης
που το πεδίο είναι ελεύθερο για την εφαρµογή διαφόρων στρατηγικών ανάκτησης των «κόκκινων»
χορηγήσεων.
Η τροποποίηση του πλαισίου για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά και η αλλαγή της νοµοθεσίας προς την
κατεύθυνση διευκόλυνσης των µεταβιβάσεων «κόκκινων» δανείων σε εξειδικευµένες εταιρείες, στις
οποίες θα µπορούν να συµµετέχουν ακόµη και τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύµατα, ανοίγουν τον δρόµο για την
όσο το δυνατόν ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη επίλυση του προβλήµατος.
Η ολοκλήρωση της τρίτης από το 2013 ανακεφαλαιοποίησης έχει ενισχύσει σηµαντικά τους δείκτες
βιωσιµότητας των συστηµικών οµίλων, γεγονός που τους επιτρέπει, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, να
προχωρήσουν σε επιθετικότερες ρυθµίσεις προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις που χωρίς διαγραφή µεγάλου
µέρους του χρέους τους δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Μετασχηµατισµός δανείων
Είναι χαρακτηριστικό ότι απόθεµα προβλέψεων και ίδια κεφάλαια καλύπτουν πάνω από το 80% των
επισφαλών απαιτήσεων, ενώ οι εγγυήσεις που έχουν οι τράπεζες ξεπερνούν το 60%. Πρόκειται για ένα
στοιχείο ενδεικτικό των σηµαντικών προοπτικών «παραγωγής» κερδών τα επόµενα χρόνια από την
«αναγέννηση» προβληµατικών σήµερα δανείων.
Μιλώντας σε συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη την περασµένη εβδοµάδα, ο πρόεδρος της Eurobank
Ν. Καραµούζης αναφερόµενος στο θέµα τόνισε σχετικά πως οι προβλέψεις συνολικού ύψους 57 δισ. ευρώ
που έχουν διενεργήσει οι τράπεζες µπορούν«να επιτρέψουν τον µετασχηµατισµό σηµαντικού ύψους
προβληµατικών δανείων σε υγιή».
Σύµφωνα µε τον ίδιο, το παραπάνω απόθεµα δεν µπορεί να παραµένει αδρανές. «Θα πρέπει να
χρησιµοποιηθεί ώστε να µετατρέψουν µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων και νοικοκυριών µε προβληµατικά
δάνεια σε βιώσιµες οντότητες, που θα µπορούν να αποπληρώνουν τα δάνειά τους µε συµµετοχή όλων σε
αυτό το κόστος (δανειοληπτών και τραπεζών), χωρίς νόθευση του ανταγωνισµού, µε αποκλεισµό των
κακοπληρωτών, χωρίς «χατίρια» στους παλιούς ιδιοκτήτες που δεν συνεργάζονται ή δεν συνεισφέρουν
στην εξυγίανση, αλλά µε ευελιξία, κοινωνική ευαισθησία και ευθύνη έναντι των συµπολιτών µας που
αντιµετωπίζουν σοβαρές οικονοµικές δυσκολίες» υπογράµµισε ο κ. Καραµούζης.
Οπως επισηµαίνει γενικός διευθυντής συστηµικού οµίλου, στόχο των τραπεζών δεν αποτελούν οι
κατασχέσεις. «Σε µια αγορά µε ελάχιστες συναλλαγές, µόνο πρόβληµα στις τράπεζες θα µπορούσε να
δηµιουργήσει µια ενδεχόµενη µαζική προσφορά ακινήτων» εξηγεί ο ίδιος. Στο πλαίσιο αυτό οι τράπεζες,
είτε µέσω των διευθύνσεών τους ή µε τη συνεργασία µε εξειδικευµένες εταιρείες διαχείρισης
επισφαλειών, θα επιχειρήσουν να προωθήσουν βιώσιµες ρυθµίσεις, αποφεύγοντας τους πλειστηριασµούς.
Κάλεσµα  σε δανειολήπτες
Ηδη οι τράπεζες, κατ” εφαρµογήν του νέου Κώδικα Δεοντολογίας, έχουν ξεκινήσει την αποστολή
επιστολών στους δανειολήπτες που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην αποπληρωµή των οφειλών τους. Με
αυτήν τους καλούν να προσκοµίσουν οικονοµικά στοιχεία για την κατάστασή τους, ώστε να βρεθεί µια
λύση που θα εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές. Οι προτάσεις µπορεί να περιλαµβάνουν αύξηση της διάρκειας
του δανείου, µείωση επιτοκίου ή και παροχή περιόδου χάριτος καταβολής µέρους της δόσης.
Οι τράπεζες είναι έτοιµες από τη νέα χρονιά να εφαρµόσουν προγράµµατα που θα προβλέπουν ακόµη και
«κούρεµα» του χρέους, υπό την προϋπόθεση όµως ότι οι πελάτες τους θα είναι συνεπείς στη ρύθµιση που
θα συµφωνηθεί. Η επιβράβευση αυτή µάλιστα µπορεί να δίνεται και σταδιακά, π.χ. ανά διετία ή τριετία,
λειτουργώντας ως κίνητρο για την οµαλή εξόφληση του δανείου.
Οι δανειολήπτες θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί σε σχέση µε τον χρόνο απόκρισης στα αιτήµατα της
τράπεζας, καθώς κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν «µη συνεργάσιµοι» και να χάσουν τη δυνατότητα
προστασίας της κατοικίας τους, εφόσον µπορούν να ενταχθούν στον νόµο Κατσέλη.
Συγκεκριµένα, θα πρέπει να παρέχουν στην τράπεζα όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται, αλλά και να
απαντούν στους εκπροσώπους της το αργότερο εντός 15 ηµερών από την ηµέρα που έλαβαν κάποια
ειδοποίηση.
Για να χαρακτηριστεί κάποιος συνεργάσιµος δεν χρειάζεται να συµφωνήσει στη λύση που θα του
προταθεί, αλλά να επικοινωνεί µε την τράπεζα κάθε φορά που του ζητείται κάποιο δικαιολογητικό. Με τον
τρόπο αυτόν εξασφαλίζει το πιστοποιητικό «συνεργάσιµου δανειολήπτη», το οποίο αποτελεί προϋπόθεση
για ένταξη στον νόµο Κατσέλη, αν δεν βρεθεί η χρυσή τοµή µε την τράπεζα.

6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Τι θα  ισχύει από τη νέα  χρονιά  µε τον «νόµο Κατσέλη»
Με βάση τη νέα νοµοθεσία, από 1.1.2016 όσοι υποβάλλουν αίτηση σε Ειρηνοδικείο για την προστασία της
α” κατοικίας τους, θα υπόκεινται στο νέο, πιο αυστηρό πλαίσιο.

1. Ποιοι µπορούν να  υποβάλλουν αίτηση;
Φυσικά πρόσωπα, δηλαδή µισθωτοί, συνταξιούχοι, άνεργοι, πρώην έµποροι, εφόσον η διακοπή
δραστηριότητας προηγήθηκε της παύσης πληρωµών, επαγγελµατίες.
2. Ποιες οφειλές υπάγονται στη ρύθµιση;
Το σύνολο των οφειλών, συµπεριλαµβανοµένων των χρεών προς Δηµόσιο, ασφαλιστικά ταµεία και ΟΤΑ,
εκτός αυτών που συνιστούν και ποινικό αδίκηµα (ΦΠΑ, πρόστιµα κ.τ.λ.). Δεν εντάσσονται οφειλές που
αναλήφθηκαν το τελευταίο έτος από την υποβολή της αίτησης ή που προέκυψαν λόγω δόλου ή βαριάς
αµέλειας.
3. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για  τη διάσωση της κύριας κατοικίας;
α) Το προ φόρων εισόδηµα να µην υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, προσαυξηµένες κατά 70%.
Τα όρια είναι τα εξής: άγαµος 13.906 ευρώ, έγγαµος 23.659 ευρώ, έγγαµος µε ένα τέκνο 29.373 ευρώ,
έγγαµος µε δύο τέκνα 35.086 ευρώ.
β) Η αντικειµενική αξία της κύριας κατοικίας να µην υπερβαίνει για τον άγαµο τις 180.000 ευρώ, για τον
έγγαµο τις 220.000 ευρώ, για τον έγγαµο µε ένα τέκνο τις 240.000 ευρώ, για τον έγγαµο µε δύο τέκνα τις
260.000 ευρώ.
γ) Ο οφειλέτης να είναι συνεργάσιµος δανειολήπτης κατά τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.
4. Ποιες θεωρούνται ευπαθείς οµάδες και µε ποιον τρόπο στηρίζονται;
Για να ανήκει κάποιος στην κατηγορία των ευπαθών νοικοκυριών θα πρέπει να πληροί εκτός των
παραπάνω, συγκεκριµένα εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια:
Προ φόρων εισόδηµα: Αγαµος 8.180 ευρώ, έγγαµος 13.917 ευρώ, έγγαµος µε ένα τέκνο 17.278 ευρώ,
έγγαµος µε δύο τέκνα 20.639 ευρώ.
Αντικειµενική αξία κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο συζήτησης της αίτησης: Να µην υπερβαίνει για τον
άγαµο τις 120.000 ευρώ, τον έγγαµο τις 160.000 ευρώ, τον έγγαµο µε ένα τέκνο τις 180.000 ευρώ και τον
έγγαµο µε δύο τέκνα τις 200.000 ευρώ.
Οσοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία θα επιδοτούνται για τρία χρόνια από το Δηµόσιο για το µέρος της
δόσης που δεν µπορούν να καταβάλλουν.
5. Με ποιον τρόπο θα  ρυθµίζονται οι οφειλές όσων εντάσσονται στον νόµο;
Η ρύθµιση περιλαµβάνει δύο στάδια:

Την πρώτη τριετία, κατά τη διάρκεια της οποίας ο δανειολήπτης καταβάλλει στην τράπεζα ό,τι
περισσεύει από το εισόδηµά του αφαιρουµένων των ευλόγων δαπανών διαβίωσης.

Μετά την πρώτη τριετία, έτσι όπως έχει διατυπωθεί η διάταξη του νόµου, ο δανειολήπτης
αναλαµβάνει να αποπληρώσει τουλάχιστον την εµπορική αξία του ακινήτου στην τράπεζα, σε βάθος
20ετίας και µε ετήσιο κόστος ίσο µε το µέσο επιτόκιο ενήµερης οφειλής από στεγαστικό δάνειο
(σήµερα 2% περίπου).

Εάν δεν είναι δυνατή η καταβολή της ελάχιστης αυτής δόσης, η τράπεζα έχει το δικαίωµα κατάσχεσης
του ακινήτου.
6. Υπάρχει κάποιο ελάχιστο επίπεδο δόσης;
Εάν οι οικονοµικές δυνατότητες του οφειλέτη το επιτρέπουν, θα καταβληθεί και µεγαλύτερο ποσό από την
εµπορική αξία.
Σε κάθε περίπτωση, ο δανειολήπτης υποχρεούται στην καταβολή ελάχιστης συνεισφοράς, η οποία
ανέρχεται σε 5% επί του εισοδήµατός του εάν αυτό είναι µικρότερο ή ίσο των 8.000 ευρώ.
Αν υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ, προστίθεται στην παραπάνω δόση επιπλέον 10% επί του υπερβάλλοντος
ποσού.
21/12/2015
Πηγή: Το Βήµα
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«Ημέρα της Ελλάδος» στην Wall Street
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Ημέρα της Ελλάδος» στην Wall Street
21 Δεκεμβρίου, 2015
analitis.gr
Στα πλαίσια του 17ου Annual Capital Link Invest in GreeceForum, το Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιμήν της
Ελλάδος, την «Ημέρα Ελλάδος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης».
Συγκεκριμένα την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε
επίσημη δεξίωση προς τιμήν της Ελληνικής αποστολής, των εταιριών Ελληνικών συμφερόντων
που είναι εισηγμένες στο NYSEEuronext και των εταιρειών που συμμετείχαν στο Συνέδριο.
Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σημαία στην Wall Street και
εξέδωσε ειδικά αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει τη μέρα αυτή.
Στην τελετή λήξεως του Closing Bell, συμμετείχαν από πλευράς κυβερνητικών φορέων: ο
Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Δημήτρης Μάρδας, η Αναπληρώτρια Υπουργός Τουρισμού,κα
Έλενα Κουντουρά, ο Πρέσβης της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, κ. Χρίστος
Παναγόπουλος και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος.
Από πλευράς Ναυτιλιακών Εισηγμένων στα Χρηματιστήρια της Αμερικής οι κκ: Τάσος Ασλίδης
– Euroseas Ltd., Γιάννης Κούστας – Danaos Corporations, Γιάννης Ταβλάριος
-Gener8Maritime Inc., Νίκος Ταβλάριος, Aegean Marine Petroleum Network Inc. Νίκος
Τσάκος – Tsakos Energy Navigation και John Gaffney – Safe Bulkers
Τέλος συμμετείχαν οι εξής εισηγμένες και μη εταιρείες με τους εκπροσώπους τους: Α.Σ.
Παπαδημητρίου & Συνεργάτες –  Δικηγορική Εταιρία, Acquis Hotels & Resorts, Aegean Buners
USA, Aegean Air, AXIA Ventures Group Ltd, Bank of America Merrill Lynch, Citi, BNP Paribas,
Credit Suisse International, Energean, EY, First Athens, Goldman Sachs, Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος, Grivalia Properties, Intralot, McKinsey & Company Greece, Τράπεζα Πειραιώς, ΔΕΗ
Α.Ε., Sherman & Sterling, UBS AG, Watson Farley καθώς και ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης,
Πρόεδρος της Capital Link και η κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.
Από το Χρηματιστήριο του NYSE παρέστησαν: ο κ. Stefan Jekel, Managing Director, Global
Client Coverage Group και ο κ. John Tuttle, Chief of Staff.
Στη συνέχεια ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Δημήτρης Μάρδας, χτύπησε το καμπανάκι της
λήξης των εργασιών της Τρίτης 15 Δεκεμβρίου 2015. Ο Υφυπουργός πλαισιωνόταν από
την Αναπληρώτρια Υπουργό Τουρισμού, κα Έλενα Κουντουρά και από Ανώτατα Στελέχη
εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Η ενεργός ανάμειξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, του μεγαλυτέρου χρηματιστηρίου
στον κόσμο, συμβάλλει στην αναβάθμιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο
επενδυτικό κοινό σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του
Χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την
Ομογένεια. Η Αμερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σημαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων
για αυξανόμενο αριθμό εταιριών Ελληνικών συμφερόντων και το Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης διαδραματίζει κύριο ρόλο σε αυτό.
Η τελετή αναμεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων
Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε
παγκόσμιο επίπεδο.
Πηγή: Καθημερινή
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Η δεύτερη ευκαιρία της Ελλάδας - οικονομικές ειδήσεις της ημέρας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ελεύθερη Ενημέρωση - Βήμα στην Άποψη
Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015
Η δεύτερη ευκαιρία της Ελλάδας - οικονομικές ειδήσεις της ημέρας
"Η Ελλάδα έχει μια δεύτερη ευκαιρία και αν την εκμεταλλευθεί σωστά θα μπορέσει να
προσελκύσει τις αναγκαίες επενδύσεις που θα στηρίξουν την ανάκαμψη της οικονομίας
σημειώνει προς "Το Βήμα" ο Νίκος Μπορνόζης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της
Capital Link που συγκέντρωσε στο επενδυτικό συνέδριο που διοργάνωσε για την ελληνική
οικονομία στη Νέα Υόρκη μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας. "
Διαβάστε αυτό το άρθρο:
Αναρτήθηκε από Prasinomilo στις 11:13 π.μ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
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«Επένδυσα στις ελληνικές τράπεζες γιατί πιστεύω στην ανάκαμψη», δηλώνει ο Πόλσον
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Επένδυσα στις ελληνικές τράπεζες γιατί πιστεύω στην ανάκαμψη», δηλώνει ο Πόλσον
21 Δεκεμβρίου, 2015
analitis.gr
Συγκρατημένη αναστροφή του κλίματος για την ελληνική οικονομία και θετικές κινήσεις από την
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την προσέλκυση επενδύσεων βλέπει ο δισεκατομμυριούχος
επενδυτής Τζον Πόλσον.
Σε συνέντευξη του στη Realnews, στο περιθώριο του επενδυτικού φόρουμ της Capital Link στη
Νέα Υόρκη, προέβλεψε μεγάλες αποδόσεις στο ελληνικό Χρηματιστήριο και έξοδο στις αγορές
το 2016, εφόσον ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση και υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις.
Ο Τζ. Πόλσον είναι πρόεδρος του αμερικανικού επενδυτικού κεφαλαίου Paulson & Co, το
οποίο ελέγχει σήμερα σχεδόν το 9% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, το
7,32% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank (με βάση τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων
ψήφου, πλην αυτών του ΤΧΣ) και το 9,99% της ΕΥΔΑΠ. Η Paulson & Co είναι μια από τις
μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες στον κλάδο της, η οποία διαχειρίζεται συνολικά κεφάλαιο
ύψους 22 δισ. δολαρίων.
Ο 60χρονος μεγαλοεπενδυτής πόνταρε το 2007 στην κατάρρευση της αγοράς ενυπόθηκων
στεγαστικών δανείων υψηλού ρίσκου (subprime) στις ΗΠΑ και κέρδισε για τον εαυτό του 5 δισ.
δολάρια, «τη μεγαλύτερη ίσως λεία στην ιστορία της Γουόλ Στριτ», σύμφωνα με την εφημερίδα
«Νew Υork Τimes». Το περιοδικό «Forbes» αποτίμησε την περιουσία του στα 13,5 δισ.
δολάρια, τοποθετώντας τον στο Νο 80 της λίστας με τους δισεκατομμυριούχους του κόσμου.
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Οι οκτώ προκλήσεις που θα φέρουν στην Ελλάδα ξένες επενδύσεις
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/12/15 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Επιχειρηματικά
Οι οκτώ προκλήσεις που θα φέρουν στην Ελλάδα ξένες επενδύσεις
Αισιοδοξία για τις προοπτικές του 2016, αλλά και στάση αναμονής μέχρι η κυβέρνηση να
εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις ήταν τα δύο μηνύματα του φετινού, 17ου επενδυτικού φόρουμ
της Capital Link. Κάποιοι από τους πλουσιότερους επενδυτές των ΗΠΑ τόνισαν από τη Νέα
Υόρκη ότι η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων είναι κλειδί για την ανάπτυξη, και αυτή θα
επιτευχθεί μόνο με πολιτική σταθερότητα. Με δηλώσεις τους στην «Κ», εξάλλου, οι
μεγαλοεπενδυτές Τζον Κάλαμος και Ουίλμπουρ Ρος προδίδουν την αβεβαιότητα που
εξακολουθεί να συνοδεύει τις επενδύσεις στη χώρα. Ο πρόεδρος της Paulson & Co., Τζον
Πόλσον, εκτίμησε ότι, εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, θα
υπάρξει μεγαλύτερη σταθερότητα και εμπιστοσύνη στο μέλλον της Ελλάδας.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Calamos Asset Management,
Τζον Κάλαμος, εξακολουθεί να κρατά στάση αναμονής, παρά το ενδιαφέρον του να επενδύσει.
Αυτή τη φορά, πάντως, εμφανίσθηκε πιο αισιόδοξος. Οπως εξήγησε στην «Κ», «πέρυσι
ανησυχούσα για την πολιτική αστάθεια που υπήρχε. Πιστεύω ότι ένας από τους καταλύτες που
είναι λίγο πιο θετικός τώρα είναι η αναδιάρθρωση των τραπεζών, που αποτελεί κλειδί για να
προχωρήσει κανείς μπροστά. Φαίνεται ότι λένε τα σωστά πράγματα για να επανεκκινήσει η
οικονομία, και ελπίζω να μπορέσουν να τα εφαρμόσουν. Εχουν τις κατάλληλες φορολογικές
πολιτικές; Μπορείς να ανοίξεις μία επιχείρηση αν έχεις μία καλή ιδέα; Ελπίζω να είναι έτσι, δεν
το γνωρίζω».
Ερωτώμενος αν η κυβέρνηση μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα διατηρώντας την πολιτική
σταθερότητα, έγινε πιο συγκεκριμένος: «Δεν ξέρω αν είμαι τόσο καλός πολιτικός αναλυτής·
ξέρετε, τους ακούω να λένε τα κατάλληλα πράγματα, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι δεσμεύονται
να ξαναχτίσουν τον ιδιωτικό τομέα με τον καπιταλιστικό τρόπο που χρειάζεται, με τις σωστές
ρυθμίσεις. Είναι πραγματικά σημαντικό να έχει η Ελλάδα ιδιωτικό τομέα».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της WL Ross, Ουίλμπουρ Ρος, τόνισε ότι υπάρχει όρεξη για
επενδύσεις, αλλά εντόπισε οκτώ προκλήσεις που θα δοκιμάσουν την ελληνική κυβέρνηση και
θα κρίνουν την επιτυχία:
• Πρώτον, η νομοθέτηση και η εφαρμογή των δεσμεύσεων για τις ιδιωτικοποιήσεις που
προβλέπονται στο μνημόνιο. Οπως είπε χαρακτηριστικά, «η ιδιωτικοποίηση των
περιφερειακών αεροδρομίων είναι ένα θετικό σημάδι, αλλά υπάρχει ακόμη ένας τόνος
πράγματα».
• Δεύτερον, να επιστρέψει η Ελλάδα στις αγορές κρατικών ομολόγων με επιτόκια κάτω του 5%.
• Τρίτον, τα ελληνικά ομόλογα να γίνουν αποδεκτά από την ΕΚΤ ως ενέχυρο.
• Τέταρτον, να ενισχυθούν οι κεφαλαιακές επενδύσεις από τα τρέχοντα 21 δισ. ευρώ – που
είναι μόνο το 9% του συρρικνωθέντος ΑΕΠ, πλησιέστερα στο 20% που ήταν το 2007.
• Πέμπτον, να αυξηθούν οι εξαγωγές προϊόντων, που υποχώρησαν 3,5% το 12μηνο μέχρι τον
Αύγουστο. Εφερε, μάλιστα, και το παράδειγμα του ελληνικού γιαουρτιού, εκτιμώντας ότι «δεν
είναι δυνατόν να παράγεται περισσότερο ελληνικό γιαούρτι στην πολιτεία της Νέας Υόρκης από
ό,τι στην Ελλάδα».
• Εκτον, εκτίμησε ότι η παραγωγικότητα και η ευελιξία της εργασίας είναι κλειδί, ιδιαίτερα για
την ενίσχυση των εξαγωγών.
• Εβδομον, η περαιτέρω αύξηση του τουρισμού, ιδιαίτερα των αεροπορικών αφίξεων, καθώς,
όπως είπε, όσοι φτάνουν με το αεροπλάνο ξοδεύουν περισσότερα από όσους κάνουν
κρουαζιέρες.
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• Και τέλος, η αύξηση των δανειοδοτήσεων προς τις επιχειρήσεις, που υποχώρησε 3,5% τους
δώδεκα μήνες μέχρι τον Αύγουστο.
Οπως η Paulson & Co, και η εταιρεία του κ. Ρος συμμετείχε στην ανακεφαλαιοποίηση των
ελληνικών τραπεζών. Οταν όμως ρωτήθηκε από την «Κ» αν έχει εμπιστοσύνη ότι θα είναι η
τελευταία που θα χρειαστεί, απάντησε με μία δόση μαύρου χιούμορ: «Αν όχι, τότε θα
αυτοκτονήσω». Νωρίτερα, ο κ. Ρος είχε προτείνει να μην πουληθούν τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια που έχουν στο ενεργητικό τους οι τράπεζες, καθώς αυτό θα αποκρυσταλλώσει πολύ
μεγαλύτερες ζημίες, αλλά να δοθεί σε τρίτους μόνο η εξυπηρέτησή τους. Η ιδέα του είναι ότι,
καθώς η οικονομία θα ανακάμπτει και η πληρωμή των δανείων θα βελτιώνεται, οι τράπεζες
τελικά θα πετύχουν εσωτερικό βαθμό απόδοσης (IRR) 20% μέσω της οργανικής ανάπτυξης,
διατηρώντας τα στο χαρτοφυλάκιό τους – ιδιαίτερα καθώς η τιμή που προσφέρει η αγορά
φαίνεται ότι θα είναι πολύ χαμηλή.
21/12/2015
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Το σχέδιο για τα «κόκκινα» δάνεια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/12/15 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά
Το σχέδιο για τα «κόκκινα» δάνεια
Χρονιά αναδιάρθρωσης των δανειακών χαρτοφυλακίων θα είναι το 2016 για τις τράπεζες, με
στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του ανοίγματός τους σε επισφαλείς χορηγήσεις, οι οποίες
έχουν πλέον φτάσει τα 116 δισ. ευρώ. Οπως επισημαίνουν τραπεζικές πηγές, είναι η πρώτη
φορά μετά το ξέσπασμα της κρίσης που το πεδίο είναι ελεύθερο για την εφαρμογή διαφόρων
στρατηγικών ανάκτησης των «κόκκινων» χορηγήσεων.
Η τροποποίηση του πλαισίου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και η αλλαγή της νομοθεσίας
προς την κατεύθυνση διευκόλυνσης των μεταβιβάσεων «κόκκινων» δανείων σε εξειδικευμένες
εταιρείες, στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν ακόμη και τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα,
ανοίγουν τον δρόμο για την όσο το δυνατόν ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίλυση του
προβλήματος.
Η ολοκλήρωση της τρίτης από το 2013 ανακεφαλαιοποίησης έχει ενισχύσει σημαντικά τους
δείκτες βιωσιμότητας των συστημικών ομίλων, γεγονός που τους επιτρέπει, όπου αυτό κρίνεται
απαραίτητο, να προχωρήσουν σε επιθετικότερες ρυθμίσεις προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις
που χωρίς διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους τους δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις τους.
Μετασχηματισμός δανείων Είναι χαρακτηριστικό ότι απόθεμα προβλέψεων και ίδια κεφάλαια
καλύπτουν πάνω από το 80% των επισφαλών απαιτήσεων, ενώ οι εγγυήσεις που έχουν οι
τράπεζες ξεπερνούν το 60%. Πρόκειται για ένα στοιχείο ενδεικτικό των σημαντικών
προοπτικών «παραγωγής» κερδών τα επόμενα χρόνια από την «αναγέννηση» προβληματικών
σήμερα δανείων.
Μιλώντας σε συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος
της Eurobank Ν. Καραμούζης αναφερόμενος στο θέμα τόνισε σχετικά πως οι προβλέψεις
συνολικού ύψους 57 δισ. ευρώ που έχουν διενεργήσει οι τράπεζες μπορούν «να επιτρέψουν
τον μετασχηματισμό σημαντικού ύψους προβληματικών δανείων σε υγιή».
Σύμφωνα με τον ίδιο, το παραπάνω απόθεμα δεν μπορεί να παραμένει αδρανές. «Θα πρέπει
να χρησιμοποιηθεί ώστε να μετατρέψουν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και νοικοκυριών με
προβληματικά δάνεια σε βιώσιμες οντότητες, που θα μπορούν να αποπληρώνουν τα δάνειά
τους με συμμετοχή όλων σε αυτό το κόστος (δανειοληπτών και τραπεζών), χωρίς νόθευση του
ανταγωνισμού, με αποκλεισμό των κακοπληρωτών, χωρίς "χατίρια" στους παλιούς ιδιοκτήτες
που δεν συνεργάζονται ή δεν συνεισφέρουν στην εξυγίανση, αλλά με ευελιξία, κοινωνική
ευαισθησία και ευθύνη έναντι των συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές
δυσκολίες» υπογράμμισε ο κ. Καραμούζης.
Οπως επισημαίνει γενικός διευθυντής συστημικού ομίλου, στόχο των τραπεζών δεν αποτελούν
οι κατασχέσεις. «Σε μια αγορά με ελάχιστες συναλλαγές, μόνο πρόβλημα στις τράπεζες θα
μπορούσε να δημιουργήσει μια ενδεχόμενη μαζική προσφορά ακινήτων» εξηγεί ο ίδιος. Στο
πλαίσιο αυτό οι τράπεζες, είτε μέσω των διευθύνσεών τους ή με τη συνεργασία με
εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης επισφαλειών, θα επιχειρήσουν να προωθήσουν βιώσιμες
ρυθμίσεις, αποφεύγοντας τους πλειστηριασμούς.
Κάλεσμα σε δανειολήπτες
Ηδη οι τράπεζες, κατ' εφαρμογήν του νέου Κώδικα Δεοντολογίας, έχουν ξεκινήσει την
αποστολή επιστολών στους δανειολήπτες που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην
αποπληρωμή των οφειλών τους. Με αυτήν τους καλούν να προσκομίσουν οικονομικά στοιχεία
για την κατάστασή τους, ώστε να βρεθεί μια λύση που θα εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές. Οι
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προτάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν αύξηση της διάρκειας του δανείου, μείωση επιτοκίου ή
και παροχή περιόδου χάριτος καταβολής μέρους της δόσης.
Οι τράπεζες είναι έτοιμες από τη νέα χρονιά να εφαρμόσουν προγράμματα που θα
προβλέπουν ακόμη και «κούρεμα» του χρέους, υπό την προϋπόθεση όμως ότι οι πελάτες τους
θα είναι συνεπείς στη ρύθμιση που θα συμφωνηθεί. Η επιβράβευση αυτή μάλιστα μπορεί να
δίνεται και σταδιακά, π.χ. ανά διετία ή τριετία, λειτουργώντας ως κίνητρο για την ομαλή
εξόφληση του δανείου.
Οι δανειολήπτες θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί σε σχέση με τον χρόνο απόκρισης στα
αιτήματα της τράπεζας, καθώς κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν «μη συνεργάσιμοι» και να
χάσουν τη δυνατότητα προστασίας της κατοικίας τους, εφόσον μπορούν να ενταχθούν στον
νόμο Κατσέλη.
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να παρέχουν στην τράπεζα όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται,
αλλά και να απαντούν στους εκπροσώπους της το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημέρα
που έλαβαν κάποια ειδοποίηση.
Για να χαρακτηριστεί κάποιος συνεργάσιμος δεν χρειάζεται να συμφωνήσει στη λύση που θα
του προταθεί, αλλά να επικοινωνεί με την τράπεζα κάθε φορά που του ζητείται κάποιο
δικαιολογητικό. Με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζει το πιστοποιητικό «συνεργάσιμου
δανειολήπτη», το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για ένταξη στον νόμο Κατσέλη, αν δεν βρεθεί η
χρυσή τομή με την τράπεζα.
6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Τι θα ισχύει από τη νέα χρονιά με τον «νόμο Κατσέλη»
Με βάση τη νέα νομοθεσία, από 1.1.2016 όσοι υποβάλλουν αίτηση σε Ειρηνοδικείο για την
προστασία της α' κατοικίας τους, θα υπόκεινται στο νέο, πιο αυστηρό πλαίσιο.
1. Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση;Φυσικά πρόσωπα, δηλαδή μισθωτοί, συνταξιούχοι,
άνεργοι, πρώην έμποροι, εφόσον η διακοπή δραστηριότητας προηγήθηκε της παύσης
πληρωμών, επαγγελματίες.
2. Ποιες οφειλές υπάγονται στη ρύθμιση;Το σύνολο των οφειλών, συμπεριλαμβανομένων των
χρεών προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και ΟΤΑ, εκτός αυτών που συνιστούν και ποινικό
αδίκημα (ΦΠΑ, πρόστιμα κ.τ.λ.). Δεν εντάσσονται οφειλές που αναλήφθηκαν το τελευταίο έτος
από την υποβολή της αίτησης ή που προέκυψαν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας.
3. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη διάσωση της κύριας κατοικίας;α) Το προ φόρων
εισόδημα να μην υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, προσαυξημένες κατά 70%. Τα
όρια είναι τα εξής: άγαμος 13.906 ευρώ, έγγαμος 23.659 ευρώ, έγγαμος με ένα τέκνο 29.373
ευρώ, έγγαμος με δύο τέκνα 35.086 ευρώ.
β) Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει για τον άγαμο τις 180.000 ευρώ,
για τον έγγαμο τις 220.000 ευρώ, για τον έγγαμο με ένα τέκνο τις 240.000 ευρώ, για τον έγγαμο
με δύο τέκνα τις 260.000 ευρώ.
γ) Ο οφειλέτης να είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης κατά τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.
4. Ποιες θεωρούνται ευπαθείς ομάδες και με ποιον τρόπο στηρίζονται;Για να ανήκει κάποιος
στην κατηγορία των ευπαθών νοικοκυριών θα πρέπει να πληροί εκτός των παραπάνω,
συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:
Προ φόρων εισόδημα: Αγαμος 8.180 ευρώ, έγγαμος 13.917 ευρώ, έγγαμος με ένα τέκνο
17.278 ευρώ, έγγαμος με δύο τέκνα 20.639 ευρώ.
Αντικειμενική αξία κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο συζήτησης της αίτησης: Να μην υπερβαίνει
για τον άγαμο τις 120.000 ευρώ, τον έγγαμο τις 160.000 ευρώ, τον έγγαμο με ένα τέκνο τις
180.000 ευρώ και τον έγγαμο με δύο τέκνα τις 200.000 ευρώ.
Οσοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία θα επιδοτούνται για τρία χρόνια από το Δημόσιο για το
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μέρος της δόσης που δεν μπορούν να καταβάλλουν.
5. Με ποιον τρόπο θα ρυθμίζονται οι οφειλές όσων εντάσσονται στον νόμο;Η ρύθμιση
περιλαμβάνει δύο στάδια:
Την πρώτη τριετία, κατά τη διάρκεια της οποίας ο δανειολήπτης καταβάλλει στην τράπεζα ό,τι
περισσεύει από το εισόδημά του αφαιρουμένων των ευλόγων δαπανών διαβίωσης.
Μετά την πρώτη τριετία, έτσι όπως έχει διατυπωθεί η διάταξη του νόμου, ο δανειολήπτης
αναλαμβάνει να αποπληρώσει τουλάχιστον την εμπορική αξία του ακινήτου στην τράπεζα, σε
βάθος 20ετίας και με ετήσιο κόστος ίσο με το μέσο επιτόκιο ενήμερης οφειλής από στεγαστικό
δάνειο (σήμερα 2% περίπου).
Εάν δεν είναι δυνατή η καταβολή της ελάχιστης αυτής δόσης, η τράπεζα έχει το δικαίωμα
κατάσχεσης του ακινήτου.
6. Υπάρχει κάποιο ελάχιστο επίπεδο δόσης;Εάν οι οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη το
επιτρέπουν, θα καταβληθεί και μεγαλύτερο ποσό από την εμπορική αξία.
Σε κάθε περίπτωση, ο δανειολήπτης υποχρεούται στην καταβολή ελάχιστης συνεισφοράς, η
οποία ανέρχεται σε 5% επί του εισοδήματός του εάν αυτό είναι μικρότερο ή ίσο των 8.000
ευρώ.
Αν υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ, προστίθεται στην παραπάνω δόση επιπλέον 10% επί του
υπερβάλλοντος ποσού.
Πηγή: www.tovima.gr
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Πόλσον: «Επένδυσα στις ελληνικές τράπεζες γιατί πιστεύω στην ανάκαµψη»

Στον Θανάση Τσίτσα

Συγκρατηµένη αναστροφή του κλίµατος για την ελληνική οικονοµία και θετικές κινήσεις από την
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την προσέλκυση επενδύσεων βλέπει ο δισεκατοµµυριούχος επενδυτής Τζον
Πόλσον.

Σε αποκλειστική του συνέντευξη του στη Realnews, στο περιθώριο του επενδυτικού φόρουµ της Capital Link
στη Νέα Υόρκη, προέβλεψε µεγάλες αποδόσεις στο ελληνικό Χρηµατιστήριο και έξοδο στις αγορές το 2016,
εφόσον ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση και υλοποιηθούν οι µεταρρυθµίσεις.

Ο Τζ. Πόλσον είναι πρόεδρος του αµερικανικού επενδυτικού κεφαλαίου Paulson & Co, το οποίο ελέγχει
σήµερα σχεδόν το 9% του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, το 7,32% του µετοχικού
κεφαλαίου της Alpha Bank (µε βάση τον συνολικό αριθµό δικαιωµάτων ψήφου, πλην αυτών του ΤΧΣ) και το
9,99% της ΕΥΔΑΠ. Η Paulson & Co είναι µια από τις µεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες στον κλάδο της, η
οποία διαχειρίζεται συνολικά κεφάλαιο ύψους 22 δισ. δολαρίων.

Ο 60χρονος µεγαλοεπενδυτής πόνταρε το 2007 στην κατάρρευση της αγοράς ενυπόθηκων στεγαστικών
δανείων υψηλού ρίσκου (subprime) στις ΗΠΑ και κέρδισε για τον εαυτό του 5 δισ. δολάρια, «τη µεγαλύτερη
ίσως λεία στην ιστορία της Γουόλ Στριτ», σύµφωνα µε την εφηµερίδα «Νew Υork Τimes». Το περιοδικό
«Forbes» αποτίµησε την περιουσία του στα 13,5 δισ. δολάρια, τοποθετώντας τον στο Νο 80 της λίστας µε
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Πόλσον: «Επένδυσα στις ελληνικές τράπεζες γιατί πιστεύω στην ανάκαµψη»

07:21 - 21 Δεκεµβρίου 2015 - Οικονοµία

Στον Θανάση Τσίτσα

Συγκρατηµένη αναστροφή του κλίµατος για την ελληνική οικονοµία και θετικές κινήσεις από την
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την προσέλκυση επενδύσεων βλέπει ο δισεκατοµµυριούχος επενδυτής Τζον
Πόλσον.

Σε αποκλειστική του συνέντευξη του στη Realnews, στο περιθώριο του επενδυτικού φόρουµ της Capital Link
στη Νέα Υόρκη, προέβλεψε µεγάλες αποδόσεις στο ελληνικό Χρηµατιστήριο και έξοδο στις αγορές το 2016,
εφόσον ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση και υλοποιηθούν οι µεταρρυθµίσεις.

Ο Τζ. Πόλσον είναι πρόεδρος του αµερικανικού επενδυτικού κεφαλαίου Paulson & Co, το οποίο ελέγχει
σήµερα σχεδόν το 9% του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, το 7,32% του µετοχικού
κεφαλαίου της Alpha Bank (µε βάση τον συνολικό αριθµό δικαιωµάτων ψήφου, πλην αυτών του ΤΧΣ) και το
9,99% της ΕΥΔΑΠ. Η Paulson & Co είναι µια από τις µεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες στον κλάδο της, η
οποία διαχειρίζεται συνολικά κεφάλαιο ύψους 22 δισ. δολαρίων.

Ο 60χρονος µεγαλοεπενδυτής πόνταρε το 2007 στην κατάρρευση της αγοράς ενυπόθηκων στεγαστικών
δανείων υψηλού ρίσκου (subprime) στις ΗΠΑ και κέρδισε για τον εαυτό του 5 δισ. δολάρια, «τη µεγαλύτερη
ίσως λεία στην ιστορία της Γουόλ Στριτ», σύµφωνα µε την εφηµερίδα «Νew Υork Τimes». Το περιοδικό
«Forbes» αποτίµησε την περιουσία του στα 13,5 δισ. δολάρια, τοποθετώντας τον στο Νο 80 της λίστας µε
τους δισεκατοµµυριούχους του κόσµου.
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17th Capital Link Forum: Optimism for Greece if the Government Implements the
Program
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
December 20th, 2015 Community , Economy , Greece , Top Story 3 0 comments 175
New York.- By Apostolos Zoupaniotis
The implementation of the remaining items of the reforms in the MOU by the Greek
government and the political stability are keys to the return of investors in Greece, top hedge
fund managers John Paulson and Wilbur Ross told audience during a panel discussion at the
17th Capital Link investing in Greece Forum.
The forum took place on Monday in Manhattan, with over one thousand top managers of
hedge funds, bankers, investors, businessmen, along with members of the Greek American
Community.
The Greek government was represented by the Alternate Minister for Tourism Elena Kountoura
and Deputy Foreign Minister Dimitris Mardas. Prime Minister Alexis Tsipras and Minister of the
Economy George Stathakis have sent video messages.
Interventions were made by the representatives of all four institutions, Declan Costello –
European Commission, Nicola Giammarioli – European Stability Mechanism, Rasmus Rüffer –
European Central Bank and Delia Velculescu – International Monetary Fund,
They all stressed that significant progress has been made in the contacts and negotiations with
the Greek government and they communicated a message of optimism about the prospects of
the Greek economy, provided that it will comply with the program and that there will be smooth
cooperation between the institutions and the Greek government.
Late in the evening, during the official dinner of the conference the President of the “Alexander
Onassis Foundation”, Antonis Papadimitriou, was honored.
Nicolas Bornozis, the President of Capital Link, highlighted the importance of this Forum in
reaching out to the global investment, financial and business community. He emphasized that
this is an International forum on Greece which provides the view point of all major global and
domestic players who are active in the Greek market. He mentioned that Greece has managed
to pull back from the brink at the last moment and seems now to be entering a new phase
where an economic turnaround can actually take place, provided that Greece keeps on track
with the implementation of the agreed reforms. The fact that the bank recapitalization was
recently successfully concluded attracting a new inflow of private capital from major
international investors, as well as the fact that the four Institutions, major investment banks and
top US investors present at the forum, are an indication of the interest and will of the
international community to support Greece.
THE INVESTORS
There are eight specific things that as tasked to be to be accomplished because we know there
is appetite for Greek investment. Between 2013 and 2015, 51.6 billion Euros were invested in
the banks alone, which is a lot when considering the size of the country.
The eight items that Greece needs to accomplish:
Legislate and implement the remaining items in the MOU. The announcement today with the
airport with the Germans was a good start. However, there are a ton of things left to do. Every
time something happens in this direction, it helps restore credibility. For example, the signing of
the regional airports privatization is such a specific step ahead.
The country needs to regain access to the international sovereign debt markets at rates below
5%.
Greek government bonds need to be accepted by the ECB as collateral for the banks.
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Boost capital investment from the 21B Euros rut that it has been at, and get it back closer to
20% of GDP that it was in 2007, than it is of the shrunken 9% GDP now.
Increase their goods exports in contrast to the 3.5% decline in the 12 months through August.
Greece needs to do this with better government policies. Struck by the fact that Mario Cuomo,
governor of New York, recently announced to a group of business men there’s now more
yogurt produced in the New York State than in the country of Greece. Something is wrong in
the system to allow this to happen.
Labor productivity and flexibility needs to be greatly improved.
Tourism also needs to be boosted especially by airplane. Boat tourists are fine, but they do not
spend nearly as much as tourists who arrive by plane because their meals come with the boat
passage. Plane passengers just arrive in and out, and therefore spend more.
Finally, there needs to be a boost in corporate lending as opposed to the 3.5% decline it had
through August.
If Greece can accomplish these eight tasks, then there will be a tremendous boom in Greece.
Mr. John Paulson: “We are encouraged by the current government’s adoption and
implementation of reforms to ensure global competitiveness. Continued stability on the political
front should instill confidence in the Greek recovery. We have invested in the recapitalization of
the Greek banks and will consider additional investments as further progress is made.” Or
more philosophically: “Greece has survived the storm. The clouds are now parting and the sun
is starting to break through. Calm waters will lead to smooth sailing. The sun will once again
shine over Greece.”
Mr. Wilbur Ross mentioned that he can see the appetite for Greece investment and stated:
“Greece is on a good start but there are a ton of things left to do. Greek government bonds
need to be accepted by the ECB and Greece needs to boost capital investment to 20% GDP
similar to the levels of 2007. Greece must boost trade exports with better government policy.
It’s sad to hear there is more yogurt being made in the state of New York than in Greece,
Greece must boost corporate lending and increase the proportion of tourism from long distance
travelers.”
Mr. William Vrattos: “We have been investing capital directly into the country. Hope that in the
next few months we will see some immediate results. Although we made a large investment in
the real estate market through the national bank of Greece, we didn’t see attractive real estate
opportunities less closely tied to the sovereign.”
Mr. John Calamos: “Rebuilding and growing the Greek economy must include several
important building blocks in order to make the country one where businesses and investors can
find success.   A rekindled focus on Greece’s private sector development, the creation of
businesses and job gains is essential. The private sector provides an environment where
entrepreneurship thrives, hard work is rewarded and sustainable jobs are created. Greece
should also simplify and streamline the legal, regulatory and logistical hurdles to start a
business there. The process can currently take years. Data underscores the far-reaching
impact that policies which encourage small business could have on the country. An improved
business framework would give investors in Greece greater confidence, as well. In addition, as
the government considers taxation, officials should consider a decrease in the tax rate instead
of an increase. A reduction in tax rates stimulates the economy and data shows this then leads
to an increase overall tax revenue. Improvements in tax collection should be undertaken, as
well. Greece is fortunate to have a strong shipping industry, an educated workforce and natural
beauty that is clearly an asset for tourism. Greece is the Florida of Europe, and as its economy
is rebuilt, the country can become a robust business, corporate and investment destination, as
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well”.
Mr. George Logothetis: “The recent successful recapitalization of Greek banks goes a long way
to restoring confidence among potential foreign investors in Greece and will help the wheels of
commerce begin to turn. Throughout the crisis we have maintained our commitment to
investment in Greece as well as to a range of social programmes that provide direct support.
Our commitment remains.”
PM TSIPRAS
Prime Minister Alexis Tsipras addressed the delegates of the 17th Annual Capital Link Forum
in New York via a televised message.
“I am happy with the great opportunity to present prospects of the Greek Economy and the
strategic planning to fulfill them. A year since Greek people authorized government to
challenge harsh austerity programs. We negotiated hard asking for true reforms that enhance
growth and do not shrink our economy’s potential. We achieved a compromising agreement
that contains for the first time lower fiscal targets, more European investment funds and a clear
commitment for debt relief. Those three factors combined are a crucial stepping stones to
restart our economy and tackle the huge unemployment which threatens our social cohesion”
he said.
“The elections of last September reaffirmed the people’s mandate to us to apply the program
and regain our access to the international markets in 2016 and therefore regain our
independence. In this stable political environment we take advantage of widespread consensus
to push through a series of drastic reforms and changes that our society needs. In this respect
we simplify our tax system; we combat tax evasion that create a stable and investment friendly
environment. We put together an anti-bureaucratic legal and operational framework for
investments; we enact radical public administration reforms combating corruption and favoring
meritocracy and evaluation. We create synergies between the public and the private sector.
We take measures to reform our judicial system; we upgrade and modernize bankruptcy law.
Within a challenging international environment, we managed to recapitalize the systemic banks
mainly by attracting private investors. Their response is a reward for our efforts and the
message that we are on track with respect to our commitments.
The Greek GDP is expected to return to positive growth rates in the second half of 2016.
Meanwhile, the impending lifting of waiver and the expected integration of Greek bonds by the
ECB into QE in 2016 will give us the stimulus to get back in the capital markets again. We are
optimistic that we will succeed and will achieve access to the capital markets for both the public
and the private sector.
The geostrategic position of Greece elevates us to energy and logistics transit hub. In energy,
developments such as pipelines, gas and green energy are expected to attract high quality
investments. Logistic and infrastructure projects are important for Greece and a series of public
sector infrastructure investments will start immediately. Funding opportunities for public and
private investments through the so-called Juncker Plan do exist but we are also open to
attracting new investment capital. Tourism has been developing for three years in a row
establishing Greece as a top quality tourist destination worldwide. The upgrading of existing
infrastructure and urban planning open the opportunity for new investments in luxury, medical
and other alternative forms of tourism. The world dominance of the Greek owned fleet is a
clear proof of what the Greek people are capable to do if they find the necessary means and
invest in their skills.
While we recognize our weaknesses, we try to transform them into strengths and opportunities.
We exploit our comparative advantages. So we are inviting you to trust Greece. We invite you
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to trust us” concluded Tsipras.
MINISTER GEORGE STATHAKIS
The Minister of Economy, Development and Tourism George Stathakis, in his message
presented the government’s roadmap for the return of the Greek economy to growth. He also
spoke about incentives for investments that will be implemented from 2016.
“After last summer’s agreement with our international lenders, there are some major
milestones that will put on track the Greek economy.
The first milestone is the two successive agreements that we have fulfilled already, concerning
the implementation of the program. The second milestone is the recapitalization of the banks,
that has also been very successful and that provides financial stability for the Greek banking
sector, which will be integrated into the European Banking System from January the 1st. The
third milestone is the first review of the program to be completed by next February which will
provide long term stability to the fiscal issues of the Greek economy. And the fourth milestone
is the reprofiling of the Greek debt after 2020-2022, the long term Greek debt, which will
remove any long term danger of a Grexit or any other similar threat.
The Greek government that came into power after this September’s elections has provided
political stability in Greece and is working in order to sustain political stability in a region of high
turbulence. The major issue, after the completion of those milestones, is obviously the return to
growth.
The Greek economy during 2015, despite capital controls, performed quite well. Initial
predictions after capital controls, were talking about 2.4-4% of recession rate. In reality, at the
end of the year recession rates will be less than 1%, which indicates that there is a strong
cyclical growth element in the Greek economy which will make certain that it will return to
growth most likely in the second semester of next year.
This growth potential has to be strengthened. The government has been focusing on major
initiatives so as to make sure that this growth is sustainable: There is a new investment grant
legislation, including foreign direct investment to be in place by January the 1st. There is a new
public procurement system, following the lines of the European Commission, that will provide a
much more open and competitive system. There is an initiative for the establishment of a
development fund that will mobilize European financial tools and direct resources to the much
needed financing of SMEs in Greece.
There are also major initiatives in continuing the policies of opening up specific markets,
professions, and facilitating the licensing process. Taking into account all these initiatives,
Greek economy may see next year as promising for its return to growth. Last but not least, the
great advantage of the Greek economy, except the obvious sectors such as shipping, tourism,
areas of manufacturing, agrobusiness etc., is its human capital: one out of two young Greeks is
a university graduate. In effect this is the greatest advantage of all and it’s up to us to mobilize
all available resources to turn this economy into a sustainable growth path”.
DIMITRIS MARDAS
The Luncheon Keynote Speaker was Hon. Dimitris Mardas, Deputy Minister of Foreign Affairs
– International Economic Relations & Investments of the Hellenic Republic, who emphasized
the stable political environment and set out the government’s new policies for attracting new
foreign direct investments and promoting exports. He noted that Greece will need major
investments in the coming years in order to achieve high growth rates. He referred to the
government’s initiatives for creating a stable and favorable investment environment through
streamlined bureaucracy and, mainly, the simplification of licensing procedures for
investments. Mr. Mardas also underscored Greece’s geostrategic position, which facilitates its

http://www.greeknewsonline.com/17th-capital-link-forum-optimism-for-greece-if-the-government-implements-the-program/


Site: http://www.greeknewsonline.com/
Publication date: 21/12/2015 19:45

Alexa ranking (Greece): 34487
Alexa ranking (Cyprus): 0
Alexa ranking (UK): 0

http://www.greeknewsonline.com/17th-capital-link-forum-optimism-for-greece-if-the-government-implements-the-program/

becoming an energy and transit hub, referred to the positive prospects that exist in a number of
sectors, including tourism, and called on investors to show confidence and invest in Greece.
Hon. Dimitris Mardas was introduced by Mr. Jay Collins, Managing Director, Vice Chairman
Corporate & Investment Banking of Citi who mentioned: “Today we have the foundation of the
Greek economy present. Over all the last 17 years this has become a critical event as a
meeting forum for all of the relevant constituents of Greek leadership. First half of 2015 hit
headwinds, with a disproportionate impact on the investor and consumer sentiment. This
adversity provoked game changing and saving responses. Tourism, Greece’s largest export
had a great year. Program milestones are ambitious. We have seen a first of good news and a
milestone for what lies ahead. The private sector has met the needs, $8.5Bn of high quality of
capital. Syndicate reopened high yield Greek market after 18 months of being closed. Second
major milestone was signed today. Signed concession agreement with regional airport in
Greece. This was not an asset sale, but a concession”.
The Luncheon Welcome Remarks weremade by Mr. John Merrell, Co-Head of Listings of the
New York Stock Exchange.
MINISTER OF TOURISM ELENA KOUNTOURA
In a speech delivered at the forum, Alt. Minister of Economy, Development & Tourism, Elena
Kountoura briefed the audience on the prospects of tourism and investment possibilities in the
tourist sector.
“I am here to support your business efforts and help you in establishing a network so that you
can take advantage of the opportunities offered by the timeless brand name “Greece”. She
also referred to the four-year strategy plan which reflects the Government’s vision to make
Greece one of the top five most popular destinations in the world and underlined that in its
latest country report, the World Travel & Tourism Council projects an annual growth of 4.7 % in
tourism investments in Greece, for the next ten years. “Our regulatory and legal framework is
being updated to boost investment and offer diverse and complex products of thematic interest
all around Greece”, Ms. Kountoura said and added: “Major funds mostly from Europe, the
United States and the Middle East, as well as international investors, are eager to enter this
booming market, looking at concrete opportunities in tourism and real estate. About half of the
currently running projects are being financed by foreign companies and most of them reflect a
shift in demand for complex and integrated tourism resorts.”
AT NYSE
Within the framework of the 17th Annual Capital Link Invest in Greece Forum, New York Stock
Exchange (NYSE) organised on Tuesday a special event entitled “Greece’s Day at NYSE.”
Deputy Foreign Minister Dimitris Mardas rang the NYSE Closing Bell on December 15. He was
accompanied by Alternate Tourism Minister Elena Kountoura.
The New York Stock Exchange celebrated “Greek Day” by hanging a Greek flag outside on its
Wall Street building and gave special commemorative medals to honor the day.
-The active involvement of the New York Stock Exchange, the largest stock market in the
world, contributes to the enhancement and promotion of Greece in a wide investment
community worldwide. It also shows the firm support to the Athens Stock Exchange, the Greek
businesses, as well as the Greek Diaspora. The US Capital Market Commission is a major
source of capital for an increasing number of Greek owned companies and the New York plays
a key role in this.
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Onassis Foundation President honored at Capital Link Forum
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
December 20th, 2015 Community , Headline 2 0 comments 110
New York.- On Monday December 14, 2015, at the conclusion of the Capital Link’s 17th
Annual Greek Investor Forum the “2015 Hellenic Capital Link Leadership Award” was
presented to Dr. Anthony Papadimitriou, President to the Board of Directors of Alexander S.
Onassis Foundation & Managing Partner of “A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm, for his
contribution to promoting Greece and Hellenism and for his numerous educational, cultural and
philanthropic initiatives globally and specifically for Greece.
The Hellenic Capital Link Leadership Award is presented annually to a person or an
organization for outstanding contribution in fostering closer business ties between Greece and
the global business and investment community. The 2012 Capital Link Leadership Award was
presented to Mr. Andrew N. Liveris, Chairman and Chief Executive Officer of The Dow
Chemical Company, the 2013 award was presented to Mr. John Calamos, Chairman, CEO &
Global Co-Chief Investment Officer of Calamos Investments and the 2014 award was
presented to Mr. George Logothetis, Chairman and CEO of Libra Group.
The Award Ceremony took place after an Official Dinner at the New York Yacht Club.
Christos Panagopoulos, Ambassador of Greece to the United States presented the Award to
Dr. Papadimitriou after Mr. Panos Papazoglou, Country Managing Partner Greece & CSE
South Cluster Leader of EY introductory Remarks.
The welcome greeting was made by Mr. Nicolas Bornozis and Master of Ceremony was Mr.
Athanasios Ellis, Senior editor and columnist, Kathimerini.
Honored guests who made brief remarks were:
Hon Dimitrios Mardas, Deputy Minister of Foreign Affairs
Hon Elena Kountoura, Alternate Minister for Tourism
Business Executives, Government Leaders of Greece and the United States, as well as a
group of distinguished Greek American businessmen were among the participants.
Dr. Anthony Papadimitriou during his speech noted: “Capital Link Awards are all about
investments. We, at the Onassis Foundation, we have been investing in Education, Culture,
Health, Social Solidarity and the Environment, for the last 40 years. In line with our founder’s,
Aristotle Onassis’ mentality, the Foundation selects the recipient of every donation by
evaluating carefully the development potential and the pragmatic needs of each case. We
invest in society and aim to release its potential. We invest in thousands of scholarships, in the
Onassis Cardio Surgical Centre, in the Onassis Cultural Centres, both in Athens and New
York, with their artistic and educational programs, in Primary and Secondary Education, in
Special Education, even in poetry, with the Kavafi Archive. All these programs are funded
exclusively by the profits of our business investments.   We invest in innovation. We invest in
particular in Shipping, continuing Aristotle Onassis’ tradition and entrepreneurial insightful view.
Likewise, in the Onassis Foundation we adopt a forward looking approach by investing in
society so that Greece can become what it really deserves to be. So that we as Greeks project
the image of Greece we envision”.
Mr. Nicolas Bornozis, mentioned: “In these difficult times, when the image of Greece suffers,
Foundation’s work, contribution to Greece, success and recognition globally, enhance the
positive image of our country. Alexander S. Onassis Foundation activities include cultural,
philanthropic and business dimensions, which promote Greece and Hellenism in a unique and
most effective way.”
The Dinner was sponsored by EY

http://www.greeknewsonline.com/onassis-foundation-president-honored-at-capital-link-forum/


Site: http://www.greeknewsonline.com/
Publication date: 21/12/2015 19:45

Alexa ranking (Greece): 34487
Alexa ranking (Cyprus): 0
Alexa ranking (UK): 0

http://www.greeknewsonline.com/onassis-foundation-president-honored-at-capital-link-forum/

Alexander S. Onassis Foundation activities
Support to the effort of the Greek government for recovery, participating in the Investment
Fund with 30 million euros, the best tool for growth, jobs and strengthening small and
medium-sized enterprises.
Within the framework of its activities for the promotion of culture, the Foundation created the
Onassis Cultural Centre (www.sgt.gr). It undertook the establishment of the Onassis Library for
Hellenic and Roman Art at the Metropolitan Museum of Art in New York, the renovation and
equipment of the libraries of the National Archaeological Museum, the Christian and Byzantine
Museum and the Benaki Museum in Athens, the architectural preservation and restoration of
sites and buildings around the world, as well as countless other endeavors related to the arts
and culture.
In the field of Education, it offers financial assistance to Universities with Greek chairs,
departments or programs in Europe, the United States, Canada, South America, Africa,
Australia and Asia, where Greek studies are taught. It awards scholarships to Greeks for
postgraduate studies in Greece and abroad and to non-Greeks for research and postgraduate
studies in Greece. In association with the Foundation for Research and Technology Hellas
(FORTH) of the University of Crete, organizes the “Onassis Foundation Science Lecture
Series”, an annual series of high-level scientific lectures that cover the following applied
sciences fields: physics, chemistry, biology, mathematics and computer science.
The Onassis Foundation disseminates Greek civilization abroad and specifically to the U.S.A.
and Canada, through the Affiliate Foundation at the Olympic Tower in New York.
In the fields of social solidarity and health, the Foundation donated to the Greek state in 1992
the model Onassis Cardiac Surgery Centre (OCSC).
The Foundation offers the Onassis International Prize in Shipping, Trade and Finance, in
collaboration with the City of London and Cass Business School of the City University, London.
It also represents in Greece the Lindau Nobel Laureate Meetings since 2009, as the academic
collaborator of the Scientific Meetings in Physics, Chemistry and Medicine or Physiology, that
take place annually in Lindau, Germany.
Within the framework of its public benefit activity, the Onassis Foundation responded to the
present need for urban revival by funding and organizing the Architectural Competition and all
the Architectural, Bioclimatic and Technical Studies relative to the Rethink Athens project
(www.rethinkathens.org).
For the implementation of this project, the Onassis Foundation signed, as sponsor, a legal
Agreement with the Ministry of Environment, Energy and Climate Change, the former Ministry
of Transport, Infrastructure and Networks (now called Ministry of Development,
Competitiveness, Transport, Infrastructure and Networks), the Attiko Metro S.A., as well as
memoranda of collaboration with the Attica Region and the Municipality of Athens.
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Αισιόδοξα μηνύματα για την ελληνική οικονομία, αλλά και προειδοποιήσεις, στο
επενδυτικό συνέδριο της Capital Link
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
December 20th, 2015 Top Story 5 , ΕΛΛΑΔΑ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ , ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 0 comments 74
Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
Η συνέχιση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων από μέρους της ελληνικής κυβέρνησης και η
πολιτική σταθερότητα είναι το κλειδί για την επιστροφή των επενδυτών στην Ελλάδα, είπαν
κορυφαίοι αμερικανοί επενδυτές, όπως ο Τζον Πόλσον κι ο Ουίλμπουρ Ρος, σε συζήτηση
στρογγυλής τραπέζης, που πραγματοποιήθηκε στο 17ο επενδυτικό φόρουμ για την Ελλάδα
της Capital Link, το οποίο πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη, με συμμετοχή χιλίων
περίπου εκπροσώπων τραπεζών, επενδυτικών οίκων, επιχειρήσεων και εκπροσώπων της
Ελληνοαμερικανικής Κοινότητας.
Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησαν η αναπληρωτής υπουργός Τουρισμού Έλενα
Κουντουρά κι ο υφυπουργός Εξωτερικών, Δημήτρης Μάρδας, ενώ προβλήθηκαν
μαγνητοσκοπημένα μηνύματα του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του υπουργού
Οικονομίας, Γιώργου Σταθάκη.
Παράλληλα έγινε συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης με συμμετοχή των εκπροσώπων και των
τεσσάρων θεσμών, του Declan Costello της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Nicola Giammarioli
του ΕΣΜ, του Rasmus Rüffer της ΕΚΤ και της Delia Velculescu του ΔΝΤ. Οι φορείς, αφού
τόνισαν ότι έχει συντελεσθεί σημαντική πρόοδος στις επαφές και τις διαπραγματεύσεις με την
ελληνική κυβέρνηση, έδωσαν ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τις προοπτικές της ελληνικής
οικονομίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθεί το πρόγραμμα και θα συνεχιστεί η ομαλή
συνεργασία των θεσμών με την ελληνική κυβέρνηση.
Αργά το βράδυ, στη διάρκεια του επίσημου δείπνου του συνεδρίου, τιμήθηκε ο πρόεδρος του
Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Ωνάσης», Αντώνης Παπαδημητρίου.
ΜΗΝΥΜΑ ΤΣΙΠΡΑ
Στο μήνυμά του ο Ελληνας πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ανέφερε ότι η κυβέρνηση
διαπραγματεύθηκε σκληρά ζητώντας πραγματικές μεταρρυθμίσεις που να προωθούν την
ανάπτυξη και δεν θα συρρικνώνουν την δυναμική της οικονομίας μας.
«Επιτύχαμε μία συμβιβαστική συμφωνία που περιλαμβάνει για πρώτη φορά χαμηλότερους
δημοσιονομικούς στόχους, περισσότερους ευρωπαϊκούς επενδυτικούς πόρους και μία
ξεκάθαρη δέσμευση για ελάφρυνση του χρέους», χαρακτηρίζοντας τους τρεις αυτούς
παράγοντες βήματα αποφασιστικής σημασίας για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την
αντιμετώπιση της ανεργίας που απειλεί την κοινωνική συνοχή.
Αναφέρθηκε στις δραστικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές που εφαρμόζονται, όπως η
φορολογική μεταρρύθμιση και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, με στόχο τη δημιουργία
ενός σταθερού και επενδυτικά φιλικού περιβάλλοντος.
«Συγκροτούμε ένα αντιγραφειοκρατικό νομικό και επιχειρησιακό πλαίσιο για επενδύσεις,
εφαρμόζουμε ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση για την καταπολέμηση της
διαφθοράς και την προώθηση της αξιοκρατίας και της αξιολόγησης. Δημιουργούμε συνέργειες
ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Λαμβάνουμε μέτρα για την μεταρρύθμιση του
συστήματος απονομής δικαιοσύνης, αναβαθμίζουμε και εκσυγχρονίζουμε τους πτωχευτικούς
νόμους», είπε ο Ελληνας πρωθυπουργός.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης, στο μήνυμά του
παρουσίασε τον οδικό χάρτη της κυβέρνησης για την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην
ανάπτυξη, μιλώντας και για κίνητρα επενδύσεων που θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2016.
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Ο υπουργός ξεκίνησε με αναφορά στην επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης του
τραπεζικού συστήματος, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία και τόνισε ότι το επόμενο ορόσημο
είναι η πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον
Φεβρουάριο και στη συνέχεια τον επανασχεδιασμό του ελληνικού χρέους μετά το 2020-2022,
απομακρύνοντας έτσι “τον κίνδυνο του Grexit ή κάποια παρόμοια απειλή”.
Ο υπουργός Οικονομίας είπε πως η κυβέρνηση παρέχει πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα
και εργάζεται προκειμένου να διατηρηθεί η πολιτική σταθερότητα σε μια περιοχή μεγάλης
αναταραχής.
«Το μείζον θέμα, μετά την ολοκλήρωση των οροσήμων, είναι προφανώς η επιστροφή στην
ανάπτυξη. Η ελληνική οικονομία το 2015, παρά τους ελέγχους κίνησης κεφαλαίων, είχε αρκετά
καλές επιδόσεις. Οι αρχικές προβλέψεις μετά τα capital controls, μιλούσαν για ύφεση της τάξης
του 2,4 – 4%. Στην πραγματικότητα, στο τέλος του έτους ο ρυθμός της ύφεσης θα χαμηλότερος
του 1%, κάτι που δείχνει την ύπαρξη ενός ισχυρού στοιχείου κυκλικής ανάπτυξης στην
ελληνική οικονομία, καθιστώντας βέβαιη την επιστροφή στην ανάπτυξη το πιθανότερο το
δεύτερο εξάμηνο του επόμενο έτους».
Ανέφερε ότι δρομολογείται και θα είναι σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016 το νέο νομοθετικό
πλαίσιο για τις επενδύσεις, περιλαμβανόμενων των ξέων, καθώς και ένα νέο σύστημα
δημοσίων συμβάσεων και αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία για τη σύσταση ενός αναπτυξιακού
ταμείου το οποίο θα κινητοποιεί χρηματοδοτικά εργαλεία και άμεσους πόρους για τη
χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Μίλησε επίσης και για τις
πρωτοβουλίες που προχωρούν για το άνοιγμα συγκεκριμένων αγορών και κλειστών
επαγγελμάτων και τη διευκόλυνση των διαδικασιών αδειοδότησης.
Τέλος, μίλησε για το μεγάλο πλεονέκτημα της ελληνικής οικονομίας, πέραν των τομέων της
ναυτιλίας, του τουρισμού κ.α. που είναι το ανθρώπινο δυναμικό.
«Ο ένας στους δύο Έλληνες νέους είναι απόφοιτος πανεπιστημίου. Στην πραγματικότητα, αυτό
είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα απ όλα και είναι στο χέρι μας να κινητοποιήσουμε όλους τους
διαθέσιμους πόρους για να οδηγήσουμε την οικονομία σε μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης».
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να διερευνήσει τις σημαντικές ευκαιρίες επενδύσεων
στην Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισμό απηύθυνε η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισμού
Έλενα Κουντουρά.
«Είμαι εδώ, για να στηρίξω την επιχειρηματικότητα και για να ενισχύσουμε τη συνεργασία και
τη δικτύωση, ώστε να αξιοποιήσουμε ιδανικά το διαχρονικό brand name “Eλλάδα”» τόνισε η κ.
Κουντουρά, η οποία ήταν κεντρική ομιλήτρια ειδικής ενότητας αφιερωμένης στις επενδυτικές
ευκαιρίες στον ελληνικό τουρισμό.
Η αναπληρώτρια υπουργός επισήμανε, μεταξύ άλλων, πως η κυβέρνηση, έχοντας ανανεώσει
τη θητεία της για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, έχει δεσμευτεί να προχωρήσει σε σημαντικές
αλλαγές, ώστε να υπάρξει ανάπτυξη. Ο τουρισμός, εν μέσω κρίσης, έχει αυξηθεί κατά 25%,
ενώ η συνεισφορά στο ΑΕΠ είναι 20% και η Ελλάδα είναι κορυφαίος ευρωπαϊκός προορισμός.
Σχετικά με τις αυξήσεις του ΦΠΑ, ανέφερε ότι, αν και επιβλήθηκαν από τους θεσμούς, η
κυβέρνηση θα προσπαθήσει, μέσω εναλλακτικών μέτρων, να προσφέρει ελαφρύνσεις στον
κλάδο. Σχετικά με την προσφυγική κρίση, τόνισε ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ώστε
να μην επηρεάζεται ο τουρισμός.
Στα άμεσα σχέδια, όπως ανέφερε, βρίσκονται η βελτίωση των υποδομών, η βελτίωση της
ποιότητας των υπηρεσιών, η προέκταση της τουριστικής περιόδου και η εξέλιξη νέων τύπων
τουρισμού και προορισμών.
Στο συνέδριο, με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 1.000 συνέδρων, παρευρέθηκαν διεθνή
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επενδυτικά funds, διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πολυεθνικές εταιρείες και οργανισμοί,
καθώς και κορυφαίοι επιχειρηματίες.
ΜΑΡΔΑΣ
Κάλεσμα στους επενδυτές να δείξουν εμπιστοσύνη και να επενδύσουν στην Ελλάδα,
απηύθυνε ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις Δημήτρης
Μάρδας, κεντρικός ομιλητής στο γεύμα του συνεδρίου.
Ο κ. Μάρδας ανέπτυξε τις νέες πολιτικές της κυβέρνησης για την προσέλκυση νέων άμεσων
ξένων επενδύσεων και για την προώθηση των εξαγωγών. Ειδικότερα, εστίασε στις
πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη δημιουργία σταθερού και ευνοϊκού επενδυτικού
περιβάλλοντος μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας, κυρίως με την απλοποίηση των
διαδικασιών αδειοδότησης των επενδύσεων, και τόνισε πως η Ελλάδα θα χρειασθεί σημαντικές
επενδύσεις τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να επιτύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου
Εξωτερικών, στο σταθερό πολιτικό περιβάλλον και υπογράμμισε τη γεωστρατηγική θέση της
Ελλάδος, η οποία την αναδεικνύει σε ενεργειακό και διαμετακομιστικό κόμβο, όπως επισήμανε,
και αναφέρθηκε στις θετικές προοπτικές που υπάρχουν στον τομέα του τουρισμού.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΘΕΣΜΩΝ
Οι εκπρόσωποι των φορέων εξέφρασαν την έκπληξή τους για τις αντοχές που έχει επιδείξει η
ελληνική οικονομία, παρά τις δυσκολίες της τελευταίας περιόδου. όπως είπε χαρακτηριστικά ο
κ. Costello, «αιφνιδιαστήκαμε ευχάριστα από την αντοχή της ελληνικής οικονομίας», και
ανέφερε ότι έχουν αναθεωρηθεί προς το καλύτερο οι προβλέψεις για την ύφεση του 2015, σε
σχεδόν μηδενικά επίπεδα.
Σύμφωνα με τον Declan Costello, είναι πλέον ορατός και επιτεύξιμος ο στόχος να κλείσει η
πρώτη αξιολόγηση μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου.
Η Delia Velculescu σημείωσε ότι είναι ουσιώδους σημασίας για την ελληνική οικονομία η
ρύθμιση του δημόσιου χρέους της χώρας από την πλευρά των Ευρωπαίων εταίρων, γιατί
ακόμη και αν οι ελληνικές αρχές κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο, το χρέος δεν μπορεί να καταστεί
βιώσιμο, εκτός εάν η Ευρωπαϊκή Ενωση προχωρήσει σε ελάφρυνσή του.
Η κ. Βελκουλέσκου είπε ότι το Ταμείο έχει στηρίξει ενεργά την Ελλάδα με τεχνική βοήθεια,
εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα είναι σε θέση να συνεχίσει. Και πρόσθεσε ότι προκειμένου το
ΔΝΤ να συμμετάσχει στο Ελληνικό Πρόγραμμα, η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίσει ένα αριθμό
προκλήσεων.
O εκπρόσωπος της ΕΚΤ Rasmus Ruffer τόνισε ότι η επιτευχθείσα ανακεφαλαιοποίηση των
ελληνικών τραπεζών αποτελεί σημαντικό βήμα για την σταθεροποίηση του τραπεζικού
συστήματος, ενώ ο εκπρόσωπος του ESM Nicola Giammarioli σημείωσε χαρακτηριστικά ότι
είναι βέβαιος πως «αν η Ελλάδα τηρήσει το πρόγραμμα υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ».
Τέλος ο Declan Costello ανέφερε ότι υπάρχει σαφής δέσμευση στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο
να τη ελάφρυνση του χρέους και ότι προϋπόθεση για να ξεκινήσει η σχετική συζήτηση είναι η
επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
Ο Τζον Πόλσον, πρόεδρος του ομώνυμος hedge fund δήλωσε ενθαρρυμένος από την
υιοθέτηση και εφαρμογή από τη σημερινή κυβέρνηση μεταρρυθμίσεων, για τη διασφάλιση
ανταγωνιστικότητας παγκοσμίως.
«Συνεχής σταθερότητα στο πολιτικό μέτωπο θα πρέπει να ενσταλάξει την εμπιστοσύνη στην
ελληνική ανάκαμψη. Έχουμε επενδύσει στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και
θα εξετάσουμε επιπρόσθετες επενδύσεις καθώς θα προχωρά η πρόοδος».
Είπε φιλοσοφικά, «η Ελλάδα έχει επιβιώσει από την καταιγίδα Τα σύννεφα τώρα φεύγουν και ο
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ήλιος έχει αρχίσει να ξεχωρίζει». Τα ήρεμα νερά θα οδηγήσουν σε ομαλή πλεύση κι ο ήλιος θα
λάμψει και πάλι την Ελλάδα….”
Χαρακτήρισε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ «πολύ πειθαρχημένη στην εφαρμογή των
μεταρρυθμίσεων κατά τρόπο συστηματικό. Αν επιστρέψει φέτος ή του χρόνου στις διεθνείς
χρηματαγορές θα είναι ευκολότερο να επιστρέψουν οι επενδυτές. Αν μάλιστα η ΕΚΤ αρχίσει να
αγοράζει ελληνικό χρέος, οι αποδόσεις των ομολόγων θα κατέβουν κάτω από το 5%.
Ο Ουίλμπουρ Ρος, πρόεδρος της WL Ross & Co., είπε πως δεν βλέπει αναγκαίο οι τράπεζες
να πουλήσουν τα κόκκινα δάνεια σε τρίτους, αλλά μόνες τους να κόβουν τα έξοδα διαχείρισης.
Εδωσε μεγάλο βάρος στην άρση των περιορισμών κίνησης κεφαλαίων, ώστε να μπορέσουν οι
επιχειρήσεις να αντλούν κεφάλαια και για το χώρο των ακινήτων είπε πως δεν βλέπει μεγάλα
κέρδη, εκτός κι αν οι επενδυτές αναλάβουν και κόστος της ανάπτυξης των ακινήτων και
συγκροτημάτων.
Ηταν πάντως ο περισσότερο επιφυλακτικός από όλους στο ζήτημα της πολιτικής
σταθερότητας, αν και έδειξε εντυπωσιασμένος από την στωικότητα του λαού.
«Δεν είμαι βέβαιος, είπε, αν οι Ελληνες πολίτες αποδεχθούν αυτές τις μεταρρυθμίσεις,
επιπρόσθετα των ήδη σκληρών μέτρων. Αν όμως ο λαός συνεχίσει να δείχνει αυτή την
αυτοσυγκράτηση, τα πράγματα θα προχωρήσουν από μόνα τους».
Περισσότερο θετικός από πέρυσι για τις προοπτικές της Ελλάδας εμφανίστηκε ο Τζον
Κάλαμος, πρόεδρος της ομώνυμης μεγάλης επενδυτικής εταιρείας με έδρα το Σικάγο,
επισημαίνοντας ότι η ανοικοδόμηση και άνοδος της ελληνικής οικονομίας πρέπει να
περιλαμβάνει αρκετά σημαντικά δομικά στοιχεία ώστε να γίνει η χώρα εκεί όπου επιχειρήσεις κι
επενδυτές θα βρίσκουν επιτυχία. Ανέφερε ότι θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην ανάπτυξη του
ιδιωτικού τομέα, αφού εκεί θα δημιουργηθούν ευκαιρίες και θέσεις εργασίας, εκεί ευδοκιμεί η
επιχειρηματικότητα και επιβραβεύεται η σκληρή εργασία.
Αναφέρθηκε στην ανάγκη αναμόρφωσης του συστήματος ώστε να μη υπάρχουν νομικά,
κανονιστικά και λογιστικά εμπόδια στην ίδρυση μιας επιχείρησης, που τώρα μπορεί να
χρειαστεί χρόνια.
Υποστήριξε την μείωση των ποσοστών φορολογίας και τη βελτίωση του συστήματος συλλογής
φόρων.
«Η Ελλάδα είναι τυχερή που διαθέτει μια ισχυρή ναυτιλία, εκπαιδευμένο και μορφωμένο
εργατικό δυναμικό και φυσική ομορφιά που είναι ξεκάθαρα πλεονέκτημα για τον τουρισμό. Η
Ελλάδα είναι η Φλόριδα της Ευρώπης και καθώς η οικονομία της ανοικοδομείται, η χώρα
μπορεί να καταστεί επίσης και ένας εύρωστος επιχειρηματικός και επενδυτικός προορισμός».
Ο Ντιν Μητρόπουλος, πρόεδρος της ομώνυμης επενδυτικής εταιρείας, είπε πως η Ελλάδα
μπορεί να διδαχθεί από το Ισραηλιτικό μοντέλο. όπου οι ευκαιρίες πλαισιώνονται από ένα
επιχειρηματικά και επενδυτικά φιλικό περιβάλλον, όπου η διαφάνεια και το προβλέψιμο δυτικού
τύπου νομικό πλαίσιο θα προσελκύσει επενδυτές οι οποίοι θα μπορούν να λαμβάνουν τις
αποφάσεις στη βάση των επενδυτικών ευκαιριών και δεν θα φοβούνται την πολιτική αστάθεια,
τη γραφειοκρατία και τη διαφθορά.
Ο Τζορτζ Λογοθέτης του Ομίλου Libra είπς πως η πρόσφατη επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση
των ελληνικών τραπεζών προχωρεί σε μεγάλο βαθμό στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης
μεταξύ των πιθανών ξένων επενδυτών στην Ελλάδα και θα βοηθήσει τους τροχούς του
εμπορίου αρχίσουν να γυρνούν.
O όμιλος Libra δραστηριοποιείται σε βοήθεια με δωρεές και δανειοδοτήσεις νεοφυών
επιχειρήσεων κι ο κ. Λογοθέτης είπε στην τοποθέτησή του πως η δέσμευση για επενδύσεις
στην Ελλάδα, καθώς και σε μια σειρά από κοινωνικά προγράμματα που παρέχουν άμεση
υποστήριξη, συνεχίζεται.
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Greek Ministers Dimitris Mardas and Elena Kountoura Visit Archbishop Demetrios
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
December 20th, 2015 Community , Greece , Headline 1 0 comments 80
New York – His Eminence Archbishop Demetrios of America welcomed on Tuesday the
Deputy Minister of Foreign Affairs of Greece Prof. Dimitris Mardas and the Alternate Minister of
Tourism Elena Kountoura. The two members of the Greek Government were visiting New York
as speakers and participants to the Annual Capital Link, Invest in Greece Forum.
During the meeting His Eminence and the two Ministers discussed issues of common concern
related to Greece, its international relations, the Greek economy and tourism.
The Archbishop said the meeting was a beautiful and sacred opportunity “because when we
deal with Greece and Orthodoxy we are dealing in a sacred field.” His Eminence gave his best
wishes and blessings to the two Ministers for success in their endeavors for the benefit of
Greece.
Accompanying the two Ministers were the Ambassador of Greece in the United States Christos
Panagopoulos; the Consul General of Greece in New York Ambassador George Iliopoulos;
Ioannis Stamatekos, diplomatic counselor to Mr. Mardas; Angeliki Chondromatidou, director of
the office of the Minister of Tourism; Michail Angelopoulos, diplomatic advisor to the Minister of
Tourism; the Consul of Greece in New York Emmanuel Koumbarakis; and Grigoria Kamaterou,
the director for U.S.A and Canada of the Greek National Tourism Organization.
IN WASHINGTON
Deputy Foreign Minister for International Economic Relations Dimitris Mardas and U.S. State
Department Under Secretary for Economic Growth, Energy, and the Environment Catherine
Novelli discussed ways to boost bilateral economic cooperation between Greece and the
United States, where Mardas was on a four-day visit to attend the 17 Capital Link Investor
Forum for Greece.
Mardas and Novelli discussed ways to attract American investors to Greece, with emphasis in
the fields of electrical engineering and software.
The deputy minister also met the U.S. Congress Hellenic Caucus co-chairs Gus Bilirakis and
Carolyn Maloney.
Mardas had a series of meetings regarding the investment environment in Greece, where he
outlined the government’s new policies for attracting direct foreign investments and promoting
exports.
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ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ: «ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ» ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Με «κράχτη» την αντιλαϊκή πολιτική και τη γεωστρατηγική θέση της
χώρας, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ επιχειρεί την προσέλκυση
διεθνών επενδυτών προς όφελος του εγχώριου κεφαλαίου. Σε αυτό
ακριβώς το πλαίσιο, διενεργήθηκε, την περασµένη βδοµάδα, στη Νέα
Υόρκη, το ετήσιο Φόρουµ «Επενδύστε στην Ελλάδα» (Capital Link Forum),
µε τη συµµετοχή και κυβερνητικού κλιµακίου.
Ο πρωθυπουργός, Αλ. Τσίπρας, µε τηλεοπτικό µήνυµα στους συνέδρους,
«διαφήµισε» το αποτέλεσµα των βουλευτικών εκλογών ως «λαϊκή εντολή
να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό η εφαρµογή του προγράµµατος και η
ανάκτηση της πρόσβασης στις διεθνείς αγορές».
Και συνέχισε χαρακτηριστικά: «Σε αυτό το σταθερό πολιτικό
περιβάλλον, εκµεταλλευόµαστε την ευρεία συναίνεση για να
προωθήσουµε µια σειρά δραστικών µεταρρυθµίσεων»...
Αναλύοντας τους άξονες πάνω στους οποίους κινούνται αυτές οι
«δραστικές µεταρρυθµίσεις», ανέφερε µεταξύ άλλων:

-- «Απλοποιούµε το φορολογικό σύστηµά µας και καταπολεµάµε τη
φοροδιαφυγή. Αυτό δηµιουργεί ένα σταθερό και φιλικό επενδυτικό
περιβάλλον».
-- «Δηµιουργούµε συνέργειες ανάµεσα στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό
τοµέα».
-- «Συγκροτούµε ένα αντιγραφειοκρατικό νοµικό και επιχειρησιακό
πλαίσιο για επενδύσεις, εφαρµόζουµε ριζοσπαστικές µεταρρυθµίσεις στη
Δηµόσια Διοίκηση για την καταπολέµηση της διαφθοράς και την
προώθηση της αξιοκρατίας και της αξιολόγησης».
-- «Λαµβάνουµε µέτρα για τη µεταρρύθµιση του συστήµατος απονοµής
δικαιοσύνης, αναβαθµίζουµε και εκσυγχρονίζουµε τους πτωχευτικούς
νόµους».
-- Αναφερόµενος στην επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης
των τραπεζών«µέσω της προσέλκυσης ιδιωτών επενδυτών», υποστήριξε
πως «η ενσωµάτωση των ελληνικών οµολόγων στο πρόγραµµα ποσοτικής
χαλάρωσης της ΕΚΤ θα δώσει ώθηση για την επιστροφή στις αγορές
κεφαλαίου».
-- Στον τοµέα του Τουρισµού, αναφέρθηκε στην αναβάθµιση των
υπαρχουσών υποδοµών και του πολεοδοµικού σχεδιασµού, που θα
ανοίξουν το δρόµο για νέες επενδύσεις σε ποικίλες µορφές τουρισµού,
όπως ο πολυτελής τουρισµός, ο ιατρικός και εναλλακτικές µορφές
τουρισµού.
Ειδική αναφορά έκανε στη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, η οποία
την αναδεικνύει σε ενεργειακό και διαµετακοµιστικό κόµβο. Οι αγωγοί
πετρελαίου, φυσικού αερίου και η «πράσινη Ενέργεια», σύµφωνα µε τον
πρωθυπουργό, αναµένεται να προσελκύσουν υψηλού επιπέδου
επενδύσεις, ενώ τόνισε πως σχέδια υποδοµών και διαµετακόµισης είναι
σηµαντικά για την Ελλάδα, προσθέτοντας ότι σειρά δηµοσίων
επενδύσεων στον τοµέα των υποδοµών θα αρχίσουν άµεσα. Ανέφερε
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επενδύσεων στον τοµέα των υποδοµών θα αρχίσουν άµεσα. Ανέφερε
ακόµη ότι υπάρχουν χρηµατοδοτικές δυνατότητες για δηµόσιες και
ιδιωτικές επενδύσεις µέσω του σχεδίου Γιούνκερ .
«Αναγνωρίζοντας τις αδυναµίες µας, προσπαθούµε να τις µετατρέψουµε
σε δύναµη και ευκαιρίες.Εκµεταλλευόµαστε τα συγκριτικά µας
πλεονεκτήµατα. Γι' αυτό σας καλούµε να εµπιστευτείτε την Ελλάδα. Σας
καλούµε να µας εµπιστευτείτε», κατέληξε χαρακτηριστικά το µήνυµα του
Αλ. Τσίπρα προς τους επενδυτές.
Με τη στήριξη του κεφαλαίου
«Εχουµε επενδύσει στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών
και θα εξετάζουµε πρόσθετες επενδύσεις ανάλογα µε την περαιτέρω
πρόοδο που θα επιτυγχάνεται». Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε µέσω
του ίδιου συνεδρίου ο Τζ. Πόλσον, η εταιρεία του οποίου (hedge fund
Paulson) κατέχει σηµαντικά ποσοστά σε ελληνικές τράπεζες. «Μας
ενθαρρύνει η υιοθέτηση και εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων από τη
σηµερινή κυβέρνηση για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας»,
πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο ίδιος, δίνοντας έµφαση και στη «συνέχιση
της σταθερότητας στο πολιτικό πεδίο που θα διαµορφώσει εµπιστοσύνη
για την ανάκαµψη».
Και βέβαια, η «πρόοδος» από τη σκοπιά του κεφαλαίου σηµαίνει τα
διαδοχικά αντιλαϊκά µέτρα που προωθούνται για την κερδοφορία του...
Μπαράζ φορολογικών προνοµίων και διευκολύνσεων για το κεφάλαιο...
Τις επόµενες µέρες κατατίθεται στη Βουλή το νοµοσχέδιο για την
«εθελοντική αποκάλυψη» κάθε είδους αδήλωτων κεφαλαίων, είτε αυτά
βρίσκονται εντός της χώρας, είτε φυγαδεύτηκαν σε τράπεζες του
εξωτερικού. Μέσω των διατάξεών του διασφαλίζεται, ουσιαστικά, η
προκλητική φορολογική ασυλία για τα αδήλωτα κεφάλαια της εγχώριας
πλουτοκρατίας.
Οπως τόνισε χαρακτηριστικά στη βρετανική εφηµερίδα «Guardian» τις
προάλλες ο υπουργός Οικονοµικών, Ευ. Τσακαλώτος, «τώρα εξετάζουµε
σοβαρά προγράµµατα εθελοντικών δηλώσεων για τους Ελληνες που
έβγαλαν τις καταθέσεις τους από την Ελλάδα».
Προαναγγέλλουν, δηλαδή, την επιβολή συµβολικών φόρων, σε
συνδυασµό µε άλλα ανταλλάγµατα και προνόµια, ιδιαίτερα σε
περιπτώσεις επανεισαγωγής αδήλωτων κεφαλαίων σε ελληνικές
τράπεζες ή σε «επενδύσεις», όπως για αγορές ακινήτων στην Ελλάδα,
µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών κ.ά.
Εν αναµονή, µάλιστα, των τελικών διατάξεων που θα κατατεθούν στη
Βουλή, γίνεται φανερό ότι η πρόκληση απέναντι στο λαό θα φτάσει σε
νέα πρωτόγνωρα ύψη: Ο συµβολικός φόρος για τα αδήλωτα και
«άγνωστης» προέλευσης κεφάλαια ενδέχεται να διαµορφωθεί σε επίπεδα
χαµηλότερα από τους φορολογικούς συντελεστές που επιβάλλονται στο
λαϊκό εισόδηµα, σε µισθωτούς, συνταξιούχους, φτωχούς αγρότες,
αυτοαπασχολούµενους.
Ειδικό φορολογικό καθεστώς και «ελεύθερες ζώνες»
Ταυτόχρονα, «τρέχουν» οι προετοιµασίες και οι διεργασίες µεταξύ
συγκυβέρνησης και εγχώριου κεφαλαίου, ενόψει και του νέου µοντέλου
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συγκυβέρνησης και εγχώριου κεφαλαίου, ενόψει και του νέου µοντέλου
«παραγωγικής ανασυγκρότησης», που θα ανακοινωθεί το Μάρτη του
2016. Αυτό αποτελεί το ένα και µοναδικό... «παράλληλο πρόγραµµα»,
προϋπόθεση του οποίου είναι η πλήρης και εµπροσθοβαρής εφαρµογή
των αντιλαϊκών µέτρων του τρίτου µνηµονίου και πέραν αυτού.
Χαρακτηριστικές είναι αναφορές της υφυπουργού Βιοµηχανίας, Θ.
Τζάκρη. Σε συνάντηση που είχε µε πρωτοβουλία του Συνδέσµου
Βιοµηχάνων Βόρειας Ελλάδας (ΣΒΒΕ), επανέφερε το ζήτηµα του ειδικού
φορολογικού καθεστώτος για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, ειδικά για
όσες είναι εγκατεστηµένες στην παραµεθόριο περιοχή. Απευθυνόµενη σε
επιχειρηµατίες στη βιοµηχανική περιοχή (ΒΙΠΕ) Κιλκίς, τόνισε ότι εντός
του 2016 θα προκηρυχτεί το συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα, που
αφορά στην αναδιάρθρωση επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες στη
ΒΙΠΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι φανερό ότι ετοιµάζονται τα νέα
«επιχειρηµατικά τζάκια», τα οποία µε κρατικό χρήµα και ενισχύσεις θα
αναλάβουν τη διαχείριση «προβληµατικών» επιχειρήσεων, αλλά µε
«ανταγωνιστική» προοπτική.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΒΙΠΕ εστίασε στην ανάγκη
µετεξέλιξης της βιοµηχανικής ζώνης Κιλκίς σε «ελεύθερη οικονοµική
ζώνη». Αυτό µε τη σειρά του, πέρα από τα ειδικά φορολογικά και άλλα
προνόµια, σηµατοδοτεί την πλήρη ελαστικοποίηση των εργασιακών
σχέσεων, των µισθών και των δικαιωµάτων, µε στόχο βέβαια να
ανακάµψουν οι «υγιείς» µεγαλοεπιχειρηµατίες, αλλά και να έρθουν νέες
κερδοφόρες επενδύσεις.
Δυναµώνει η φοροληστεία απέναντι στο λαό
Την ίδια στιγµή που προωθούνται τα παραπάνω νέα προκλητικά
προνόµια για το κεφάλαιο, στο υπουργείο Οικονοµικών έχει ξεκινήσει η
προετοιµασία για την πρόσθετη φοροαφαίµαξη των λαϊκών στρωµάτων,
που θα επιβάλλεται από τα εισοδήµατα του 2016.
Μεταξύ αυτών, θα περιλαµβάνονται και οι εξής παρεµβάσεις:
Αγροτικά εισοδήµατα: «Προ των πυλών» βρίσκονται οι νοµοθετικές
παρεµβάσεις για την απογείωση των συντελεστών φορολόγησης
απέναντι στους φτωχούς αγρότες (από 13% στο 20% για το 2016 και στο
26% για το 2017, από το πρώτο ευρώ εισοδήµατος).
Μισθωτοί - συνταξιούχοι: Προαναγγέλλονται «ευρύτερες αλλαγές» στη
φορολογία εισοδήµατος για φυσικά πρόσωπα. Μεταξύ αυτών, οι
«αλλαγές» στη φορολογική κλίµακα και η κατάργηση και των
τελευταίων «φοροελαφρύνσεων» που έχουν αποµείνει για τις δαπάνες
διαβίωσης.
Φορολογία αυτοκινήτων - καυσίµων: Στα υπό εξέταση σενάρια βρίσκεται
και αυτό για την παραπέρα διόγκωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης
(ΕΦΚ) στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, µε την υποτιθέµενη
«ενσωµάτωση» στους νέους αυτούς διογκωµένους φόρους στα καύσιµα
µέρους των τελών κυκλοφορίας των οχηµάτων, σύµφωνα µε ισχυρισµούς
της συγκυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση, η σούµα των αντιλαϊκών φόρων
και των τελών θα διαµορφώνεται σε ψηλότερα από τα σηµερινά επίπεδα.
Ταυτόχρονα, η τυχόν διόγκωση του ΕΦΚ αποτελεί αντιλαϊκό µέτρο που
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Ταυτόχρονα, η τυχόν διόγκωση του ΕΦΚ αποτελεί αντιλαϊκό µέτρο που
αποσκοπεί και στην άµεση διόγκωση των κρατικών εσόδων, µε
αντίστοιχη επιβάρυνση των λαϊκών στρωµάτων για τις αγορές
καυσίµων.  
http://www.rizospastis.gr/

ΠΡΕΖΑ TV
20-12-2015
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Οι οκτώ προκλήσεις που θα φέρουν στην Ελλάδα ξένες επενδύσεις
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Οι οκτώ προκλήσεις που θα φέρουν στην Ελλάδα ξένες επενδύσεις
 
Αισιοδοξία για τις προοπτικές του 2016, αλλά και στάση αναμονής μέχρι η κυβέρνηση να
εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις ήταν τα δύο μηνύματα του φετινού, 17ου επενδυτικού φόρουμ
της Capital Link. Κάποιοι από τους πλουσιότερους επενδυτές των ΗΠΑ τόνισαν από τη Νέα
Υόρκη ότι η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων είναι κλειδί για την ανάπτυξη, και αυτή θα
επιτευχθεί μόνο με πολιτική σταθερότητα. Με δηλώσεις τους στην Κ, εξάλλου, οι
μεγαλοεπενδυτές Τζον Κάλαμος και Ουίλμπουρ Ρος προδίδουν την αβεβαιότητα που
εξακολουθεί να συνοδεύει τις επενδύσεις στη χώρα. Ο πρόεδρος της Paulson & Co., Τζον
Πόλσον, εκτίμησε ότι, εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, θα
υπάρξει μεγαλύτερη σταθερότητα και εμπιστοσύνη στο μέλλον της Ελλάδας.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Calamos Asset Management,
Τζον Κάλαμος, εξακολουθεί να κρατά στάση αναμονής, παρά το ενδιαφέρον του να επενδύσει.
Αυτή τη φορά, πάντως, εμφανίσθηκε πιο αισιόδοξος. Οπως εξήγησε στην «Κ», «πέρυσι
ανησυχούσα για την πολιτική αστάθεια που υπήρχε. Πιστεύω ότι ένας από τους καταλύτες που
είναι λίγο πιο θετικός τώρα είναι η αναδιάρθρωση των τραπεζών, που αποτελεί κλειδί για να
προχωρήσει κανείς μπροστά. Φαίνεται ότι λένε τα σωστά πράγματα για να επανεκκινήσει η
οικονομία, και ελπίζω να μπορέσουν να τα εφαρμόσουν. Εχουν τις κατάλληλες φορολογικές
πολιτικές; Μπορείς να ανοίξεις μία επιχείρηση αν έχεις μία καλή ιδέα; Ελπίζω να είναι έτσι, δεν
το γνωρίζω».
Ερωτώμενος αν η κυβέρνηση μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα διατηρώντας την πολιτική
σταθερότητα, έγινε πιο συγκεκριμένος: «Δεν ξέρω αν είμαι τόσο καλός πολιτικός αναλυτής·
ξέρετε, τους ακούω να λένε τα κατάλληλα πράγματα, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι δεσμεύονται
να ξαναχτίσουν τον ιδιωτικό τομέα με τον καπιταλιστικό τρόπο που χρειάζεται, με τις σωστές
ρυθμίσεις. Είναι πραγματικά σημαντικό να έχει η Ελλάδα ιδιωτικό τομέα».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της WL Ross, Ουίλμπουρ Ρος, τόνισε ότι υπάρχει όρεξη για
επενδύσεις, αλλά εντόπισε οκτώ προκλήσεις που θα δοκιμάσουν την ελληνική κυβέρνηση και
θα κρίνουν την επιτυχία:
• Πρώτον, η νομοθέτηση και η εφαρμογή των δεσμεύσεων για τις ιδιωτικοποιήσεις που
προβλέπονται στο μνημόνιο. Οπως είπε χαρακτηριστικά, «η ιδιωτικοποίηση των
περιφερειακών αεροδρομίων είναι ένα θετικό σημάδι, αλλά υπάρχει ακόμη ένας τόνος
πράγματα».
• Δεύτερον, να επιστρέψει η Ελλάδα στις αγορές κρατικών ομολόγων με επιτόκια κάτω του 5%.
• Τρίτον, τα ελληνικά ομόλογα να γίνουν αποδεκτά από την ΕΚΤ ως ενέχυρο.
• Τέταρτον, να ενισχυθούν οι κεφαλαιακές επενδύσεις από τα τρέχοντα 21 δισ. ευρώ – που
είναι μόνο το 9% του συρρικνωθέντος ΑΕΠ, πλησιέστερα στο 20% που ήταν το 2007.
• Πέμπτον, να αυξηθούν οι εξαγωγές προϊόντων, που υποχώρησαν 3,5% το 12μηνο μέχρι τον
Αύγουστο. Εφερε, μάλιστα, και το παράδειγμα του ελληνικού γιαουρτιού, εκτιμώντας ότι «δεν
είναι δυνατόν να παράγεται περισσότερο ελληνικό γιαούρτι στην πολιτεία της Νέας Υόρκης από
ό,τι στην Ελλάδα».
• Εκτον, εκτίμησε ότι η παραγωγικότητα και η ευελιξία της εργασίας είναι κλειδί, ιδιαίτερα για
την ενίσχυση των εξαγωγών.
• Εβδομον, η περαιτέρω αύξηση του τουρισμού, ιδιαίτερα των αεροπορικών αφίξεων, καθώς,
όπως είπε, όσοι φτάνουν με το αεροπλάνο ξοδεύουν περισσότερα από όσους κάνουν
κρουαζιέρες.
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• Και τέλος, η αύξηση των δανειοδοτήσεων προς τις επιχειρήσεις, που υποχώρησε 3,5% τους
δώδεκα μήνες μέχρι τον Αύγουστο.
Οπως η Paulson & Co, και η εταιρεία του κ. Ρος συμμετείχε στην ανακεφαλαιοποίηση των
ελληνικών τραπεζών. Οταν όμως ρωτήθηκε από την «Κ» αν έχει εμπιστοσύνη ότι θα είναι η
τελευταία που θα χρειαστεί, απάντησε με μία δόση μαύρου χιούμορ: «Αν όχι, τότε θα
αυτοκτονήσω». Νωρίτερα, ο κ. Ρος είχε προτείνει να μην πουληθούν τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια που έχουν στο ενεργητικό τους οι τράπεζες, καθώς αυτό θα αποκρυσταλλώσει πολύ
μεγαλύτερες ζημίες, αλλά να δοθεί σε τρίτους μόνο η εξυπηρέτησή τους. Η ιδέα του είναι ότι,
καθώς η οικονομία θα ανακάμπτει και η πληρωμή των δανείων θα βελτιώνεται, οι τράπεζες
τελικά θα πετύχουν εσωτερικό βαθμό απόδοσης (IRR) 20% μέσω της οργανικής ανάπτυξης,
διατηρώντας τα στο χαρτοφυλάκιό τους – ιδιαίτερα καθώς η τιμή που προσφέρει η αγορά
φαίνεται ότι θα είναι πολύ χαμηλή.
20 Δεκεμβρίου 2015 - 21:11 Οικονομία 43 views
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Οι οκτώ προκλήσεις που θα φέρουν στην Ελλάδα ξένες επενδύσεις
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΕΞΑΓΟΡΕΥΣΙΣ: κοινοποίησις μυστικού - η δι' εξομολογήσεως απαλλαγή από των αμαρτιών.
Ένα ορθόδοξο χριστιανικό ιστολόγιο σε μια προσπάθεια καταγραφής της τρέχουσας
ειδησεογραφικής επικαιρότητας, με μια πολυθεματικότητα στην ενημέρωση, που προσπαθεί να
συνθέτει διαφορετικές ή και αντίθετες ιδέες, αντιλήψεις, απόψεις, τάσεις.Ένας ιστότοπος -
καταφύγιο θεολογικών πατερικών απόψεων με σκοπό την προαγωγή της θεολογικής παιδείας
στην ελληνική εκπαίδευση.
Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΚΟΥ
Ο πρόεδρος της WL Ross, Ουίλμπουρ Ρος, τόνισε στην «Κ» ότι υπάρχει όρεξη για επενδύσεις,
αλλά η ελληνική κυβέρνηση πρέπει πρώτα να αποδείξει εμπράκτως τη θέληση να υλοποιήσει
τις μεταρρυθμίσεις.
Αισιοδοξία για τις προοπτικές του 2016, αλλά και στάση αναμονής μέχρι η κυβέρνηση να
εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις ήταν τα δύο μηνύματα του φετινού, 17ου επενδυτικού φόρουμ
της Capital Link. Κάποιοι από τους πλουσιότερους επενδυτές των ΗΠΑ τόνισαν από τη Νέα
Υόρκη ότι η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων είναι κλειδί για την ανάπτυξη, και αυτή θα
επιτευχθεί μόνο με πολιτική σταθερότητα. Με δηλώσεις τους στην «Κ», εξάλλου, οι
μεγαλοεπενδυτές Τζον Κάλαμος και Ουίλμπουρ Ρος προδίδουν την αβεβαιότητα που
εξακολουθεί να συνοδεύει τις επενδύσεις στη χώρα. Ο πρόεδρος της Paulson & Co., Τζον
Πόλσον, εκτίμησε ότι, εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, θα
υπάρξει μεγαλύτερη σταθερότητα και εμπιστοσύνη στο μέλλον της Ελλάδας.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Calamos Asset Management,
Τζον Κάλαμος, εξακολουθεί να κρατά στάση αναμονής, παρά το ενδιαφέρον του να επενδύσει.
Αυτή τη φορά, πάντως, εμφανίσθηκε πιο αισιόδοξος. Οπως εξήγησε στην «Κ», «πέρυσι
ανησυχούσα για την πολιτική αστάθεια που υπήρχε. Πιστεύω ότι ένας από τους καταλύτες που
είναι λίγο πιο θετικός τώρα είναι η αναδιάρθρωση των τραπεζών, που αποτελεί κλειδί για να
προχωρήσει κανείς μπροστά. Φαίνεται ότι λένε τα σωστά πράγματα για να επανεκκινήσει η
οικονομία, και ελπίζω να μπορέσουν να τα εφαρμόσουν. Εχουν τις κατάλληλες φορολογικές
πολιτικές; Μπορείς να ανοίξεις μία επιχείρηση αν έχεις μία καλή ιδέα; Ελπίζω να είναι έτσι, δεν
το γνωρίζω».
Ερωτώμενος αν η κυβέρνηση μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα διατηρώντας την πολιτική
σταθερότητα, έγινε πιο συγκεκριμένος: «Δεν ξέρω αν είμαι τόσο καλός πολιτικός αναλυτής·
ξέρετε, τους ακούω να λένε τα κατάλληλα πράγματα, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι δεσμεύονται
να ξαναχτίσουν τον ιδιωτικό τομέα με τον καπιταλιστικό τρόπο που χρειάζεται, με τις σωστές
ρυθμίσεις. Είναι πραγματικά σημαντικό να έχει η Ελλάδα ιδιωτικό τομέα».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της WL Ross, Ουίλμπουρ Ρος, τόνισε ότι υπάρχει όρεξη για
επενδύσεις, αλλά εντόπισε οκτώ προκλήσεις που θα δοκιμάσουν την ελληνική κυβέρνηση και
θα κρίνουν την επιτυχία:
• Πρώτον, η νομοθέτηση και η εφαρμογή των δεσμεύσεων για τις ιδιωτικοποιήσεις που
προβλέπονται στο μνημόνιο. Οπως είπε χαρακτηριστικά, «η ιδιωτικοποίηση των
περιφερειακών αεροδρομίων είναι ένα θετικό σημάδι, αλλά υπάρχει ακόμη ένας τόνος
πράγματα».
• Δεύτερον, να επιστρέψει η Ελλάδα στις αγορές κρατικών ομολόγων με επιτόκια κάτω του 5%.
• Τρίτον, τα ελληνικά ομόλογα να γίνουν αποδεκτά από την ΕΚΤ ως ενέχυρο.
• Τέταρτον, να ενισχυθούν οι κεφαλαιακές επενδύσεις από τα τρέχοντα 21 δισ. ευρώ – που
είναι μόνο το 9% του συρρικνωθέντος ΑΕΠ, πλησιέστερα στο 20% που ήταν το 2007.
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• Πέμπτον, να αυξηθούν οι εξαγωγές προϊόντων, που υποχώρησαν 3,5% το 12μηνο μέχρι τον
Αύγουστο. Εφερε, μάλιστα, και το παράδειγμα του ελληνικού γιαουρτιού, εκτιμώντας ότι «δεν
είναι δυνατόν να παράγεται περισσότερο ελληνικό γιαούρτι στην πολιτεία της Νέας Υόρκης από
ό,τι στην Ελλάδα».
• Εκτον, εκτίμησε ότι η παραγωγικότητα και η ευελιξία της εργασίας είναι κλειδί, ιδιαίτερα για
την ενίσχυση των εξαγωγών.
• Εβδομον, η περαιτέρω αύξηση του τουρισμού, ιδιαίτερα των αεροπορικών αφίξεων, καθώς,
όπως είπε, όσοι φτάνουν με το αεροπλάνο ξοδεύουν περισσότερα από όσους κάνουν
κρουαζιέρες.
• Και τέλος, η αύξηση των δανειοδοτήσεων προς τις επιχειρήσεις, που υποχώρησε 3,5% τους
δώδεκα μήνες μέχρι τον Αύγουστο.
Οπως η Paulson & Co, και η εταιρεία του κ. Ρος συμμετείχε στην ανακεφαλαιοποίηση των
ελληνικών τραπεζών. Οταν όμως ρωτήθηκε από την «Κ» αν έχει εμπιστοσύνη ότι θα είναι η
τελευταία που θα χρειαστεί, απάντησε με μία δόση μαύρου χιούμορ: «Αν όχι, τότε θα
αυτοκτονήσω». Νωρίτερα, ο κ. Ρος είχε προτείνει να μην πουληθούν τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια που έχουν στο ενεργητικό τους οι τράπεζες, καθώς αυτό θα αποκρυσταλλώσει πολύ
μεγαλύτερες ζημίες, αλλά να δοθεί σε τρίτους μόνο η εξυπηρέτησή τους. Η ιδέα του είναι ότι,
καθώς η οικονομία θα ανακάμπτει και η πληρωμή των δανείων θα βελτιώνεται, οι τράπεζες
τελικά θα πετύχουν εσωτερικό βαθμό απόδοσης (IRR) 20% μέσω της οργανικής ανάπτυξης,
διατηρώντας τα στο χαρτοφυλάκιό τους – ιδιαίτερα καθώς η τιμή που προσφέρει η αγορά
φαίνεται ότι θα είναι πολύ χαμηλή.
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Οι οκτώ προκλήσεις που θα φέρουν στην Ελλάδα ξένες επενδύσεις
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Οι οκτώ προκλήσεις που θα φέρουν στην Ελλάδα ξένες επενδύσεις
Αισιοδοξία για τις προοπτικές του 2016, αλλά και στάση αναμονής μέχρι η κυβέρνηση.......
να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις ήταν τα δύο μηνύματα του φετινού, 17ου επενδυτικού φόρουμ
της Capital Link. Κάποιοι από τους πλουσιότερους επενδυτές των ΗΠΑ τόνισαν από τη Νέα
Υόρκη ότι η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων είναι κλειδί για την ανάπτυξη, και αυτή θα
επιτευχθεί μόνο με πολιτική σταθερότητα.
Ο πρόεδρος της WL Ross, Ουίλμπουρ Ρος, τόνισε στην «Κ» ότι υπάρχει όρεξη για επενδύσεις,
αλλά η ελληνική κυβέρνηση πρέπει πρώτα να αποδείξει εμπράκτως τη θέληση να υλοποιήσει
τις μεταρρυθμίσεις.  
Με δηλώσεις τους στην «Κ», εξάλλου, οι μεγαλοεπενδυτές Τζον Κάλαμος και Ουίλμπουρ Ρος
προδίδουν την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να συνοδεύει τις επενδύσεις στη χώρα. Ο
πρόεδρος της Paulson & Co., Τζον Πόλσον, εκτίμησε ότι, εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση
τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, θα υπάρξει μεγαλύτερη σταθερότητα και εμπιστοσύνη στο
μέλλον της Ελλάδας.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Calamos Asset Management,
Τζον Κάλαμος, εξακολουθεί να κρατά στάση αναμονής, παρά το ενδιαφέρον του να επενδύσει.
Αυτή τη φορά, πάντως, εμφανίσθηκε πιο αισιόδοξος. Όπως εξήγησε στην «Κ», «πέρυσι
ανησυχούσα για την πολιτική αστάθεια που υπήρχε. Πιστεύω ότι ένας από τους καταλύτες που
είναι λίγο πιο θετικός τώρα είναι η αναδιάρθρωση των τραπεζών, που αποτελεί κλειδί για να
προχωρήσει κανείς μπροστά. Φαίνεται ότι λένε τα σωστά πράγματα για να επανεκκινήσει η
οικονομία, και ελπίζω να μπορέσουν να τα εφαρμόσουν. Έχουν τις κατάλληλες φορολογικές
πολιτικές; Μπορείς να ανοίξεις μία επιχείρηση αν έχεις μία καλή ιδέα; Ελπίζω να είναι έτσι, δεν
το γνωρίζω».
Ερωτώμενος αν η κυβέρνηση μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα διατηρώντας την πολιτική
σταθερότητα, έγινε πιο συγκεκριμένος: «Δεν ξέρω αν είμαι τόσο καλός πολιτικός αναλυτής·
ξέρετε, τους ακούω να λένε τα κατάλληλα πράγματα, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι δεσμεύονται
να ξαναχτίσουν τον ιδιωτικό τομέα με τον καπιταλιστικό τρόπο που χρειάζεται, με τις σωστές
ρυθμίσεις. Είναι πραγματικά σημαντικό να έχει η Ελλάδα ιδιωτικό τομέα».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της WL Ross, Ουίλμπουρ Ρος, τόνισε ότι υπάρχει όρεξη για
επενδύσεις, αλλά εντόπισε οκτώ προκλήσεις που θα δοκιμάσουν την ελληνική κυβέρνηση και
θα κρίνουν την επιτυχία:
• Πρώτον, η νομοθέτηση και η εφαρμογή των δεσμεύσεων για τις ιδιωτικοποιήσεις που
προβλέπονται στο μνημόνιο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η ιδιωτικοποίηση των
περιφερειακών αεροδρομίων είναι ένα θετικό σημάδι, αλλά υπάρχει ακόμη ένας τόνος
πράγματα».
• Δεύτερον, να επιστρέψει η Ελλάδα στις αγορές κρατικών ομολόγων με επιτόκια κάτω του 5%.
• Τρίτον, τα ελληνικά ομόλογα να γίνουν αποδεκτά από την ΕΚΤ ως ενέχυρο.
• Τέταρτον, να ενισχυθούν οι κεφαλαιακές επενδύσεις από τα τρέχοντα 21 δισ. ευρώ – που
είναι μόνο το 9% του συρρικνωθέντος ΑΕΠ, πλησιέστερα στο 20% που ήταν το 2007.
• Πέμπτον, να αυξηθούν οι εξαγωγές προϊόντων, που υποχώρησαν 3,5% το 12μηνο μέχρι τον
Αύγουστο. Έφερε, μάλιστα, και το παράδειγμα του ελληνικού γιαουρτιού, εκτιμώντας ότι «δεν
είναι δυνατόν να παράγεται περισσότερο ελληνικό γιαούρτι στην πολιτεία της Νέας Υόρκης από
ό,τι στην Ελλάδα».
• Έκτον, εκτίμησε ότι η παραγωγικότητα και η ευελιξία της εργασίας είναι κλειδί, ιδιαίτερα για
την ενίσχυση των εξαγωγών.
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• Έβδομον, η περαιτέρω αύξηση του τουρισμού, ιδιαίτερα των αεροπορικών αφίξεων, καθώς,
όπως είπε, όσοι φτάνουν με το αεροπλάνο ξοδεύουν περισσότερα από όσους κάνουν
κρουαζιέρες.
• Και τέλος, η αύξηση των δανειοδοτήσεων προς τις επιχειρήσεις, που υποχώρησε 3,5% τους
δώδεκα μήνες μέχρι τον Αύγουστο.
Όπως η Paulson & Co, και η εταιρεία του κ. Ρος συμμετείχε στην ανακεφαλαιοποίηση των
ελληνικών τραπεζών. Όταν όμως ρωτήθηκε από την «Κ» αν έχει εμπιστοσύνη ότι θα είναι η
τελευταία που θα χρειαστεί, απάντησε με μία δόση μαύρου χιούμορ: «Αν όχι, τότε θα
αυτοκτονήσω». Νωρίτερα, ο κ. Ρος είχε προτείνει να μην πουληθούν τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια που έχουν στο ενεργητικό τους οι τράπεζες, καθώς αυτό θα αποκρυσταλλώσει πολύ
μεγαλύτερες ζημίες, αλλά να δοθεί σε τρίτους μόνο η εξυπηρέτησή τους. 
Η ιδέα του είναι ότι, καθώς η οικονομία θα ανακάμπτει και η πληρωμή των δανείων θα
βελτιώνεται, οι τράπεζες τελικά θα πετύχουν εσωτερικό βαθμό απόδοσης (IRR) 20% μέσω της
οργανικής ανάπτυξης, διατηρώντας τα στο χαρτοφυλάκιό τους – ιδιαίτερα καθώς η τιμή που
προσφέρει η αγορά φαίνεται ότι θα είναι πολύ χαμηλή.
Κατερίνα Σώκου
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Οι οκτώ προκλήσεις που θα φέρουν στην Ελλάδα ξένες επενδύσεις
Αισιοδοξία για τις προοπτικές του 2016, αλλά και στάση αναμονής μέχρι η κυβέρνηση να
εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις ήταν τα δύο μηνύματα του φετινού, 17ου επενδυτικού φόρουμ
της Capital Link. Κάποιοι από τους πλουσιότερους επενδυτές των ΗΠΑ τόνισαν από τη Νέα
Υόρκη ότι η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων είναι κλειδί για την ανάπτυξη, και αυτή θα
επιτευχθεί μόνο με πολιτική σταθερότητα. Με δηλώσεις τους στην Κ, εξάλλου, οι
μεγαλοεπενδυτές Τζον Κάλαμος και Ουίλμπουρ Ρος προδίδουν την αβεβαιότητα που
εξακολουθεί να συνοδεύει τις επενδύσεις στη χώρα. Ο πρόεδρος της Paulson & Co., Τζον
Πόλσον, εκτίμησε ότι, εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, θα
υπάρξει μεγαλύτερη σταθερότητα και εμπιστοσύνη στο μέλλον της Ελλάδας.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Calamos Asset Management,
Τζον Κάλαμος, εξακολουθεί να κρατά στάση αναμονής, παρά το ενδιαφέρον του να επενδύσει.
Αυτή τη φορά, πάντως, εμφανίσθηκε πιο αισιόδοξος. Οπως εξήγησε στην «Κ», «πέρυσι
ανησυχούσα για την πολιτική αστάθεια που υπήρχε. Πιστεύω ότι ένας από τους καταλύτες που
είναι λίγο πιο θετικός τώρα είναι η αναδιάρθρωση των τραπεζών, που αποτελεί κλειδί για να
προχωρήσει κανείς μπροστά. Φαίνεται ότι λένε τα σωστά πράγματα για να επανεκκινήσει η
οικονομία, και ελπίζω να μπορέσουν να τα εφαρμόσουν. Εχουν τις κατάλληλες φορολογικές
πολιτικές; Μπορείς να ανοίξεις μία επιχείρηση αν έχεις μία καλή ιδέα; Ελπίζω να είναι έτσι, δεν
το γνωρίζω».
Ερωτώμενος αν η κυβέρνηση μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα διατηρώντας την πολιτική
σταθερότητα, έγινε πιο συγκεκριμένος: «Δεν ξέρω αν είμαι τόσο καλός πολιτικός αναλυτής·
ξέρετε, τους ακούω να λένε τα κατάλληλα πράγματα, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι δεσμεύονται
να ξαναχτίσουν τον ιδιωτικό τομέα με τον καπιταλιστικό τρόπο που χρειάζεται, με τις σωστές
ρυθμίσεις. Είναι πραγματικά σημαντικό να έχει η Ελλάδα ιδιωτικό τομέα».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της WL Ross, Ουίλμπουρ Ρος, τόνισε ότι υπάρχει όρεξη για
επενδύσεις, αλλά εντόπισε οκτώ προκλήσεις που θα δοκιμάσουν την ελληνική κυβέρνηση και
θα κρίνουν την επιτυχία:
• Πρώτον, η νομοθέτηση και η εφαρμογή των δεσμεύσεων για τις ιδιωτικοποιήσεις που
προβλέπονται στο μνημόνιο. Οπως είπε χαρακτηριστικά, «η ιδιωτικοποίηση των
περιφερειακών αεροδρομίων είναι ένα θετικό σημάδι, αλλά υπάρχει ακόμη ένας τόνος
πράγματα».
• Δεύτερον, να επιστρέψει η Ελλάδα στις αγορές κρατικών ομολόγων με επιτόκια κάτω του 5%.
• Τρίτον, τα ελληνικά ομόλογα να γίνουν αποδεκτά από την ΕΚΤ ως ενέχυρο.
• Τέταρτον, να ενισχυθούν οι κεφαλαιακές επενδύσεις από τα τρέχοντα 21 δισ. ευρώ – που
είναι μόνο το 9% του συρρικνωθέντος ΑΕΠ, πλησιέστερα στο 20% που ήταν το 2007.
• Πέμπτον, να αυξηθούν οι εξαγωγές προϊόντων, που υποχώρησαν 3,5% το 12μηνο μέχρι τον
Αύγουστο. Εφερε, μάλιστα, και το παράδειγμα του ελληνικού γιαουρτιού, εκτιμώντας ότι «δεν
είναι δυνατόν να παράγεται περισσότερο ελληνικό γιαούρτι στην πολιτεία της Νέας Υόρκης από
ό,τι στην Ελλάδα».
• Εκτον, εκτίμησε ότι η παραγωγικότητα και η ευελιξία της εργασίας είναι κλειδί, ιδιαίτερα για
την ενίσχυση των εξαγωγών.
• Εβδομον, η περαιτέρω αύξηση του τουρισμού, ιδιαίτερα των αεροπορικών αφίξεων, καθώς,
όπως είπε, όσοι φτάνουν με το αεροπλάνο ξοδεύουν περισσότερα από όσους κάνουν
κρουαζιέρες.
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• Και τέλος, η αύξηση των δανειοδοτήσεων προς τις επιχειρήσεις, που υποχώρησε 3,5% τους
δώδεκα μήνες μέχρι τον Αύγουστο.
Οπως η Paulson & Co, και η εταιρεία του κ. Ρος συμμετείχε στην ανακεφαλαιοποίηση των
ελληνικών τραπεζών. Οταν όμως ρωτήθηκε από την «Κ» αν έχει εμπιστοσύνη ότι θα είναι η
τελευταία που θα χρειαστεί, απάντησε με μία δόση μαύρου χιούμορ: «Αν όχι, τότε θα
αυτοκτονήσω». Νωρίτερα, ο κ. Ρος είχε προτείνει να μην πουληθούν τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια που έχουν στο ενεργητικό τους οι τράπεζες, καθώς αυτό θα αποκρυσταλλώσει πολύ
μεγαλύτερες ζημίες, αλλά να δοθεί σε τρίτους μόνο η εξυπηρέτησή τους. Η ιδέα του είναι ότι,
καθώς η οικονομία θα ανακάμπτει και η πληρωμή των δανείων θα βελτιώνεται, οι τράπεζες
τελικά θα πετύχουν εσωτερικό βαθμό απόδοσης (IRR) 20% μέσω της οργανικής ανάπτυξης,
διατηρώντας τα στο χαρτοφυλάκιό τους – ιδιαίτερα καθώς η τιμή που προσφέρει η αγορά
φαίνεται ότι θα είναι πολύ χαμηλή.
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Οι ΣΥΡΙΖΑίοι που κάνουν «χαλάστρα» στην πρώην ΠΑΣΟΚα υπουργό!

Παροπλισµένη από τον πολιτικό της προϊστάµενο, Γιώργο Σταθάκη, είναι η υφυπουργός Βιοµηχανίας,
Θεοδώρα Τζάκρη. Κάποιες «λεπτοµέρειες» µας οδηγούν σε αυτό το συµπέρασµα.

Την Τετάρτη, π.χ., συνεδρίασε το Συµβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής και αποφάσισε τη διαµόρφωση ενός
νέου πλαισίου για την επαναλειτουργία πτωχευµένων και εγκαταλελειµµένων επιχειρήσεων, αναθέτοντας
την ευθύνη κατάρτισής του στην αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας, Ρ. Αντωνοπούλου.

Υποτίθεται πως σε αυτήν τη διαδικασία θα έπρεπε να έχει ρόλο η Θ. Τζάκρη. Από την άλλη, θα ταξιδέψουν
στη Νέα Υόρκη για την ηµερίδα που διοργανώνει το Capital Link για την Ελλάδα τέσσερις υπουργοί της
κυβέρνησης, οι Γ. Σταθάκης, Γ. Χουλιαράκης, Δ. Μάρδας και Ελ. Κουντουρά. Από το ταξίδι αυτό
αποκλείστηκε η Θ. Τζάκρη, η οποία φέρεται να επιχείρησε να ταξιδέψει ανεπιτυχώς µόνη της περίπου τις
ίδιες ηµέρες στη Νέα Υόρκη.

Από το paraskhnio.gr
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Τι ρώτησαν τον Παναγιωτάκη τα 8 funds που είδε στη Νέα Υόρκη
Ανάρτηση: Mavromatidis Dimitrios την 19 Δεκ 2015
Το βάθος των αλλαγών που έρχονται στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού, οι ανατροπές που
δρομολογούνται καθώς και οι επιπτώσεις τους δεν αφήνουν ασυγκίνητους τους ξένους
θεσμικούς και τα funds.
Αυτό τουλάχιστον προκύπτει αν κρίνει κανείς από το βομβαρδισμό ερωτήσεων που δέχθηκε
σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, ο πρόεδρος τη ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης στο
περιθώριο του 17ου New York Capital Link Forum, με θέμα "Investing for Growth", που
πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Ποιές ακριβώς συνέπειες θα έχει στην εξέλιξη της επιχείρησης η απώλεια των κερδών και των
παγίων του ΑΔΜΗΕ, τι θα συμβεί με τις μνημονιακές δεσμεύσεις για την υποχρεωτική
μετακίνηση πελατών, πόσο είναι σήμερα το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών και αν
μειώνεται, τι αλλάζει με τα ΑΔΙ, ήταν σύμφωνα με πληροφορίες μερικές από τις ερωτήσεις που
υπέβαλαν επίμονα στον κ. Παναγιωτάκη, εκπρόσωποι από το διεθνές επενδυτικό κοινό.
Πέρα όμως από τις επίμονες ερωτήσεις, η εντύπωση που δημιουργήθηκε σε στελέχη της ΔΕΗ
ήταν ότι τα funds με τα οποία συναντήθηκε ο κ. Παναγιωτάκης διακρίνουν ευκαιρίες στην
ελληνική αγορά ηλεκτρισμού, και στην ίδια τη ΔΕΗ, έστω και αν μελλοντικά θα μιλάμε για μια
μικρότερη και εντελώς διαφορετική εταιρεία από τη σημερινή.
Στο δια ταύτα, ο επικεφαλής της ΔΕΗ συναντήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου με
εκπροσώπους συνολικά 8 ξένων funds, μεταξύ των οποίων τα Cyrous Capital Partners,
Horizon, και Fidelity (από τους σημαντικούς κάποτε ξένους θεσμικούς στο μετοχικό κεφάλαιο
της ελληνικής επιχείρησης). Κατά τις ίδιες μάλιστα πηγές, κάποια εκ των 8 funds εκδήλωσαν
ενδιαφέρον εισόδου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ.
Το αν φυσικά το προκαταρκτικό αυτό ενδιαφέρον θα μείνει και… προκαταταρκτικό αργά ή
γρήγορα θα φανεί, καθώς μπορεί κάποιοι να "βλέπουν" Ελλάδα, αλλά θέλουν πρώτα απ' όλα
να καταλαβουν τι ακριβώς συμβαίνει εδώ.
Στο εξωτερικό πάντως, όσοι παρακολουθούν τα της ΔΕΗ ξέρουν ότι η επόμενη ημέρα έχει
αρχίσει ήδη να γράφεται, στο προσκήνιο, αλλά και στο παρασκήνιο.
Γνωρίζουν δηλαδή ότι η συμφωνία κυβέρνησης-δανειστών για τον ΑΔΜΗΕ στερεί απο τη ΔΕΗ
το δεύτερο πιο σημαντικό περιουσιακό της στοιχείο μετα τις μονάδες ηλεκτριμού, μαζί με το
60% των ετησίων ομιλικών κερδών, δίχως να είναι σαφές το ποτε και ποσό θα αποζημιωθεί,
και σε μια περίοδο που γράφει ήδη ζημιές λόγω της βόμβας των ανεξόφλητων λογαριασμών.
Χειρότερα δηλαδή δε γίνεται.
Επειτα, η υποχρεωτική ελέω μνημονίου μείωση στο μερίδιό της κατά 50% στη λιανική ως το
2020, σημαίνει με μαθηματική ακρίβεια ότι τα επόμενα χρόνια θα στερηθεί μια πολύ σημαντική
ρευστότητα. Οταν μια σειρά μονάδων της λόγω γήρατος πρόκειται να τεθούν σταδιακά εκτός
λειτουργίας, προκύπτει αβίαστα το ερώτημα, θα μπορεί να κτίσει από μόνη της νέες ;
Ολα οδηγούν σε ένα βασικό συμπέρασμα : Η ΔΕΗ των επόμενων ετών δεν θα έχει καμία
σχέση με τη σημερινή. Το τωρινό κρατικό μονοπώλιο που έχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά
και ελέγχει μερίδιο 94% στη λιανική θα αποτελεί μια μακρινή εικόνα από το παρελθόν.
Ακόμη κι έτσι όμως, αυτή η μικρότερη εταιρεία που θα μείνει στη θέση της σημερινής, έχει τις
δυνατότητες να παίξει κομβικό ρόλο στην αγορά. Αλλωστε η αγορά χρειάζεται μια ισχυρή, έστω
και μικρότερη αλλά με λιγότερα φέσια ΔΕΗ. Πιθανώς αυτό ακριβώς να βλέπουν και τα ξένα
funds που διερευνούν τις ευκαιρείες επενδύσεων στην Ελλάδα και ρωτούν επίμονα ζητώντας
πληροφορίες για τις δραστικές αλλαγές που φέρνει το μνημόνιο στον κλάδο του ηλεκτρισμού.
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Ο ΑΔΜΗΕ, οι κινδυνολόγοι και η σκληρή πραγµατικότητα
Στα έντυπα που «κινδυνολόγησαν» σχετικά µε το κυβερνητικό σχέδιο για τον ΑΔΜΗΕ, απέδωσε ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνος Σκουρλέτης, την καταβαράθρωση της µετοχής της ΔΕΗ.

Στη συνέντευξη που έδωσε στην εβδοµαδιαία εφηµερίδα Εποχή και στον Παύλο Κλαυδιανό, στην ερώτηση
για ποιους λόγους το Χρηµατιστήριο δεν «κατάλαβε» τις θετικές επιπτώσεις του δικής του έµπνευσης
σχέδιο, απάντησε επί λέξει: «Μα πώς να µην αντιδράσει έτσι; Οι συµµετέχοντες στο χρηµατιστήριο είναι
αναγνώστες των εντύπων που κινδυνολόγησαν».

Πάλι καλά. Γιατί, έτσι όπως το λέει ο υπουργός, θα µπορούσε να κατατεθεί και µια αγωγή σε βάρος των
εντύπων για αποζηµίωση, λόγω της συµβολής τους στη µείωση της αξίας της ΔΕH!

Ας αφήσουµε όµως τις πλάκες. Τα πράγµατα είναι πολύ σοβαρά, όχι για άλλο λόγο, αλλά επειδή ο
πολιτικός υπεύθυνος για τη ΔΕH, δείχνει να παραγνωρίζει τις επιπτώσεις που έχει σε µια εισηγµένη
επιχείρηση, η αποµείωση της αξίας της λόγω µεταβίβασης περιουσιακού της στοιχείου. Ό,τι δηλαδή
«µετρουν» και αποτιµούν οι θεσµικοί επενδυτές που συµµετέχουν στο µετοχικό κεφάλαιο της ΔΕH µε
ποσοστό πάνω από 20%.

Έτσι, εκπρόσωποι επενδυτικών funds που έχουν µικρότερες ή µεγαλύτερες θέσεις στη ΔΕH, στο πρόσφατο
17ο New York Capital Link Forum, µεταξύ των ελληνικών εταιρειών που συµµετείχαν, εστίασαν το
ενδιαφέρον τους κυρίως στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της ΔΕH Μανώλη Παναγιωτάκη.

Οι ερωτήσεις που του ετέθησαν αφορούσαν το πώς σχεδιάζει η διοίκηση να αντιµετωπίσει δύο βασικά
θέµατα. Την «πώληση» στο Ελληνικό Δηµόσιο του περιουσιακού στοιχείου που λέγεται ΑΔΜΗΕ και τη
µείωση του µεριδίου της ΔΕH στη λιανική και που σύµφωνα µε το µνηµόνιο που υπέγραψε η παρούσα
κυβέρνηση, θα πρέπει να περιοριστεί στο 50% µέσα στα επόµενα πέντε χρόνια.

Με την «πώληση» του ΑΔΜΗΕ η ΔΕH αποξενώνεται από το δεύτερο σε σπουδαιότητα περιουσιακό στοιχείο
µετά τις µονάδες παραγωγής, όπως και από τη θυγατρική που προσφέρει το 24% (2014) του EBITDA. Με τη
µείωση του µεριδίου λιανικής στο 50%, η ΔΕΗ χάνει σηµαντικό µέρος της ρευστότητας.

Εάν δε ληφθεί υπ΄όψιν και το βάρος που προκαλούν οι ανεξόφλητοι λογαριασµοί (άνω των 2 δισ. ευρώ),
τότε η εικόνα γίνεται εφιαλτική.

(Χαµαιλέων, Euro2day.gr)
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Ο ΑΔΜΗΕ, οι κινδυνολόγοι και η σκληρή πραγματικότητα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ενημερωτικό Ιστολόγιο με Βαρύτητα σε Θέματα Διεθνών Σχέσεων, Εξωτερικής Πολιτικής και
Άμυνας
Βιβλιοπωλείο ΙΝΦΟΓΝΩΜΩΝ: Φιλελλήνων 14, Τ.Κ. 10557, Σύνταγμα, Αθήνα, 210 3316036,
infognomonpolitics@gmail.com
22/12/15
Ο ΑΔΜΗΕ, οι κινδυνολόγοι και η σκληρή πραγματικότητα
Στα έντυπα που «κινδυνολόγησαν» σχετικά με το κυβερνητικό σχέδιο για τον ΑΔΜΗΕ,
απέδωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνος Σκουρλέτης, την καταβαράθρωση
της μετοχής της  ΔΕΗ .
Στη συνέντευξη που έδωσε στην εβδομαδιαία εφημερίδα Εποχή και στον Παύλο Κλαυδιανό,
στην ερώτηση για ποιους λόγους το Χρηματιστήριο δεν «κατάλαβε» τις θετικές επιπτώσεις του
δικής του έμπνευσης σχέδιο, απάντησε επί λέξει: «Μα πώς να μην αντιδράσει έτσι; Οι
συμμετέχοντες στο χρηματιστήριο είναι αναγνώστες των εντύπων που κινδυνολόγησαν».
Πάλι καλά. Γιατί, έτσι όπως το λέει ο υπουργός, θα μπορούσε να κατατεθεί και μια αγωγή σε
βάρος των εντύπων για αποζημίωση, λόγω της συμβολής τους στη μείωση της αξίας της ΔΕH!
Ας αφήσουμε όμως τις πλάκες. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, όχι για άλλο λόγο, αλλά
επειδή ο πολιτικός υπεύθυνος για τη ΔΕH δείχνει να παραγνωρίζει τις επιπτώσεις που έχει σε
μια εισηγμένη επιχείρηση, η απομείωση της αξίας της λόγω μεταβίβασης περιουσιακού της
στοιχείου. Ό,τι δηλαδή «μετρούν» και αποτιμούν οι θεσμικοί επενδυτές που συμμετέχουν στο
μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕH, με ποσοστό πάνω από 20%.
Έτσι, εκπρόσωποι επενδυτικών funds που έχουν μικρότερες ή μεγαλύτερες θέσεις στη ΔΕH,
στο πρόσφατο 17ο New York Capital Link Forum, μεταξύ των ελληνικών εταιρειών που
συμμετείχαν, εστίασαν το ενδιαφέρον τους κυρίως στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο
της ΔΕH Μανώλη Παναγιωτάκη.
Οι ερωτήσεις που του ετέθησαν αφορούσαν το πώς σχεδιάζει η διοίκηση να αντιμετωπίσει δύο
βασικά θέματα. Την «πώληση» στο Ελληνικό Δημόσιο του περιουσιακού στοιχείου που λέγεται
ΑΔΜΗΕ και τη μείωση του μεριδίου της ΔΕH στη λιανική και που σύμφωνα με το μνημόνιο που
υπέγραψε η παρούσα κυβέρνηση, θα πρέπει να περιοριστεί στο 50% μέσα στα επόμενα πέντε
χρόνια.
Με την «πώληση» του ΑΔΜΗΕ, η ΔΕH αποξενώνεται από το δεύτερο σε σπουδαιότητα
περιουσιακό στοιχείο μετά τις μονάδες παραγωγής, όπως και από τη θυγατρική που
προσφέρει το 24% (2014) του EBITDA. Με τη μείωση του μεριδίου λιανικής στο 50%, η  ΔΕΗ
χάνει σημαντικό μέρος της ρευστότητας.
Εάν δε ληφθεί υπόψη και το βάρος που προκαλούν οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί (άνω των 2
δισ. ευρώ), τότε η εικόνα γίνεται εφιαλτική.
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Πόλσον: «Επένδυσα στις ελληνικές τράπεζες γιατί πιστεύω στην ανάκαµψη»
Στον Θανάση Τσίτσα
Συγκρατηµένη αναστροφή του κλίµατος για την ελληνική οικονοµία και θετικές κινήσεις από την
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την προσέλκυση επενδύσεων βλέπει ο δισεκατοµµυριούχος επενδυτής Τζον
Πόλσον.

Σε αποκλειστική του συνέντευξη του στη Realnews, στο περιθώριο του επενδυτικού φόρουµ της Capital Link
στη Νέα Υόρκη, προέβλεψε µεγάλες αποδόσεις στο ελληνικό Χρηµατιστήριο και έξοδο στις αγορές το 2016,
εφόσον ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση και υλοποιηθούν οι µεταρρυθµίσεις.
Ο Τζ. Πόλσον είναι πρόεδρος του αµερικανικού επενδυτικού κεφαλαίου Paulson & Co, το οποίο ελέγχει
σήµερα σχεδόν το 9% του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, το 7,32% του µετοχικού
κεφαλαίου της Alpha Bank (µε βάση τον συνολικό αριθµό δικαιωµάτων ψήφου, πλην αυτών του ΤΧΣ) και το
9,99% της ΕΥΔΑΠ. Η Paulson & Co είναι µια από τις µεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες στον κλάδο της, η
οποία διαχειρίζεται συνολικά κεφάλαιο ύψους 22 δισ. δολαρίων.
Ο 60χρονος µεγαλοεπενδυτής πόνταρε το 2007 στην κατάρρευση της αγοράς ενυπόθηκων στεγαστικών
δανείων υψηλού ρίσκου (subprime) στις ΗΠΑ και κέρδισε για τον εαυτό του 5 δισ. δολάρια, «τη µεγαλύτερη
ίσως λεία στην ιστορία της Γουόλ Στριτ», σύµφωνα µε την εφηµερίδα «Νew Υork Τimes». Το περιοδικό
«Forbes» αποτίµησε την περιουσία του στα 13,5 δισ. δολάρια, τοποθετώντας τον στο Νο 80 της λίστας µε
τους δισεκατοµµυριούχους του κόσµου.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
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Ο ΑΔΜΗΕ, οι κινδυνολόγοι και η σκληρή πραγµατικότητα
Στα έντυπα που «κινδυνολόγησαν» σχετικά µε το κυβερνητικό σχέδιο για τον ΑΔΜΗΕ, απέδωσε ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνος Σκουρλέτης, την καταβαράθρωση της µετοχής της ΔΕΗ.

Στη συνέντευξη που έδωσε στην εβδοµαδιαία εφηµερίδα Εποχή και στον Παύλο Κλαυδιανό, στην ερώτηση
για ποιους λόγους το Χρηµατιστήριο δεν «κατάλαβε» τις θετικές επιπτώσεις του δικής του έµπνευσης
σχέδιο, απάντησε επί λέξει: «Μα πώς να µην αντιδράσει έτσι; Οι συµµετέχοντες στο χρηµατιστήριο είναι
αναγνώστες των εντύπων που κινδυνολόγησαν».

Πάλι καλά. Γιατί, έτσι όπως το λέει ο υπουργός, θα µπορούσε να κατατεθεί και µια αγωγή σε βάρος των
εντύπων για αποζηµίωση, λόγω της συµβολής τους στη µείωση της αξίας της ΔΕH!

Ας αφήσουµε όµως τις πλάκες. Τα πράγµατα είναι πολύ σοβαρά, όχι για άλλο λόγο, αλλά επειδή ο
πολιτικός υπεύθυνος για τη ΔΕH, δείχνει να παραγνωρίζει τις επιπτώσεις που έχει σε µια εισηγµένη
επιχείρηση, η αποµείωση της αξίας της λόγω µεταβίβασης περιουσιακού της στοιχείου. Ό,τι δηλαδή
«µετρουν» και αποτιµούν οι θεσµικοί επενδυτές που συµµετέχουν στο µετοχικό κεφάλαιο της ΔΕH µε
ποσοστό πάνω από 20%.

Έτσι, εκπρόσωποι επενδυτικών funds που έχουν µικρότερες ή µεγαλύτερες θέσεις στη ΔΕH, στο πρόσφατο
17ο New York Capital Link Forum, µεταξύ των ελληνικών εταιρειών που συµµετείχαν, εστίασαν το
ενδιαφέρον τους κυρίως στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της ΔΕH Μανώλη Παναγιωτάκη.

Οι ερωτήσεις που του ετέθησαν αφορούσαν το πώς σχεδιάζει η διοίκηση να αντιµετωπίσει δύο βασικά
θέµατα. Την «πώληση» στο Ελληνικό Δηµόσιο του περιουσιακού στοιχείου που λέγεται ΑΔΜΗΕ και τη
µείωση του µεριδίου της ΔΕH στη λιανική και που σύµφωνα µε το µνηµόνιο που υπέγραψε η παρούσα
κυβέρνηση, θα πρέπει να περιοριστεί στο 50% µέσα στα επόµενα πέντε χρόνια.

Με την «πώληση» του ΑΔΜΗΕ η ΔΕH αποξενώνεται από το δεύτερο σε σπουδαιότητα περιουσιακό στοιχείο
µετά τις µονάδες παραγωγής, όπως και από τη θυγατρική που προσφέρει το 24% (2014) του EBITDA. Με τη
µείωση του µεριδίου λιανικής στο 50%, η ΔΕΗ χάνει σηµαντικό µέρος της ρευστότητας.

Εάν δε ληφθεί υπ΄όψιν και το βάρος που προκαλούν οι ανεξόφλητοι λογαριασµοί (άνω των 2 δισ. ευρώ),
τότε η εικόνα γίνεται εφιαλτική.

(Χαµαιλέων, Euro2day.gr)
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Ο ΑΔΜΗΕ, οι Κινδυνολόγοι και η Σκληρή Πραγµατικότητα
Στα έντυπα που «κινδυνολόγησαν» σχετικά µε το κυβερνητικό σχέδιο για

τον ΑΔΜΗΕ, απέδωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνος Σκουρλέτης, την καταβαράθρωση
της µετοχής της ΔΕΗ.

Στη συνέντευξη που έδωσε στην εβδοµαδιαία εφηµερίδα Εποχή και στον Παύλο Κλαυδιανό, στην ερώτηση
για ποιους λόγους το Χρηµατιστήριο δεν «κατάλαβε» τις θετικές επιπτώσεις του δικής του έµπνευσης
σχέδιο, απάντησε επί λέξει: «Μα πώς να µην αντιδράσει έτσι; Οι συµµετέχοντες στο χρηµατιστήριο είναι
αναγνώστες των εντύπων που κινδυνολόγησαν».

Πάλι καλά. Γιατί, έτσι όπως το λέει ο υπουργός, θα µπορούσε να κατατεθεί και µια αγωγή σε βάρος των
εντύπων για αποζηµίωση, λόγω της συµβολής τους στη µείωση της αξίας της ΔΕH!

Ας αφήσουµε όµως τις πλάκες. Τα πράγµατα είναι πολύ σοβαρά, όχι για άλλο λόγο, αλλά επειδή ο
πολιτικός υπεύθυνος για τη ΔΕH, δείχνει να παραγνωρίζει τις επιπτώσεις που έχει σε µια εισηγµένη
επιχείρηση, η αποµείωση της αξίας της  λόγω µεταβίβασης περιουσιακού της στοιχείου. Ό,τι δηλαδή
«µετρούν» και αποτιµούν οι θεσµικοί επενδυτές που συµµετέχουν στο µετοχικό κεφάλαιο της ΔΕH µε
ποσοστό πάνω από 20%.

Έτσι, εκπρόσωποι επενδυτικών funds που έχουν µικρότερες ή µεγαλύτερες θέσεις στη ΔΕH, στο πρόσφατο
17ο New York Capital Link Forum, µεταξύ των ελληνικών εταιρειών που συµµετείχαν, εστίασαν το
ενδιαφέρον τους κυρίως στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της ΔΕH Μανώλη Παναγιωτάκη.

Οι ερωτήσεις που του ετέθησαν αφορούσαν το πώς σχεδιάζει η διοίκηση να αντιµετωπίσει δύο βασικά
θέµατα. Την «πώληση» στο Ελληνικό Δηµόσιο του περιουσιακού στοιχείου που λέγεται ΑΔΜΗΕ και τη
µείωση του µεριδίου της ΔΕH στη λιανική  και που σύµφωνα µε το µνηµόνιο που υπέγραψε η παρούσα
κυβέρνηση, θα πρέπει να περιοριστεί στο 50% µέσα στα επόµενα πέντε χρόνια.

Με την «πώληση» του ΑΔΜΗΕ η ΔΕH αποξενώνεται από το δεύτερο σε σπουδαιότητα περιουσιακό στοιχείο
µετά τις µονάδες παραγωγής, όπως και από τη θυγατρική που προσφέρει το 24% (2014) του EBITDA. Με τη
µείωση του µεριδίου λιανικής στο 50%, η ΔΕΗ χάνει σηµαντικό µέρος της ρευστότητας.

Εάν δε ληφθεί υπ΄όψιν και το βάρος που προκαλούν οι ανεξόφλητοι λογαριασµοί (άνω των 2 δισ. ευρώ),
τότε η εικόνα γίνεται εφιαλτική.

("Ο Χαµαιλέων της Αγοράς", euro2day.gr)
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Σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ: Προδώσατε όσους σας πίστεψαν, φορέσατε το σακάκι του
ΠΑΣΟΚ και κυβερνάτε όπως η ΝΔ [ΑΡΘΡΟ]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή...- ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015
Σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ: Προδώσατε όσους σας πίστεψαν, φορέσατε το σακάκι του ΠΑΣΟΚ και
κυβερνάτε όπως η ΝΔ [ΑΡΘΡΟ]
*γράφει ο Γιώργος Βούλγαρης
Τα «κόκκινα» δάνεια και τα αεροδρόμια που δωρίστηκαν σε συγκεκριμένη κοινοπραξία,
δημιουργούν ερωτήματα, που δύσκολα απαντά κάποιος προοδευτικός άνθρωπος....
Τελικά ο Τσίπρας ήταν η εναλλακτική λύση ξένων συμφερόντων; Ήταν γνήσιος όταν έλεγε ότι
θα σκίσει τα μνημόνια ή στημένος πολιτικά; Εάν αυτά που κάνει ο Τσίπρας, τα έκανε ο
Σαμαράς, όλο το πυροσβεστικό Σώμα, ακόμη θα έσβηνε φωτιές στο κέντρο της Αθήνας. Τώρα
δεν άνοιξε ούτε μύτη. Ποιόν βολεύει αυτό; Γιατί η Μέρκελ έλεγε ότι οι εκλογές στην Ελλάδα
είναι μέρος της λύσης; Τι γνώριζε για τις μελλοντικές αποφάσεις της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ;
Παρακολουθώντας την επικαιρότητα διαπίστωσα ότι η κυβέρνηση επιτρέπει τους
πλειστηριασμούς για χάρη των τραπεζών και όσων κατηγορούσε παλιότερα.
Βέβαια οι τράπεζες που ανακεφαλαιοποίησαν οι πολίτες, κάποια δάνεια δεν τα αφήνουν τα
«κοκκινίζουν».
Γιατί δεν ισχύει ο νόμος για όλους;
Καθημερινά αυξάνονται οι άστεγοι, οι πτυχιούχοι νεόπτωχοι. Οι κοινωνικές δομές δεν μπορούν
πλέον να ανταπεξέλθουν. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ποδοπατήθηκε.
Τη Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου, η αριστερή κυβέρνηση δώρισε 14 περιφερειακά αεροδρόμια στην
κοινοπραξία Fraport AG και τον Όμιλο Κοπελούζου.
Ναι, δώρισε. Και αυτό γιατί πρώτα θα πάρουν τα χρήματα από την επόμενη τουριστική σεζόν
και μετά θα δώσουν ένα μέρος τους.
Η κοινοπραξία θα καταβάλλει 1.234.000.000 ευρώ, αλλά το φθινόπωρο του 2016. Δηλαδή
όταν θα έχει βάλει στο ταμείο της πολύ περισσότερα. Με βάση τη συμφωνία, κάθε χρόνο θα
καταβάλλει 22 εκατ. ευρώ.
Τα 1.234.000.000, δεν φτάνουν ούτε για τις συντάξεις ενός μήνα. Μόνο το αεροδρόμιο
Κέρκυρας, είχε φέτος περισσότερα έσοδα, σύμφωνα με τον δήμαρχο Κερκυραίων.
Αφού είναι έτσι, προτείνω να ιδρύσω αύριο μια εταιρεία και να πάρω τα αεροδρόμια. Θα δώσω
δυο δισ. το 2016 και θα δίνω 25-30 εκατ. κάθε χρόνο. Είναι καλύτερη προσφορά.
Η Ελλάδα έδωσε σε κρατική γερμανική, τα αεροδρόμια. Πρέπει η χώρα μας να μειώσει τον
δημόσιο τομέα για να αυξήσει η Γερμανία τον δικό της;
Σύντροφοι, τελικά, ακολουθείτε το πρόγραμμα της δεξιάς και χρησιμοποιείται αριστερή
φρασεολογία. Μοιράζετε δουλειές φτωχοποιώντας περαιτέρω τον λαό.
Ζούμε τον γερμανικό οργουελισμό (ίσως ο όρος νταβατζιλίκι θα ταίριαζε καλύτερα). Η Γερμανία
κάνει ό,τι θέλει. Και μάλιστα δίνει εντολές προφορικά και οι άλλοι ακολουθούν.
Πήραν τα αεροδρόμια, αφού οι προηγούμενες κυβερνήσεις φρόντισαν να τα απαξιώσουν για
να τα… δωρίσετε εσείς σήμερα.
Πήραν τον ΟΤΕ.
Ο Σόιμπλε πέρασε νόμο να μην ελέγχονται οι γερμανικές τράπεζες από την ΕΚΤ.
Όπου είναι μέτοχος δεν κουρεύονται ομόλογα και γενικά δεν αγγίζεται ούτε τρίχα.
Μπίζνα όλη η Ευρωζώνη, που τρέχουν όλοι για να πάρουν το κοκαλάκι που θα πετάξει η
Γερμανία.
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Η πολιτική, στην υπηρεσία συμφερόντων.
Όπως είπαν κάποτε οι Παπανδρέου και Μιτεράν, έχουμε γερμανική Ευρώπη.
Και πίσω, έρχεται η ουρά της, η Γαλλία. Η εταιρεία που θέλει το νερό, είχε και τα νερά στο
Παρίσι. Όχι όμως για πολύ, γιατί δεν έκανε έργα και αρρώστησε η πλειονότητα των πολιτών.
Αυτοί διεκδικούν το κοινωνικό αγαθό, το νεράκι.
Από τους προηγούμενους το περιμέναμε. Από εσάς;
Και ενώ σύντροφοι παραδοθήκατε και προδώσατε όσους σας πίστεψαν, μιλάτε για παράλληλο
πρόγραμμα. Δηλαδή στάχτη στα μάτια γιατί απλά δεν έχει κόστος.
Μου θύμισε τις ανέξοδες αλλαγές του ΠΑΣΟΚ, όπως τα διαζύγια και οι φάκελοι.
Τουλάχιστον παραδεχτείτε το.
Μην βαφτίζετε επενδύσεις, τα δώρα σε συγκεκριμένες κοινοπραξίες, όπως έκανε ο Αλέξης
Τσίπρας στο τηλεοπτικό του μήνυμα προς το 17ο Annual Capital Link Invest in Greece Forum.
Ας μην μιλούν κάποιοι για πόνο, στεναχώρια και να επιρρίπτουν ευθύνες στους
προηγούμενους. Και εσείς τι κάνατε; Δώσατε τα αεροδρόμια.
Στεναχωριέστε και χορεύετε ζεϊμπέκικο για να φύγουν οι καημοί; Χορεύετε από πόνο για την
νέα φτώχεια; Για όσους πεινάνε;
Η ιστορία γράφει ότι τα ασημικά δόθηκαν με υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ.
Το μόνο που καταφέρατε είναι να δώσετε το φιλί της ζωής σε δύο τελειωμένα κόμματα και να
προδίδετε καθημερινά όσους σας πίστεψαν και «έβαλαν πλάτη» προκειμένου να δουν για
πρώτη φορά αριστερή κυβέρνηση στη χώρα.
Αυτό είναι το όραμα της αριστεράς σήμερα;
Να υπενθυμίσω, ότι η αποχή βρίσκεται στο 45% και η ακροδεξιά ανεβαίνει συνεχώς.
*koolnews.gr
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Ο ΑΔΜΗΕ, οι κινδυνολόγοι και η σκληρή πραγµατικότητα
Στα έντυπα που «κινδυνολόγησαν» σχετικά µε το κυβερνητικό σχέδιο για τον ΑΔΜΗΕ, απέδωσε ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνος Σκουρλέτης, την καταβαράθρωση της µετοχής της ΔΕΗ.

Στη συνέντευξη που έδωσε στην εβδοµαδιαία εφηµερίδα Εποχή και στον Παύλο Κλαυδιανό, στην ερώτηση
για ποιους λόγους το Χρηµατιστήριο δεν «κατάλαβε» τις θετικές επιπτώσεις του δικής του έµπνευσης
σχέδιο, απάντησε επί λέξει: «Μα πώς να µην αντιδράσει έτσι; Οι συµµετέχοντες στο χρηµατιστήριο είναι
αναγνώστες των εντύπων που κινδυνολόγησαν».

Πάλι καλά. Γιατί, έτσι όπως το λέει ο υπουργός, θα µπορούσε να κατατεθεί και µια αγωγή σε βάρος των
εντύπων για αποζηµίωση, λόγω της συµβολής τους στη µείωση της αξίας της ΔΕH!

Ας αφήσουµε όµως τις πλάκες. Τα πράγµατα είναι πολύ σοβαρά, όχι για άλλο λόγο, αλλά επειδή ο
πολιτικός υπεύθυνος για τη ΔΕH δείχνει να παραγνωρίζει τις επιπτώσεις που έχει σε µια εισηγµένη
επιχείρηση, η αποµείωση της αξίας της λόγω µεταβίβασης περιουσιακού της στοιχείου. Ό,τι δηλαδή
«µετρούν» και αποτιµούν οι θεσµικοί επενδυτές που συµµετέχουν στο µετοχικό κεφάλαιο της ΔΕH, µε
ποσοστό πάνω από 20%.

Έτσι, εκπρόσωποι επενδυτικών funds που έχουν µικρότερες ή µεγαλύτερες θέσεις στη ΔΕH, στο πρόσφατο
17ο New York Capital Link Forum, µεταξύ των ελληνικών εταιρειών που συµµετείχαν, εστίασαν το
ενδιαφέρον τους κυρίως στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της ΔΕH Μανώλη Παναγιωτάκη.

Οι ερωτήσεις που του ετέθησαν αφορούσαν το πώς σχεδιάζει η διοίκηση να αντιµετωπίσει δύο βασικά
θέµατα. Την «πώληση» στο Ελληνικό Δηµόσιο του περιουσιακού στοιχείου που λέγεται ΑΔΜΗΕ και τη
µείωση του µεριδίου της ΔΕH στη λιανική και που σύµφωνα µε το µνηµόνιο που υπέγραψε η παρούσα
κυβέρνηση, θα πρέπει να περιοριστεί στο 50% µέσα στα επόµενα πέντε χρόνια.

Με την «πώληση» του ΑΔΜΗΕ, η ΔΕH αποξενώνεται από το δεύτερο σε σπουδαιότητα περιουσιακό
στοιχείο µετά τις µονάδες παραγωγής, όπως και από τη θυγατρική που προσφέρει το 24% (2014) του
EBITDA. Με τη µείωση του µεριδίου λιανικής στο 50%, η ΔΕΗ χάνει σηµαντικό µέρος της ρευστότητας.

Εάν δε ληφθεί υπόψη και το βάρος που προκαλούν οι ανεξόφλητοι λογαριασµοί (άνω των 2 δισ. ευρώ),
τότε η εικόνα γίνεται εφιαλτική.
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Capital Link: Αμερικανοί επιχειρηματίες για τις επενδύσεις στην Ελλάδα
πριν από 11 ώρες 32 λεπτά
Βραβείο Metlife για την καινοτομία στην εμπειρία του πελάτη
πριν από 1 ημέρα 15 ώρες
Η ΕΤΕ μπορεί να δίνει διαταγές στη Δικαιοσύνη και την Ελληνική Αστυνομία;
πριν από 2 ημέρες 22 ώρες
Reebok – Be more Human, από τη Ντορέττα Παπαδημητρίου
πριν από 3 ημέρες 7 ώρες
Σταθάκης: Προστασία μικρομεσαίας επιχείρησης και α' κατοικίας
πριν από 3 ημέρες 15 ώρες
PLAYSTATION & ACTIONAID CHRISTMAS 2015
πριν από 4 ημέρες 8 ώρες
SNICKERS® - “The Brady Bunch”
πριν από 6 ημέρες 11 ώρες
37 DAYS
πριν από 6 ημέρες 11 ώρες
High School Girl? メーク女子高生のヒミツ （The Secret of High School Girls）
πριν από 6 ημέρες 11 ώρες
Family: Unskippable - GEICO (Extended Cut)
πριν από 6 ημέρες 11 ώρες
"Emily’s Oz" – XFINITY
πριν από 6 ημέρες 11 ώρες
Nike: Short A Guy
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Κατσιµατίδης για Hilton: Έκανα πρόταση και µε πήγαιναν γύρω γύρω
Την δυσαρέσκειά του για την πορεία των διαπραγµατεύσεων σχετικά µε την αγορά του ξενοδοχείου
«Hilton» εξέφρασε, µιλώντας στο New Greek TV, ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Τζον Κατσιµατίδης, ο
οποίος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η περίπτωσή του είναι ενδεικτική της κατάστασης σε τέτοιες
διαδικασίες στην Ελλάδα.
AdTech Ad
«Στην Αµερική µπορεί να έχουµε σε µια διαπραγµάτευση, για παράδειγµα, µια διαφορα 20 εκατοµµυρίων
δολαρίων. Τότε, πατάµε την σκανδάλη και λέµε: 'Έλα να κάνουµε αµοιβαίες υποχωρήσεις για να γίνει το
deal'. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό», σχολίασε ο γεννηµένος στη Νίσυρο επιχειρηµατίας, ο οποίος
συγκαταλέγεται στους 400 πλουσιότερους ανθρώπους στις ΗΠΑ (θέση 182) µε εκτιµώµενη περιουσία στα
3.1 δις δολάρια, σύµφωνα µε το Forbes.
«Πέρυσι κάναµε µια προσφορά για την αγορά του Hilton, η οποία θεωρώ ότι ήταν πολύ καλή. Τελικά,
κατέληξα να µε πηγαίνουν... γύρω-γύρω. Πλέον, δεν ξέρω τι κατάληξη θα έχει αυτή η υπόθεση», κατέληξε
ο Τζον Κατσιµατίδης.

Παράλληλα, ο κ. Κατσιµατίδης τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξει το κατάλληλο περιβάλλον και κλίµα
σταθερότητας για να επενδύθούν στην Ελλάδα κεφάλαια για το εξωτερικό. Ο ίδιος, βέβαια, από την
πλευρά του δήλωσε ότι «αγαπάει την Ελλάδα, αφού έχει γεννηθεί εκεί» και θα συνεχίσει να προσπαθεί.
«Πριν από λίγα χρόνια, στην Αθήνα, σε συνέδριο της Capital Link πάλι, όταν µίλησα για την Ελλάδα
δάκρυσα. Έχω να σας πω λοιπόν ότι είµαι αισιόδοξος. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει».
Αναµένοντας πολιτική σταθεροποίηση και αλλαγές.
Οι δηλώσεις του Τζον Κατσιµατίδη έγιναν στο περιθώριο του διεθνούς επενδυτικού φόρουµ Capital Link
"Invest In Greece", που διοργανώθηκε για 17η συνεχόµενη χρονιά στη Νέα Υόρκη, στον χώρο του
Metropolitan Club στην 5η Λεωφόρο.
Για τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα υπήρχε συγκεκριµένη συνεδρία, στην οποία συµµετείχαν οι
ισχυροί επιχειρηµατίες Τζον Κάλαµος, Τζορτζ Λογοθέτης, Τζο Πόλσον, Ουίλιαµ Βράττος και Ουίλµπορ Ρος,
ενώ συντονιστής ήταν ο Κωνσταντίνος Καρύδης.
«Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και προβλεψιµότητα. Είναι πολύ σηµαντικό να µπορούµε να προβλέψουµε το
επενδυτικό περιβάλλον. Οι επενδύσεις θα πρέπει να µην επηρεάζονται από παράγοντες όπως η έλλειψη
πολιτικής σταθερότητας, η γραφειοκρατία, φορολογικές δυσκολίες, συντεχνίες και προβλήµατα στο
σύστηµα Δικαιοσύνης. Αυτοί είναι παράγοντες που µπορούν να είναι αποτρεπτικοί για µια επένδυση»,
εξηγεί ο Ντην Μητρόπουλος, ένας επιχειρηµατίας ο οποίος γεννήθηκε στην Ελλάδα, αλλά έφυγε σε ηλικία
10 ετών. Η περιουσία του σήµερα υπολογίζεται στα 2,6 δισεκατοµµύρια δολάρια.
Μήνυµα Τσίπρα µέσω βίντεο

Όπως συµβαίνει κάθε χρόνο στο επενδυτικό forum της Capital Link στη Νέα Υόρκη, υπάρχει βιντεοσκοπηµένο
µήνυµα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Αυτήν την φορά, ο Αλέξης Τσίπρας εστίασε στις µεταρρυθµίσεις που
βρίσκονται σε εξέλιξη, τονίζοντας ότι, µε την αναδιαµόρφωση του φορολογικού συστήµατος, τον
περιορισµό της γραφειοκρατίας και την καταπολέµηση της διαφθοράς, οι συνθήκες πλέον προσφέρονται
για επενδύσεις.
«Αυτό που ακούω είναι ότι στην Ελλάδα προσπαθούν να δηµιουργήσουν ένα περιβάλλον πολιτικής
σταθερότητας, για να κάνουν ασφαλείς τις συνθήκες για τους επενδυτές. Εφόσον υπάρξει αυτό το
ασφαλές περιβάλλον για επενδύσεις, τότε κι εγώ µε την σειρά µου θα ενδιαφερθώ να διαπιστώσω αν
όντως είναι έτσι», δήλωσε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Τζον Κάλαµος.
«Το γεγονός ότι έχουν επενδυθεί στις ελληνικές τράπεζες 51,6 δις. Ευρώ τα τελευταία χρόνια,
καταδεικνύει ότι υπάρχει διάθεση για επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά θα πρέπει να υπάρξει το κατάλληλο
περιβάλλον», συµφώνησε και ο Αµερικανός µεγαλοεπιχειρηµατίας Ουίλµπορ Ρος.
Από την πλευρά του, ο εφοπλιστής Ν. Τσάκος υπενθύµισε πως οι επιχειρηµατίες, ιδίως αν δεν έχουν
ελληνικές ρίζες και συναισθηµατικό δέσιµο για την Ελλάδα, δεν ενδιαφέρονται για το ποια χώρα είναι,
αλλά το κατά πόσον τους εξασφαλίζει κέρδη µια πιθανή επένδυση.

«Ο κάθε επενδυτής προσβλέπει στο κέρδος. Δεν τον ενδιαφέρει αν λέγεται Ελλάδα, Βουλγαρία ή Ιταλία.
Θα πρέπει να τον πείσουµε ότι µπορούµε να σταθούµε για να τον τραβήξουµε».
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Το 17ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το 17ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum
HuffPost Greece  |  Newsroom
Email
Σχόλιο
Το εξαιρετικά σημαντικό για την ελληνική οικονομία, Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο της Capital Link
πραγματοποιήθηκε για 17η χρονιά, τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, στο Metropolitan Club της Νέας
Υόρκης. Το θέμα ήταν «Επενδύσεις στην Ελλάδα» (Invest in Greece Forum) και συμμετείχαν ο
υφυπουργός Εξωτερικών, Δημήτρης Μάρδας και η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά αλλά και 1.100 στελέχη από επαγγελματικές
αντιπροσωπίες. Παράλληλα, σε μήνυμά του ο Έλληνας πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας
τόνισε ότι «είναι μια μεγάλη ευκαιρία να παρουσιαστούν οι προοπτικές της ελληνικής
οικονομίας και το στρατηγικό πλάνο για την εκπλήρωση των στόχων.
Ο Έλληνας πρέσβης στις ΗΠΑ, Χρήστος Παναγόπουλος επεσήμανε τις δυσκολίες που πέρασε
η Ελλάδα το 2015, ωστόσο παραμένει ένας ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις.
Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις στο χώρο της οικονομίας καθώς και το κυβερνητικό
πρόγραμμα για την οικονομία και τις επενδύσεις. Επίσης παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις και οι
προοπτικές σε συγκεκριμένους τομείς, όπως τα κρατικά και εταιρικά ομόλογα, η ενέργεια, οι
υποδομές, τα ακίνητα, ο τουρισμός, οι τράπεζες, η διαχείριση των κόκκινων δανείων και η
παγκόσμια ναυτιλία.
Το Annual International Capital Link Invest in Greece Forum είναι το μοναδικό υψηλού
επιπέδου Διεθνές Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο για την Ελλάδα που γίνεται εκτός Ελλάδος –
στη Νέα Υόρκη – με μια επιτυχημένη προϊστορία 17 ετών, με αδιαμφισβήτητη αναγνώριση,
συγκεντρώνοντας την αφρόκρεμα του επιχειρηματικού και επενδυτικού κόσμου και φέρνοντας
σε επαφή πλήθος διεθνών επιχειρηματιών, επενδυτών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών
και πολιτικών αξιωματούχων.
Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου, για έβδομη συνεχή χρονιά ήταν η Citigroup και η Tsakos
Energy Navigation.
Περισσότερα:

http://www.huffingtonpost.gr/2015/12/23/capital-link-invest-greec_n_8869272.html?utm_hp_ref=greece&ir=Greece
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ΕΡΤ | Ευρωζώνη Archives - ΕΡΤ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Θεσμοί: Ανοίγει η συζήτηση για το χρέος μετά την αξιολόγηση (vid)
Να ανοίξει το θέμα της απομείωσης του ελληνικού χρέους, αμέσως μετά την αξιολόγηση του
τρίτου προγράμματος, δεσμεύτηκαν οι εκπρόσωποι των θεσμών στη Νέα Υόρκη, μιλώντας στα
πλαίσια του έβδομου ετήσιου επενδυτικού φόρουμ για την Ελλάδα που διοργανώνει η Capital
Link Invest in Greece Forum.
Σε Ελλάδα, Ιρλανδία και Πορτογαλία το 15% των νέων θέσεων εργασίας στην Ευρωζώνη
Περίπου τα δύο τρίτα των νέων θέσεων εργασίας στην Ευρωζώνη, από το δεύτερο τρίμηνο του
2013 έως το καλοκαίρι του 2015, δημιουργήθηκαν στην Ισπανία και τη Γερμανία, σύμφωνα με
άρθρο στο οικονομικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στην Ελλάδα, την Ιρλανδία
και την Πορτογαλία αντιστοιχεί συνολικά το 15% των νέων θέσεων εργασίας, ενώ ανάλογο
ποσοστό αντιστοιχεί συνολικά στη Γαλλία και την Ιταλία.

http://www.ert.gr/category/eidiseis/oikonomia/evrozoni/
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Το στοίχηµα του νέου αρχηγού της Ν.Δ.
Οι αγορές δείχνουν κάποια πρώτα θετικά σηµάδια, µε τις δηλώσεις του ίδιου του Πόλσον στο συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη ότι το ελληνικό χρηµατιστήριο είναι το πλέον υποτιµηµένο και θα έρθει η
ώρα που οι ελληνικές τράπεζες θα αρχίσουν να διαπραγµατεύονται στο ύψος της λογιστικής τους αξίας.
Ο ίδιος, αφού έχασε τις αρχικές επενδύσεις του στην Ελλάδα µετά τα capital controls, επανήλθε
αναλαµβάνοντας ένα ποσοστό περίπου της τάξεως του 10% στην Τράπεζα Πειραιώς. Οµως αυτά δεν
αρκούν για να πούµε ότι µια οικονοµία που έχει περάσει τόσο µεγάλο σοκ, όπως η ελληνική, θα µπορέσει να
σταθεί άµεσα στα πόδια της. Ο προφανής κίνδυνος είναι η κόπωση απέναντι σε ένα νέο πρόγραµµα που
εκτελείται και το ζήτηµα που προκύπτει είναι πώς θα ανταποκριθούν οι µηχανισµοί της οικονοµίας όταν
µιλάµε για νέα κεφάλαια ή επιστροφή κεφαλαίων που πρέπει να εισέλθουν και να στηρίξουν τη συνέχεια. Η
κυβερνητική πλευρά βάζει µπροστά το ένα νοµοσχέδιο µετά το άλλο στο πλαίσιο της συµφωνίας που
υπέγραψε. Η δε υπόθεση των κόκκινων δανείων που πολιτικά είναι σαφώς µια ζαριά υψηλού ρίσκου, από
οικονοµικής πλευράς είναι µονόδροµος για την επιστροφή της ρευστότητας. Ετσι φτάσαµε στο σηµείο να
πει ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας ότι είµαστε προ της αναστροφής του κλίµατος προς το θετικό
και πως η υπόθεση της διαχείρισης των κόκκινων δανείων θα βοηθήσει την απασχόληση. Είναι όµως και
άλλοι, αυτοί που προέρχονται από οικονοµικούς κύκλους, που λένε ότι «αυτά που περνά τούτη η
κυβέρνηση, κανείς άλλος δεν θα µπορούσε να τα περάσει». Απέναντι σε όλα αυτά είναι εµφανής η πενία
της αντιπολίτευσης, που θεωρητικά τουλάχιστον θα έπρεπε να ήταν ο πολιτικός πρωταγωνιστής της
αναδιάρθρωσης της οικονοµίας. Είναι δε ξεκάθαρο ότι η αντιπολιτευτική παραφιλολογία διά στόµατος
Βαγγέλη Μεϊµαράκη συµπίπτει µε µια κινδυνολογία άνευ αντικρίσµατος και µια ηθικολογία περί των
υποσχέσεων του ΣΥΡΙΖΑ που λίγο ενδιαφέρει αυτούς που περιµένουν να εισπράξουν καθηµερινά τις
επιταγές τους και να πληρώσουν δάνεια και φόρους. Η φράση του Γιάννη Πλακιωτάκη δε, περί ανάγκης
εγκατάλειψης από τον Αλέξη Τσίπρα της κοµµουνιστικής αντιπολίτευσης, µόνο περιπαιχτικά µπορεί να
αντιµετωπιστεί από τα funds που έρχονται να πάρουν ό,τι βρουν, καλώς ή κακώς δεν το εξετάζω στην
παρούσα φάση. Είναι προφανές ότι η σηµερινή Νέα Δηµοκρατία πρέπει να κάνει ένα βήµα µπροστά, όπως
έκανε πριν από λίγα χρόνια και η Αριστερά. Χρειάζεται ένας νέος αρχηγός, µε φρέσκο όραµα, γνώση και
ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Ακόµα και αν πάµε όλοι µαζί στη δραχµή το ερχόµενο καλοκαίρι, η αντιπολίτευση
πρέπει να ασκεί θεσµικά τον ρόλο της και όχι να αδειάζεται όπως στην εποχή Εβερτ - Σηµίτη. Γνωρίζω και
εκτιµώ τον Αδωνι Γεωργιάδη για την τόλµη και την ειλικρίνειά του, έχουµε διαφωνήσει πολλές φορές και
του έχω ασκήσει κριτική. Τον Απόστολο Τζιτζικώστα τον ξέρω µόνο ως όνοµα και βλέπω ότι θέλει να
προτάξει το κοινωνικό στοιχείο στους σχεδιασµούς του. Θα ήθελα να σταθώ όµως στον Κυριάκο
Μητσοτάκη τον οποίο γνωρίζω πολλά χρόνια, ποτέ, όµως, δεν κάναµε παρέα. Μου έκανε από την αρχή
αίσθηση η άµιλλα και η αποφασιστικότητα µε την οποία διεκδικεί την αρχηγία. Ξέρω πολύ καλά ότι έχει
ένα βαρύ όνοµα, και από την όποια εµπειρία µπορώ να έχω από τους χρονικούς κύκλους της οικονοµίας
πιστεύω ότι είναι άριστος γνώστης της πραγµατικότητας και έχει την ευρωπαϊκή αποδοχή. Πλεονέκτηµά
του είναι επίσης το γεγονός ότι δεν έχει καµία ανάγκη να µπλέξει την πολιτική µε τις µπίζνες και θέλει να
πάρει µια πολιτική ρεβάνς, που αποτελεί και το ισχυρό κίνητρό του. Κάποιοι του καταλογίζουν ότι
εµφανίζεται απόµακρος ή στυφός -«καταραµένο Κολλέγιο»-, όµως για όσους τον ξέρουν καλά, είναι ένας
ευαίσθητος άνθρωπος µε ιδιαίτερα υπεύθυνη αντιµετώπιση όσον αφορά στα θέµατα της οικογένειας. Ολα
µετράνε στη δύσκολη σηµερινή φάση και πιο πολύ τα πρόσωπα που θα διαχειριστούν τις καταστάσεις που
έχουµε µπροστά µας.
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Πολλά µικρά και ενδιαφέροντα[;] - από και για τον κόσµο του Χ.Α…
Αγορά(Ι): Πάµε σαν άλλοτε. Όχι πως το κλίµα άλλαξε αλλά το πρώτο βήµα µε τον τζίρο έγινε ξεκολλώντας
από τα µίζερα 50 εκατ. ευρώ...Τα οποία µε το ζόρι έκανε η αγορά έως τον Νοέµβριο, βλέποντας
συνεχόµενα νούµερα πάνω από τα 100 εκατ. ευρώ. Το marketing και η ανάλυση έχουν αναλάβει τα
υπόλοιπα. Οι επενδυτές ανακαλύπτουν ξαφνικά ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι φθηνές σε σχέση µε τα
κεφάλαια τους...

Η περίοδος αποκλεισµού (quietperiod) για πολλά από τα επενδυτικά σπίτια που πήραν µέρος στις δηµόσιες
προσφορές έληξε... Και οι αναδιαρθρώσεις των δεικτών έπαιξαν τον ρόλο τους αυξάνοντας το ειδικό
βάρος των τραπεζών «υποχρεώνοντας» την θεσµική διαχείριση να ακολουθήσει τις νέες σταθµίσεις. Όλα
καλά.

Αγορά(ΙΙ):Το ζητούµενο για την ελληνική αγορά είναι να µην κάψει γρήγορα την αισιοδοξία που επανήλθε
στο δεύτερο δεκαήµερο του Δεκεµβρίου. Λίγο το κλείσιµο της πώλησης των Αεροδροµίων, λίγο οι
δηλώσεις για το χρέος, λίγο το πέρασµα του δεύτερου σετ µέτρων από την Βουλή το κλίµα βελτιώθηκε. 

Αυτό δεν είναι µια διαπίστωση λόγω της ανόδου που παρατηρήθηκε στο Χρηµατιστήριο, αλλά είχε
άκουσµα και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου στο συνέδριο της Capital Link.Οι συµµετέχοντες
ξένοι επενδυτές, διαχειριστές και παράγοντες της αγοράς βλέπουν µε θετικό µάτι την Ελλάδα τόσο σε
επιχειρηµατικό όσο και σε χρηµατοοικονοµικό επίπεδο. 

Μάλιστα υπάρχουν πλέον ένθερµοι υποστηρικτές της ελληνικής αγοράς οι οποίοι υποστηρίζουν ότι «το
2016 θα είναι η χρονιά της Ελλάδας χρηµατιστηριακά». Αυτή η µεταστροφή µπορεί σε πρώτο χρόνο να
φέρει ισορροπία στις εκροές και σε δεύτερο χρόνο να φέρει πιο κοντά επενδυτικά σχήµατα που θα
εξετάσουν κατά περίπτωση τα επιχειρηµατικά πλάνα που έχουν ενδιαφέρον. 

Οι επόµενες δουλειές στην Ελλάδα θα προκύψουν από τις αποκρατικοποιήσεις και από τα µη
εξυπηρετούµενα δάνεια των τραπεζών. Προς το παρόν όλα τα παραπάνω αποτελούν τις προσδοκίες της
επόµενης µέρας. Η’ για να είµαστε πιο ακριβείς προσδοκίες της επόµενης χρονιάς.

EXAE: Αργά ή γρήγορα θα εµφάνιζε την ωφέλεια των νέων αυξηµένων διασπορών των τραπεζών. Όταν
καταλαγιάσει η σκόνη από τις αναδιαρθρώσεις θα φανεί η φυσιολογική πορεία του τζίρου, που πάντως
δεν θα είναι σε καµιά περίπτωση κάτω από 60 εκατ. ευρώ σε ηµερήσια βάση. Υπενθυµίζεται ότι η ΕΧΑΕ
έχει καθαρή ταµειακή θέση 153 εκατ. ευρώ (50% της κεφαλαιοποίησης) ενώ το νεκρό σηµείο σε επίπεδο
τζίρου είναι τα 25 εκατ. ευρώ. Με µέσο όρο συναλλαγών 100 εκατ. ευρώ από την νέα χρονιά οι εκτιµήσεις
των καθαρών κερδών διαµορφώνονται κοντά στα 16,5 εκατ. ευρώ.

Ανάδοχοι: Για τα 11 δις ευρώ που ουσιαστικά αποτελεί το νέο χρήµα για τις τράπεζες οι συνολικές
προµήθειες που πληρώθηκαν σε αναδόχους, δίκτυα πωλήσεων και δικηγορικά γραφεία ήταν συνολικά 339
εκατ. ευρώ ή 3% επί των αντλούµενων κεφαλαίων. Αυτό µπορεί να µην έχει και τόσο σηµασία για όσες
τράπεζες έχουν βρεθεί πάνω από την τιµή της αύξησης...
Ενδεχοµένως όµως να δικαιολογεί την πίεση πέριξ της τιµής που έγιναν οι αυξήσεις, καθώς σε ίδιους
λογαριασµούς ενδέχεται να υπολογίζεται και η αµοιβή αναδοχής ως µέρος της απόδοσης.

ΣΤΑ 44,7 δισ. ευρώ βρίσκεται τώρα η κεφαλαιοποίηση του ελληνικού χρηµατιστηρίου και στο...0,255% του
ΑΕΠ, πάντα σε σηµαντικό discount. 

KAI πάλι η µτχ της Τρ.Κύπρου έδειξε πολύ αδύναµε παρά το γεγονός ότι την τράβηξαν χθες µέχρι και το
+5,07% στο 0,1450 ευρώ. Τελική κατάληξη στο +0,7% και στη τιµή του 0,1390 που την αποτιµά σε 1,24 δισ.
ευρώ. Με τιµή επαναεισαγωγής στο ταµπλό στο 0,2400 και µε ελάχιστο/υψηλό 2015 στο 0,1360 (χθες
ενδοσυνεδριακά) και 0,2320 ευρώ (στις 25 Μαίου 2015 µε τον γδ τότε στις 814 µονάδες). Απώλειες 35,35%
εφέτος, µε συναλλαγές 666,12 εκατ. τµχ που αντιστοιχούν στο 7,5% του συνολικού αριθµού.

ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Ξεκίνησε φουριόζα, έφτασε µέχρι το +5,5% στα 1,5400 ευρώ αλλά τελικά τα... 1,5000 ευρώ
αποδείχθηκαν ξανά...βουνό! Με κλείσιµο οριακά ανοδικό στα 1,4700 ευρώ µε συναλλαγές 258 χιλ. τµχ
αξίας 386.250 ευρώ και µ.ο. 1,5000 ευρώ. Ξεκίνησε εφέτος από τα 1,8900 ευρώ µε ελάχιστο/υψηλό 2015 στα
1,2000 (22 Απριλίου) και 2,4700 (στις 25 Φεβρ., µε τον γδ τότε στις 923 µονάδες). Απώλειες 22,22% εφέτος,
µε συναλλαγές 38,92 εκατ. τµχ που αντιστοιχούν στο 37,7% του συνολικού αριθµού.

ΕΥΡΩΒ: Στο σύν χθες και µέχρι την τιµή των 1,1000 ευρώ δόθηκαν 5 εκατ. τµχ περίπου από τα 26,8 εκατ.
τµχ του συνόλου της ηµέρας. Στο µείον αγοράσθηκαν 8,7 εκατ. τµχ και χωρίς µεταβολή τα υπόλοιπα 13,1
εκατ.τµχ. Η τιµή της υποχώρησε στα 1,0400 στο -3,7%. 
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ΕΥΠΙΚ: Στις τελευταίες 7 συνεδριάσεις άνοιξε στο ταµπλό 3 φορές και άπρακτη στις υπόλοιπες 4. Προσέξτε
τώρα το εξής... Στις 2 εκ των 3 συνεδριάσεων έκανε από ένα τµχ και κλείδωνε στο πλαφόν του +10% µε
αποτέλεσµα από τα 1,3200 να βρεθεί στα 1,5900 ευρώ. Εκεί λοιπόν στα 1,5900 άλλαξαν χέρια 16,4 χιλ. τµχ
αξίας 26 χιλ. ευρώ. Και στις επόµενες 3 τρεις συνεδριάσεις δεν άνοιξε... Πουλάνε χωρίς να βγαίνει
αγοραστής...

ΕΛΚΑ: Ακρα του τάφου σιωπή, µε 2000 χιλ τµχ συνολικά στις τελευταίες (9) συνεδριάσεις, δηλ. εκτός τόπου
και χρόνου γενικότερα. Με ελάχιστο έτους στο 0,5600 ευρώ (22 ΑΠΡ.) βρέθηκε στα 1,1500 ευρώ (µόλις 1,5
µήνα αργότερα) χαρίζοντας αποδόσεις µέχρι και 100% καθαρά. Για να γυρίσει σχεδόν εκεί που άρχισε την
χρονιά στο 0,6350 ευρώ (+6,14% εφέτος, στο 0,6740 µε άπρακτες τις 2 πρόσφατες συνεδριάσεις).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:...Timing, πάντα το ζητούµενο.
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Videos & Φωτογραφίες - | Palo.gr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Johnnie Walker presents 'Joy Will Take You Further' | Keep Walking.
πριν από 9 ώρες 8 λεπτά
Capital Link: Αμερικανοί επιχειρηματίες για τις επενδύσεις στην Ελλάδα
πριν από 1 ημέρα 10 ώρες
Βραβείο Metlife για την καινοτομία στην εμπειρία του πελάτη
πριν από 2 ημέρες 14 ώρες
Η ΕΤΕ μπορεί να δίνει διαταγές στη Δικαιοσύνη και την Ελληνική Αστυνομία;
πριν από 3 ημέρες 20 ώρες
Reebok – Be more Human, από τη Ντορέττα Παπαδημητρίου
πριν από 4 ημέρες 6 ώρες
Σταθάκης: Προστασία μικρομεσαίας επιχείρησης και α' κατοικίας
πριν από 4 ημέρες 13 ώρες
PLAYSTATION & ACTIONAID CHRISTMAS 2015
πριν από 5 ημέρες 7 ώρες
SNICKERS® - “The Brady Bunch”
πριν από 7 ημέρες 9 ώρες
37 DAYS
πριν από 7 ημέρες 9 ώρες
High School Girl? メーク女子高生のヒミツ （The Secret of High School Girls）
πριν από 7 ημέρες 9 ώρες
Family: Unskippable - GEICO (Extended Cut)
πριν από 7 ημέρες 9 ώρες
"Emily’s Oz" – XFINITY
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Συσσώρευση πάνω από τις 600 µονάδες
Επιµέλεια: Ν. Σακελλαρίου
nsakel@pegasus.gr

Σε φάση συσσώρευσης πάντα πάνω από τις 600 µονάδες βρίσκεται κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις ο
Γενικός Δείκτης, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά τη βραχυπρόθεσµη τάση που είχε δηµιουργηθεί µετά την
είσοδο των νέων τραπεζικών µετοχών στο Χρηµατιστήριο. Το σκηνικό δεν θα αλλάξει κατά την τελευταία
εβδοµάδα του 2015 και ουσιαστικά από τον Ιανουάριο θα αρχίσουν να διαµορφώνονται οι νέες προκλήσεις
στην εγχώρια χρηµατιστηριακή αγορά και η διαµόρφωση των νέων χαρτοφυλακίων. Το µεγάλο στοίχηµα
πλέον είναι η άνοδος των τραπεζικών µετοχών, η οποία θα περάσει και µήνυµα προς τους υπόλοιπους
κλάδους. Μία θετική αξιολόγηση της ελληνικής οικονοµίας από τους ξένους οίκους θα βοηθήσει στην
καλύτερη χρηµατιστηριακή εικόνα. Τεχνικά, η τελευταία εβδοµάδα του χρόνου θα δοκιµάσει τις
αντιστάσεις των 620 µονάδων για τον Γενικό Δείκτη και των 185-190 µονάδων για τον δείκτη FTSE Large
Cap 25. Σε ό,τι αφορά τις ξένες αγορές, η εικόνα παραµένει εστιασµένη αφ' ενός στους ρυθµούς
οικονοµικής ανάπτυξης Αµερικής, Ευρώπης και Ασίας και αφ' ετέρου στη συνέχιση της υψηλής εταιρικής
κερδοφορίας.

Coca-Cola
Προσύµφωνο για την εξαγορά της λιθουανικής επιχείρησης µεταλλικού νερού Neptuno Vandenys υπέγραψε
η Coca-Cola HBC. Aνακοινώθηκε επισήµως στον Τύπο της Λιθουανίας.

ΕΥΔΑΠ

Ελληνικό Χρηµατιστήριο
«Αιχµηρή» ήταν η S&P για την ελληνική οικονοµία κατά την τελευταία της έκθεση. Μιλά πάλι για στάσεις
πληρωµών. Οι παροικούντες στο ελληνικό χρηµατιστήριο έχουν διαφορετική άποψη, αφού βλέπουν ότι η
κίνηση στη χρηµατιστηριακή αγορά οµαλοποιείται. «Δεν θα πετάξουµε στα ύψη, αλλά ούτε θα βιώσουµε
την κόλαση του 2015», τονίζουν χαρακτηριστικά. Ή τουλάχιστον εύχονται να µη συµβεί το τελευταίο.

ΕΤΕ
Πανηγύρισε, δικαίως, την πώληση της Finansbank, η οποία πάντως έγινε σε τίµηµα χαµηλότερο από το
τίµηµα αγοράς. Κανείς πλέον δεν µετρά την αξία των χαρτοφυλακίων του και των περιουσιακών του
στοιχείων µε όρους 2006-2007. Όλα πλέον µετριούνται σε όρους εποχής «ελληνικής κρίσης».

ΟΤΕ
Δεν έχει απογειωθεί η µετοχή, αλλά ούτε καταγράφει απώλειες σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα.
Παραµένει σε ικανοποιητικά επίπεδα πέριξ των 9 ευρώ, δηµιουργώντας προσδοκίες ανόδου από τη νέα
χρονιά.

Lamda Development

ΔΕΗ
Αδυνατεί να κάνει τη µεγαλη χρηµατιστηριακή υπέρβαση η µετοχή της ΔΕΗ. Με κλείσιµο κάτω από τα
τέσσερα ευρώ διαµορφώνει δείκτη p/bv ιδιαίτερα χαµηλό.

Folli Follie
Μετά την ανησυχία (λόγω εξαφάνισης του προέδρου της fosun) την προηγούµενη εβδοµάδα, η µετοχή
επέστρεψε προς τα επίπεδα των 16 ευρώ. Γενικότερα, το 2015 αποτέλεσε τη χρονιά των µεγάλων
χρηµατιστηριακών συγκινήσεων, αφού η µετοχή γνώρισε µεγάλες µεταπτώσεις.

Frigoglass
Η Frigoglass ανακοίνωσε ότι η αποεπένδυσή της από τον κλάδο Υαλουργίας στην GZI Mauritius Limited
αναµένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίµηνο του 2016.

Eurobank
Πώλησε την Eurolife (80%) στη Fairfax και αναµένεται να κερδίσει εκτός από τα 316 εκατ. ευρώ και
σηµαντική βοήθεια από συνέργειες και την ασφαλιστική τεχνογνωσία του οµίλου Fairfax.

Kούµπας Α.Ε.
Η εταιρεία Κούµπας Α.Ε. Συµµετοχών γνωστοποίησε ότι λόγω της αδυναµίας κάλυψης από την εταιρεία
των όρων της συµβάσης αλληλόχρεου λογαριασµού της µε την Τράπεζα Πειραιώς, η τελευταία προέβη σε
καταγγελία της εν λόγω σύµβασης. Το υπόλοιπο του ως άνω αλληλόχρεου λογαριασµού, ήτοι 22 εκατ.
ευρώ, κατέστη άµεσα απαιτητό.
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Ξένες Αγορές
Ανοδικά κινήθηκαν οι περισσότερες ξένες αγορές κατά την τελευταία εβδοµάδα του έτους. Άνοδο που
όµως δεν δίνει σήµα για το νέο έτος, λένε οι ειδικοί που παραµένουν επιφυλακτικοί για το 2016. Οι φόβοι
από τις αναδυόµενες αγορές της Ασίας κυριαρχούν.

Λεωνίδας Φραγκιαδάκης (διευθύνων σύµβουλος ΕΤΕ)
Η ΕΤΕ θα  είναι η ισχυρότερη τράπεζα  στην ελληνική αγορά

Η πώληση της Finansbank στο fund του Κατάρ ήταν η επιχειρηµατική είδηση της εβδοµάδας. Eνισχύει
ιδιαίτερα την ΕΤΕ και δηµιουργεί νέες τάσεις στον τραπεζικό κλάδο. Ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης,
διευθύνων σύµβουλος της ΕΤΕ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έπειτα από σχεδόν δέκα χρόνια επιτυχούς
παρουσίας στην Τουρκία, η ΕΤΕ αποεπενδύει από τη Finansbank ώστε να πραγµατοποιήσει τη δέσµευσή της
προς τους µετόχους της και τις ευρωπαϊκές αρχές. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτής, η ΕΤΕ θα
είναι η ισχυρότερη τράπεζα στην ελληνική τραπεζική αγορά από πλευράς κεφαλαίων και ρευστότητας.
Στόχος µας είναι να κατευθύνουµε, από νέα βάση, τους πόρους µας προς την ανάταση της οικονοµικής
δραστηριότητας στην Ελλάδα. Χαίροµαι που ο νέος ιδιοκτήτης της Finansbank, η Εθνική Τράπεζα του
Κατάρ, έχει µακροπρόθεσµο στρατηγικό ενδιαφέρον για την Τουρκία, και θα συνεχίσει να αναπτύσσει και
να ενισχύει την τράπεζα».

Ν. Καραµούζης
Επάρκεια  κεφαλαίων έχουν οι τράπεζες

Υπερεπάρκεια κεφαλαίων έχουν οι τράπεζες σήµερα, σύµφωνα µε στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα ο
πρόεδρος της Εurobank Νίκος Καραµούζης, µιλώντας σε διεθνές επενδυτικό φόρουµ (Capital Link) στη Νέα
Υόρκη. «Σήµερα µετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης ανακεφαλαιοποίησης, το εγχώριο τραπεζικό
σύστηµα διαθέτει υπερεπάρκεια κεφαλαίων και δεν θα χρειαστεί άλλες αυξήσεις, εκτός αν η χώρα
εισέλθει σε νέα περιπέτεια εξόδου από το ευρώ».
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Το 17ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum

Το εξαιρετικά σηµαντικό για την ελληνική οικονοµία, Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο της Capital Link
πραγµατοποιήθηκε για 17η χρονιά, τη Δευτέρα 14 Δεκεµβρίου, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Το
θέµα ήταν "Επενδύσεις στην Ελλάδα" (Invest in Greece Forum) και συµµετείχαν ο υφυπουργός Εξωτερικών,
Δηµήτρης Μάρδας και η αναπληρώτρια υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Έλενα
Κουντουρά αλλά και 1.100 στελέχη από επαγγελµατικές αντιπροσωπίες. Παράλληλα, σε µήνυµά του ο
Έλληνας πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι "είναι µια µεγάλη ευκαιρία να παρουσιαστούν οι
προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και το στρατηγικό πλάνο για την εκπλήρωση των στόχων. Ο Έλληνας
πρέσβης στις ΗΠΑ, Χρήστος Παναγόπουλος επεσήµανε τις δυσκολίες που πέρασε η Ελλάδα το 2015,
ωστόσο παραµένει ένας ελκυστικός προορισµός για επενδύσεις. Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις
στο χώρο της οικονοµίας καθώς και το κυβερνητικό πρόγραµµα για την οικονοµία και τις...

Huffingtonpost.gr   ·    πριν από  5 ηµέρες 20 ώρες  ·    
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Το στοίχημα του νέου αρχηγού της Ν.Δ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το στοίχημα του νέου αρχηγού της Ν.Δ.
Πηγή: protothema.gr-Παναγιώτης Μπουσμπουρέλης
Την ώρα που οι εξελίξεις στο οικονομικό πεδίο αλλάζουν ταχύτατα, με ρυθμούς μη
προβλέψιμους, όπως συμβαίνει με την άνοδο επιτοκίων στην αμερικανική οικονομία, η
ελληνική πλευρά δεν έχει πείσει ακόμα ότι σταματά να κυνηγά την ουρά της, όπως έγινε κατά
κόρον τη χρονιά που οσονούπω κλείνει.
Οι αγορές δείχνουν κάποια πρώτα θετικά σημάδια, με τις δηλώσεις του ίδιου του Πόλσον στο
συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη ότι το ελληνικό χρηματιστήριο είναι το πλέον
υποτιμημένο και θα έρθει η ώρα που οι ελληνικές τράπεζες θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται
στο ύψος της λογιστικής τους αξίας. Ο ίδιος, αφού έχασε τις αρχικές επενδύσεις του στην
Ελλάδα μετά τα capital controls, επανήλθε αναλαμβάνοντας ένα ποσοστό περίπου της τάξεως
του 10% στην Τράπεζα Πειραιώς.
Ομως αυτά δεν αρκούν για να πούμε ότι μια οικονομία που έχει περάσει τόσο μεγάλο σοκ,
όπως η ελληνική, θα μπορέσει να σταθεί άμεσα στα πόδια της. Ο προφανής κίνδυνος είναι η
κόπωση απέναντι σε ένα νέο πρόγραμμα που εκτελείται και το ζήτημα που προκύπτει είναι
πώς θα ανταποκριθούν οι μηχανισμοί της οικονομίας όταν μιλάμε για νέα κεφάλαια ή
επιστροφή κεφαλαίων που πρέπει να εισέλθουν και να στηρίξουν τη συνέχεια.
Η κυβερνητική πλευρά βάζει μπροστά το ένα νομοσχέδιο μετά το άλλο στο πλαίσιο της
συμφωνίας που υπέγραψε. Η δε υπόθεση των κόκκινων δανείων που πολιτικά είναι σαφώς μια
ζαριά υψηλού ρίσκου, από οικονομικής πλευράς είναι μονόδρομος για την επιστροφή της
ρευστότητας. Ετσι φτάσαμε στο σημείο να πει ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας ότι
είμαστε προ της αναστροφής του κλίματος προς το θετικό και πως η υπόθεση της διαχείρισης
των κόκκινων δανείων θα βοηθήσει την απασχόληση.
Είναι όμως και άλλοι, αυτοί που προέρχονται από οικονομικούς κύκλους, που λένε ότι «αυτά
που περνά τούτη η κυβέρνηση, κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να τα περάσει». Απέναντι σε
όλα αυτά είναι εμφανής η πενία της αντιπολίτευσης, που θεωρητικά τουλάχιστον θα έπρεπε να
ήταν ο πολιτικός πρωταγωνιστής της αναδιάρθρωσης της οικονομίας. Είναι δε ξεκάθαρο ότι η
αντιπολιτευτική παραφιλολογία διά στόματος Βαγγέλη Μεϊμαράκη συμπίπτει με μια
κινδυνολογία άνευ αντικρίσματος και μια ηθικολογία περί των υποσχέσεων του ΣΥΡΙΖΑ που
λίγο ενδιαφέρει αυτούς που περιμένουν να εισπράξουν καθημερινά τις επιταγές τους και να
πληρώσουν δάνεια και φόρους. Η φράση του Γιάννη Πλακιωτάκη δε, περί ανάγκης
εγκατάλειψης από τον Αλέξη Τσίπρα της κομμουνιστικής αντιπολίτευσης, μόνο περιπαιχτικά
μπορεί να αντιμετωπιστεί από τα funds που έρχονται να πάρουν ό,τι βρουν, καλώς ή κακώς
δεν το εξετάζω στην παρούσα φάση.
Είναι προφανές ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία πρέπει να κάνει ένα βήμα μπροστά, όπως
έκανε πριν από λίγα χρόνια και η Αριστερά. Χρειάζεται ένας νέος αρχηγός, με φρέσκο όραμα,
γνώση και ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Ακόμα και αν πάμε όλοι μαζί στη δραχμή το ερχόμενο
καλοκαίρι, η αντιπολίτευση πρέπει να ασκεί θεσμικά τον ρόλο της και όχι να αδειάζεται όπως
στην εποχή Εβερτ - Σημίτη. Γνωρίζω και εκτιμώ τον Αδωνι Γεωργιάδη για την τόλμη και την
ειλικρίνειά του, έχουμε διαφωνήσει πολλές φορές και του έχω ασκήσει κριτική. Τον Απόστολο
Τζιτζικώστα τον ξέρω μόνο ως όνομα και βλέπω ότι θέλει να προτάξει το κοινωνικό στοιχείο
στους σχεδιασμούς του.
Θα ήθελα να σταθώ όμως στον Κυριάκο Μητσοτάκη τον οποίο γνωρίζω πολλά χρόνια, ποτέ,
όμως, δεν κάναμε παρέα. Μου έκανε από την αρχή αίσθηση η άμιλλα και η αποφασιστικότητα
με την οποία διεκδικεί την αρχηγία. Ξέρω πολύ καλά ότι έχει ένα βαρύ όνομα, και από την
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όποια εμπειρία μπορώ να έχω από τους χρονικούς κύκλους της οικονομίας πιστεύω ότι είναι
άριστος γνώστης της πραγματικότητας και έχει την ευρωπαϊκή αποδοχή. Πλεονέκτημά του
είναι επίσης το γεγονός ότι δεν έχει καμία ανάγκη να μπλέξει την πολιτική με τις μπίζνες και
θέλει να πάρει μια πολιτική ρεβάνς, που αποτελεί και το ισχυρό κίνητρό του.
Κάποιοι του καταλογίζουν ότι εμφανίζεται απόμακρος ή στυφός -«καταραμένο Κολλέγιο»-,
όμως για όσους τον ξέρουν καλά, είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος με ιδιαίτερα υπεύθυνη
αντιμετώπιση όσον αφορά στα θέματα της οικογένειας. Ολα μετράνε στη δύσκολη σημερινή
φάση και πιο πολύ τα πρόσωπα που θα διαχειριστούν τις καταστάσεις που έχουμε μπροστά
μας
Αναρτήθηκε από
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Videos & Φωτογραφίες - | Palo.gr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Johnnie Walker presents 'Joy Will Take You Further' | Keep Walking.
πριν από 1 ημέρα 15 ώρες
Capital Link: Αμερικανοί επιχειρηματίες για τις επενδύσεις στην Ελλάδα
πριν από 2 ημέρες 16 ώρες
Βραβείο Metlife για την καινοτομία στην εμπειρία του πελάτη
πριν από 3 ημέρες 20 ώρες
Η ΕΤΕ μπορεί να δίνει διαταγές στη Δικαιοσύνη και την Ελληνική Αστυνομία;
πριν από 5 ημέρες 3 ώρες
Reebok – Be more Human, από τη Ντορέττα Παπαδημητρίου
πριν από 5 ημέρες 12 ώρες
Σταθάκης: Προστασία μικρομεσαίας επιχείρησης και α' κατοικίας
πριν από 5 ημέρες 19 ώρες
PLAYSTATION & ACTIONAID CHRISTMAS 2015
πριν από 6 ημέρες 13 ώρες
SNICKERS® - “The Brady Bunch”
πριν από 8 ημέρες 16 ώρες
37 DAYS
πριν από 8 ημέρες 16 ώρες
High School Girl? メーク女子高生のヒミツ （The Secret of High School Girls）
πριν από 8 ημέρες 16 ώρες
Family: Unskippable - GEICO (Extended Cut)
πριν από 8 ημέρες 16 ώρες
"Emily’s Oz" – XFINITY
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Βράβευση του προέδρου του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνη Παπαδημητρίου
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
December 21st, 2015 ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 0 comments 14
Νέα Υόρκη.- Το 17ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, έκλεισε το βράδυ της
Δευτέρας τις εργασίες του με επίσημο δείπνο στα πλαίσια του οποίου το “2015 Hellenic Capital
Link Leadership Award” απονεμήθηκε στον Δρ. Αντώνη Παπαδημητρίου, Πρόεδρο του ΔΣ του
Ιδρύματος Ωνάση και Διευθύνοντα Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας Α.Σ. Παπαδημητρίου &
Συνεργάτες για τη συμβολή του στην προβολή της Ελλάδος και του Ελληνισμού και για τις
πολυάριθμες εκπαιδευτικές και φιλανθρωπικές του πρωτοβουλίες σε παγκόσμιο επίπεδο και
ιδιαίτερα στην Ελλάδα.
Το “ Hellenic Capital Link Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτομο η οργανισμό για την
εξαιρετική συμβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ της
Ελλάδας και της παγκόσμιας επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας.
Το Capital Link Leadership Award για το 2012 είχε απονεμηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη,
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Dow Chemical Company, το 2013 απονεμήθηκε στον
κ. John Calamos, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Calamos Investments ενώ για το
2014 στον κ. Γιώργο Λογοθέτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Libra.
Η απονομή πραγματοποιήθηκε έπειτα από Επίσημο δείπνο στο New York Yacht Club,
παρουσία ανωτέρων στελεχών διεθνών τραπεζών, επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων και
διακεκριμένων Έλληνο-Αμερικανών επιχειρηματιών.
Ο Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠA κ. Χρίστος Παναγόπουλος απένειμε το βραβείο στον Δρ.
Αντώνη Παπαδημητρίου έπειτα από τα εισαγωγικά σχόλια του κ. Πάνου Παπάζογλου, Country
Managing Partner Greece – CSE South Cluster Leader της EY.
Τον εναρκτήριο χαιρετισμό απηύθυνε ο Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link ενώ
την εκδήλωση παρουσίασε ο Αθανάσιος Έλλις, Διπλωματικός Ανταποκριτής & Αρθρογράφος
της εφημερίδας Η Καθημερινή
Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν ο Υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Μάρδας κι η
Αναπληρώτρια Υπουργός Τουρισμού, ‘Ελενα Κουντουρά,
Ο Δρ. Αντώνης Παπαδημητρίου τόνισε μεταξύ άλλων στην ομιλία του:
« Τα Capital Link Awards έχουν ως σημείο αναφοράς τους τις επενδύσεις. Εμείς στο Ίδρυμα
Ωνάση, εδώ και 40 χρόνια, επενδύουμε στην παιδεία, τον πολιτισμό, την υγεία, την κοινωνική
αλληλεγγύη και το περιβάλλον. Ακολουθώντας τη φιλοσοφία του εμπνευστή του Αριστοτέλη
Ωνάση, το Ίδρυμα επιλέγει με αναπτυξιακά, ουσιαστικά κριτήρια τον παραλήπτη της κάθε
δωρεάς του. Επενδύουμε στην κοινωνία απελευθερώνοντας τις δυνάμεις της. Και επενδύουμε
με τις χιλιάδες υποτροφίες, με το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, με τη Στέγη Γραμμάτων
και Τεχνών και το πλούσιο καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό της πρόγραμμα, με το Θυγατρικό
Ίδρυμά μας στις ΗΠΑ, με αναρίθμητες δωρεές στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Επενδύουμε ενισχύοντας την Ειδική Αγωγή. Επενδύουμε με το Αρχείο Καβάφη.
Τα προγράμματα μας χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τις επιχειρηματικές επενδύσεις του
Ιδρύματος. Επενδύουμε στην καινοτομία. Επενδύουμε κυρίως στην Ναυτιλία, συνεχίζοντας την
παράδοση του Αριστοτέλη Ωνάση ενός επιχειρηματία που πάντα έβλεπε μακριά. Έτσι κι εμείς,
στο Ίδρυμα Ωνάση κοιτάζουμε μπροστά με στόχο να βοηθήσουμε την Ελλάδα να είναι αυτό
που της αξίζει. Να είμαστε και να εκπέμπουμε την Ελλάδα που θέλουμε».
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, τόνισε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου χαιρετισμού
τη σημασία και το εξαιρετικό έργο του Ιδρύματος Ωνάση, χάρη στο οποίο ενισχύεται η θετική
εικόνα της χώρας μας μέσω του έργου του, της συμβολής του στην Ελλάδα, της επιτυχίας και
διεθνής αναγνώρισης που τυγχάνει. Οι δραστηριότητες του Κοινωφελούς Ιδρύματος
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Αλέξανδρος Ωνάσης, περιλαμβάνουν τον πολιτισμό, τη φιλανθρωπία και την
επιχειρηματικότητα μέσω των οποίων προωθεί την Ελλάδα και τον Ελληνισμό με έναν
μοναδικό και αποτελεσματικό τρόπο.
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By Stephanie Nikolopoulos

NEW YORK – Athens street
scenes, Medieval Cretan towns,
and Santorini churches exem-
plify the diversity of Greece in
“Echoes of Greece,” a photogra-
phy exhibit currently on view at
New York City’s Umbrella Arts.
Seen through the lens of ten
photographers, the country and
people depicted are at once fa-
miliar and timeless to anyone
who has traveled there in the
past thirty years.
A wild-haired, mustachioed

man sits smoking at a visibly
dirty outdoor table in a small
village, in Judith Panagotopulos’
“Good Morning.” Chin tucked
into her neck, eyes hidden be-
hind sunglasses, a burly shop-
keeper in a calf-length floral
skirt sleeps in the tiny entrance
to a newsstand crammed with
tourism books, magnets, and
gleaming icons in a typical
Athens scene, shot by Susan
Schiffer. Margarita
Mavromichalis’ vibrantly col-
ored “Resting” depicts an old
woman in Rethymno, sleeping
peacefully in a bed outfitted
with a clash of patterned sheets. 
The group exhibition origi-

nated from two photography
workshops Harvey Stein and
Mavromichalis ran in Greece this
May. In addition to students
spending time photographing
people, fish markets, cemeteries,
and the sea, the instructors led
them in demonstrations, discus-
sions, and critiques of their work.
Afterward, Stein asked each of
the photographers—Bruce Cohn,
Leda Costa, Jeff Larson, Cather-

“Echoes of
Greece”
Brings Greek
Life to N.Y.

By Yiannis Sofianos
Athens Correspondent

ATHENS – In a ceremony re-
plete with academics and other
dignitaries at the University of
Athens on December 11, ac-
claimed businessman and phil-
anthropist George D. Behrakis
received an honorary doctorate
from the Medical Faculty of the
National and Kapodistrian Uni-
versity of Athens for his contri-
butions to science, pharmaceu-
ticals, and medicine, and for his
extensive humanitarian endeav-
ors. 
University Chancellor

Napoleon Maravegias intro-
duced Behrakis and spoke about
his contribution to people’s
health and quality of daily life,
and noted his membership on
numerous academic boards and
various awards by leading sci-
entific organizations in the
United States and around the
world. 

Those accolades alone would
be enough for which to honor
Behrakis, Maravegias said. 
“But he didn’t stop there. Fol-

lowing his very successful career
and having created a remark-
able fortune, he decided to give
back to society for the accep-
tance and the trust it showed
him. He is one of the most im-
portant Greek-American bene-
factors and humanitarians, con-
stantly promoting Greek
civilization, culture, and his-
tory.” Behrakis, who has funded
training in the United States for
many Greek doctors, is also a
key sponsor of antismoking pro-
grams in Greece, Maravegias
said. “It is a particularly signifi-
cant moment for all of us to wel-
come a top scientist, with a mul-
tifaceted personality who
honors Greece and the United
States. A complete human being
who lives within society and lis-
tens to its needs,” Marvegias
said of Behrakis, to thunderous
applause.

GREAT, PLAIN MAN
Behrakis’ cousin, Dr. Panagi-

otis Behrakis, a professor at the
University’s Medical School, said
about the honoree: “Today, the
National and Kapodistrian Uni-
versity of Athens honors an ex-
ceptional member of the Greek
Community of North America.
With mixed feelings, of great
honor, as well as emotions re-
sulting from my relation with
George Behrakis, I will try to
briefly present his scientific
work. “Born and raised in
Boston, he graduated from
Northeastern University with a
degree in pharmacy and he im-
mediately dedicated himself into
the field of research and science.
He developed new methods of
packaging, administering, circu-
lation, and pharmacotechnical
use, which made life easier for
millions of people.

Behrakis is Awarded
Honorary Doctorate by
University in Greece

By Demetris Tsakas
TNH Staff Writer

NEW YORK – “In 2004 when
Greece organized those dream
Olympic Games, when we won
the European Championship in
soccer, we were all very opti-
mistic about Greece and if some-
one at that time dared say that
ten years from now Greece
would end up bankrupt, no one
would believe him. Today, I tell
you that ten years from now we
will again a Greece that will be
rich and prosperous,” declared
Onassis Foundation President

Dr. Antonis Papadimitriou when
he accepted the Capital Link
Hellenic Leadership Award on
December 14.
Papadimitriou, the President

and Treasurer of the Alexander
S. Onassis Public Benefit Foun-
dation was honored at the din-
ner held at the New York Yacht
Club in Manhattan after the suc-
cessful conclusion of the 17th
investment forum which was
held at the Metropolitan Club
in Manhattan. Guests declare it
was one of best-attended ever.
The dinner was attended by

dignitaries like The Deputy For-

eign Minister for International
Economic Relations in charge of
International Economic Rela-
tions & Investments, Dimitris
Mardas, Deputy Minister of
Tourism Elena Kountoura, Am-
bassador of Greece in Washing-
ton, DC Christos Panagopoulos
and Greek Ambassador to the
UN Catherine Boura.
The guests of honor included

Consuls General of Greece and
Cyprus George Iliopoulos and
Vasilios Philippou respectively,
as well as Greek-American en-

Capital Link Awards Onassis Leader

Migrant Needs Provide Use for Athens Olympics Facilities
Migrants carry their belongings as they leave a former Olympic indoor stadium where they had
been housed in Faliro on Dec. 16. Hundreds of people have been temporarily housed in the sta-
dium after being removed a few days ago from Greece's northern border with FYROM. 
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Dean Skelos: Rise and Fall of NY Power Broker

By Constantine S. Sirigos
TNH Staff Writer

NEW YORK – While the proud
and historic parish of St. Spyri-
don in Upper Manhattan’s Wash-
ington Heights neighborhood
can be called a wounded com-
munity after the dramatic and
sudden downfall of its pastor,
the now-defrocked George Pas-
sias, the celebration of its Feast
Day on December 12 with a Di-
vine Liturgy led by Archbishop
Demetrios and a luncheon
hosted by its Philoptochos chap-
ter is evidence of healing and
hope for the future.
Father Evagoras Constanti-

nides, who was assigned to min-
ster to the current needs of St.
Spyridon, told the congregation
“I thank each of you for your
love and support.”
During the luncheon that fol-

lowed the liturgy, Archbishop
Demetrios expressed his faith in
the historic community. In his
sermon highlighting the life of
St. Spyridon, he cited the vio-
lence in the world and the

Historic St. Spyridon Focused on Rebuilding

By Constantine S. Sirigos
TNH Staff Writer

NEW YORK – It was indeed a
choir of angels that the people
who filled the Archdiocesan
Cathedral of the Holy Trinity en-
countered the evening of De-
cember 13. Maria Koleva
presided over a little holiday
miracle when she conducted the
Archdiocesan Youth Choir’s an-
nual Christmas Concert.
The music began with the

children sweetly intoning Agia
Nixta – Silent Night, its opening
notes on piano played by Kon-
stantinos Valianatos reverberat-
ing throughout the warmly lit
nave of the Cathedral beauti-
fully decorated for Christmas.
The Ukrainian Bell Carol,

with its dramatic opening on pi-
ano and voice followed, and the
third piece was a traditional
Cypriot carol begun on violin by
Nicholas Sofos.
The choir, which consists of

students from Greek-American

parochial, afternoon and Sun-
day schools supplemented by
college-age soloists displayed re-
markable poise and there was
an extraordinary richness and
maturity in their voices.
The program contained

songs in Greek and English in a
variety of styles from a range of
countries, and innovative
arrangements of well-known

pieces intrigued the audience of
Manhattan music-scene veter-
ans and neophytes alike. 
Archbishop Demetrios, with

many heads nodding in agree-
ment, said he especially enjoyed
“Nutcracker Jingles” – the words
of Jingle Bells set to a suite of
music from Tchaikovsky’s Nut-

Cathedral Angels Heard on High

Father Bill Gikas holds aloft the icon of St. Spyridon, patron saint of the historic parish Wash-
ington Heights, during a procession at vespers for the beloved saint’s feast day.

Maria Koleva conducted the Archdiocesan Youth Choir at its
annual Christmas Concert in Holy Trinity Cathedral in N.Y.

ALBANY, NY – For years Dean
Skelos was one of the most pow-
erful men in New York, a small-
town lawyer who became the
Senate Leader in the New York
State Legislature, a man whose
position and sway was sought
by power brokers and governors
alike.
It didn't take him long to get

that far in New York politics,
what prosecutors say has been
a cauldron of corruption for
years, not surprisingly for a sys-
tem that 150 years ago pro-
duced the notorious political
machine of William “Boss”
Tweed, a Democrat who also
served in the Senate.
As Skelos found, and as

Shakespeare said, “Politics is a
thieves game. Those who stay
in it long enough are bound to
be robbed.” And he was, just as
prosecutors said he robbed his
constituency of the trust they
gave him when he was first
elected in 1980 for an Assembly
seat.
Skelos, 67, and his son

Adam, 33 – who proved to be
his downfall – were convicted
this month on Federal corrup-
tion charges, the second time in
two weeks a powerful state po-
litical leader was brought down. 
Former Assembly Speaker

Sheldon Silver, a Manhattan De-
mocrat, was convicted on
charges that he took $4 million
in kickbacks.
A Federal jury convicted him

and his son on charges that the
Long Island Republican used his
position to extort payments and
no-show jobs for son, said to be
so ungrateful for the largesse
that came through his father’s
position he lashed out at others
when he did show up.
It was hubris, a lesson from

Ancient Greek tragedy, that was
the undoing of both. It took
decades to show. When it did,
his fall was faster than his rise.
Skelos always wanted more,

and fast, his record showed and
was dripping with ambition. In
1982, after only one term in the
Assembly as a staunch Conserv-
ative, he challenged incumbent
Democratic State Senator Caro-
line Berman, but lost even
though the district was gerry-
mandered to favor a Republi-

The Sen. Majority
Leader’s Mercurial
Ascent, and Crash

TNH/COSTAS BEJ

TNH Staff 

There were five brothers in
the Caraganis family of Dracut,
Massachusetts when World War
II broke out and four of them
went off to war – and returned
safely – three seeing combat and
one, Costas, becoming the first
Greek-American to attain the
rank of Brigadier General.
The oldest, he saw Nicholas,

George and Evan join him in the
Army, a family with distin-
guished itself with service and
dedication. They were mostly
raised by a devoted mother,
Christina, who worked at hard
jobs after their father, Louis,
died in 1930 at age 59.
The Caraganis family stuck

together, as described by the
Lowell, Mass. Sun in a feature
based on the memories of Evan,
the youngest and now, at 92,
the last surviving member of
one of the greatest generation.
He was a senior at Dracut

High School when the war bro-
ken and couldn’t wait to sign up
and follow his brothers into bat-
tle. Ironically, he would be the
only one who didn’t see combat,
spending his time in England
with the Army Air Corps Eighth
Air Force for almost two years.
Serving as a ground-crew ar-

morer, Evan’s duties included
cleaning and preparing the guns
and hanging the bombs the pi-
lots would use in air missions
over Germany, France, Belgium
and Poland. 
“One day I think we had

three squadrons go off and I
think half of them didn’t come
back,” Evan told Sun reporter

One Left in
WWII Greek-
American
Valor Family

By Demetris Tsakas and
Aris Papadopoulos

NEW YORK – The Government
of Greece sold the office space
occupied by the Greek Press Of-
fice in New York, as well as the
building in Washington, DC,
which housed the Greek Em-
bassy’s press operations and
other services. 
The Ambassador of Greece

to the United States Christos
Panagopoulos and the new Di-
rector of the Greek Press Office
Greece in New York Sia Papatri-
anatafyllou confirmed the stales
and said that these buildings be-
longed to the government but
that ownership had passed to th
Hellenic Republic Asset Devel-

Greece Sells
Off US Press
Offices
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trepreneurs and speakers at the
investment forum were also in
attendance, as were colleagues
of Papadimitriou’s law firm, A.S.
Papadimitriou & Partners VP
President of the Onassis Foun-
dation Ioannis Ioannidis, and
former and current Executive
Directors of the Onassis Foun-
dation (USA), Ambassador Lou-
cas Tsilas and Amalia Cosmeta-
tou respectively.

The president of Capital Link
Nicolas Bornozis gave a report
to the guests on the day’s invest-
ment forum’s panels and de-
clared "we had great success."
He emphasized that for the first
time there were also partici-
pants representing the four in-
stitutions who are the primary
holders of the Greek debt amd
noted that each of them shared
positive messages.

He also expressed his grati-

tude to the New York Stock Ex-
change for Greek Day at the
NYSE for the 12th consecutive
year and noted that on Decem-
ber 15 Capital Link participants
would ring the closing bell dur-
ing a ceremony promoting
Greece.

Ambassador Christos
Panagopoulos introduced the
honoree, who he said that he
was being recognized “for his
contributions at the Onassis
Foundation," and that he is a
worthy son of the nation.

In accepting the award Pa-
padimitriou said he was partic-
ularly honored to receive the
same award that had been pre-
sented to Dow Chemical Chair-
man Andrew Liveris, president
and CEO of Calamos Invest-

ments John Calamos, and Chair-
man of the Board and CEO of
the Libra Group George Logo-
thetis. 

"I am also touched to receive
the award forty years after the
establishment of the Foundation
and fifteen years after the
founding of the subsidiary in
New York. We had decided to
dedicate the first 40 years of the
Foundation to the next forty
years, and to set clear goals for
the coming decades,” he said.

Referring to the Foundation,
Papadimitriou noted that it is
dedicated to the memory of the
Alexander Onassis, the son of
Aristotle Onassis, and that it is
governed by the philosophy of
a young person with his eyes on
the future.

Papadimitriou then referred
to the role of the Onassis Cul-
tural Center and focused on the
role of the cultural sphere in the
promotion of Hellenic dignity
and solidarity. He also spoke
with pride about the Onassis
Cardiac Surgery Centre, which
has provided free care to more
than 650,000 compatriots in the
homeland.

Regarding the Onassis Foun-
dation (USA), Papadimitriou
lauded its contributions over the
past 15 years, including the es-
tablishment of the Onassis Cul-
tural Centre in New York and its
recent renovation, and stated
that Amalia Cosmetatou is fol-
lowing in the footsteps of its
founder Ambassador Loucas
Tsillas. 

Mardas congratulated the
honoree and expressed grati-
tude to Capital Link for the in-
vitation and congratulations on
the successful conference. He
said he has hopes that “next
year we will be in a better posi-
tion to talk about plans for the
future."

Kountouras noted that the fo-
rum provides an opportunity to
help Greece and emphasized
that when Greeks are united,
they succeed. She also pointed
out that 2015 was one of the
best years ever for Greek
tourism and urged Greek-Amer-
icans to continue to support
Greece.

Kathimerini Journalist
Athanasios Ellis served as the
Emcee. 

When asked by TNH about
receiving the award, Papadim-
itriou said: "It's a very moving
moment recognizing the contri-
butions of the Onassis Founda-
tion as we complete 40 years
since its establishment. 

He told TNH that Capital
Link Forum “has now become
the ambassador of Greece. It is
the pre-eminent platform for the
Greek Government to bring its
projects to the capital of the
world economy that is New
York."

Capital Link Awards Onassis Foundation Chief

ABOVE: Andonis  S. Papadim-
itriou, President of the Onas-
sis Foundation (USA), was
honored at the 17th Annual
Capital Link Invest in Greece
Forum that was held at the
Metropolitan Club.
LEFT: Left to right: Deputy
Minister of Foreign Affairs
Dimitris Mardas, Alternate
Minister for Tourism Elena
Kountoura, Onassis Founda-
tion (USA) President Anthony
S. Papadimitriou, Capital Link
Founder Nicolas Bornozis.

“Soon he found himself, be-
cause of his stellar career,
among the most distinguished
Greeks in the United States. He
began his second contribution
to society, generous philan-
thropic work, the extent of
which if described here could
easily keep us here for a few
weeks.

“But, I would like to refer in
particular to his grant to the
Museum of Fine Arts of Boston.
I can never forget the grand
opening, when the entire Mu-
seum was blue and white from
the Greek flags surrounding it.
Greco-Roman artworks, an en-
tire wing dedicated to Greece:
this is his accomplishment…

“With all of his achievements,
all of the honor and glory sur-
rounding him from the global
community, he never became a
difficult man. He was never the
man of bodyguards and iron-
fenced residences. He is a simple
family man. A father of four and
grandfather of nine, loved and
beloved by all. And the image of
his family around the dinner
table in Boston is a lesson to be
learned by everyone.

“George Behrakis enjoys the
love of simple people from all
walks of life, because he never
stopped being plain himself. He
has managed to downplay his
tremendous achievements due
to his humble nature.

“George, I would like to wish
you to be well, be strong, and
keep up your work making
Greece proud the only way you
know how. We all thank you for
all that you’ve done, all that
you’re doing, and we wish you
to continue doing it for many,
many years to come.”

After receiving the honorary
doctorate, it was time for George
Behrakis himself, to speak: “It is
a great honor for me as a first-
generation Greek born in the
United States” to receive this dis-
tinction, he began. “You know
it’s a little different when you are
honored by your own people. It
causes emotions mainly in the
heart. Growing up in the Greek

community, I had two brothers
and two sisters. My mother was
from Myrtilo and father was
from Triantafillia, Mani. One
thing they never forgot and con-
veyed to us was the Greek prin-
ciples and Greek Orthodoxy.”

Behrakis made reference to
his school years, and pointed
out that he studied science not
to become a pharmacist, but to
work with pharmaceuticals.

“I served two years in the
U.S. Army and got lucky and
served in Washington working
on the Army’s pharmaceutical
supplies, which was a great ex-
perience for a 25-year-old.

“I learned one thing: knowl-
edge is power,” he pointed out,
and mentioned their family
physician who was a brilliant
man, said that he learned Eng-
lish, went to college, medical
school, became a surgeon, and

always said to young Greek men
and women: ‘the mind, the
mind, the mind, remember this,
you don’t want to work with
your hands, you want to work
only with your mind.’”

How did Behrakis get in-
volved in philanthropy? “A
Greek word,” he reminded: “I
remember my father and uncle
who had a business when I was
young, and they would give
money to Greeks who came to
them. One day I asked: ‘Why do
you give them money?’ ‘Son,’
my father replied, ‘you must
help those who are in need.’

Behrakis spoke of the Greek-

American community with pride
and of the success of politicians
like Michael Dukakis, and con-
cluded by stating how proud he
is of the all the great feedback
he receives about young Greek
doctors who come to the United
States, namely, how knowledge-
able and hardworking they are.
“They have ethics and values,
and that is very important,” he
pointed out.

“I thank you to from the bot-
tom of my heart,” Behrakis said,
to the University officials and
the rest of the audience, who
responded with giving him a
standing ovation. 

Greek Univ. Gives Honorary Doctorate to Behrakis

ABOVE: Guests listen to
George D. Behrakis of Boston,
who was honored for his con-
tributions to science, pharma-
ceuticals, and medicine, and
for his extensive humanitarian
endeavors. RIGHT: George D.
Behrakis speaks after receiv-
ing an honorary doctorate
from Medical Faculty of the
National and Kapodistrian
University of Athens.

Continued from page 1

Continued from page 1

Alana Melanson. “They were all
shot down.”

He didn’t have to fight di-
rectly but said there were close
calls. On his way over to Eu-
rope, a German U-boat tried to
sink the troop ship. He recalls
seeing the wake of the torpe-
does, and the forced blackouts
on the boat to try to evade the
submarines.

The Germans would often
capture and repair American
fighter planes and join the for-
mation during bombing cam-
paigns, Evan said, following
them back to England.

“They’d wait and after every-
body landed, they’d strafe the
airfield,” he said.

The family also had four sis-
ters so Evan remembers how it
was being the youngest. “I had
seven bosses,” he joked. 

His mother put two of her
children through college, Costas
and Nicholas and never once
asked for help despite raising a
big family under tough circum-
stances. “She said, ‘As long as
I’ve got two hands, I don’t need
nobody,’ “ Evan said.

It was difficult for her to see
four of her children off to war,
he said, but she was proud of
them.

Costas, a 1929 graduate of
Lowell High School, a city about
30 miles north of Boston that in
the 1930’s had some two dozen
Greek coffee houses, was the
first to join the service. He was
a member of the Army ROTC
while attending the former
Massachusetts State College,
which is now UMass Amherst.

He was sent to to Fort Knox
in Kentucky in December 1940,
first as a lieutenant with the
First Armored Division. In April
1941, he joined Gen. George S.
Patton’s famed Fourth Armored
Division, with which he would
serve in the war. Together they
swept through Europe.

“He was in the thick of it, be-
cause the Fourth Armored Divi-
sion was one of Patton’s leading
outfits, and the casualties were
heavy,” Evan said.

By D-Day, June 6, 1944,
Costas was a major. Asked to
take on the leadership of Com-
bat Command A after its com-
manding officer was killed,
Costas accepted, delaying his
promotion to Lieutenant
Colonel to the end of the war.

Over the course of his ser-
vice, Costas earned a Silver Star
Medal, a Bronze Star Medal
with three oak leaf clusters and
the Legion of Merit. He also
earned the French Croix de
Guerre, or Cross of War, with a
palm.

George, who was drafted in
1942, wasn’t as interested in go-
ing to war as the others but
moved up to the rank of
Sergeant and saw the most
fighting, serving in North Africa,
Sicily, mainland Italy and
France, taking part in four in-
vasions. 

Nicholas, who also joined the
Army ROTC at Massachusetts
State College, entered the ser-
vice after graduating at the top
of his class in 1943. He was sent
to Fort Riley in Kansas for officer
candidate school. From there,
he was immediately sent to the
Philippines with the First Cav-
alry Division, into the invasion
of Leyte.

Like many World War II vet-
erans of combat, Costas,

Nicholas and George spoke of
their war experiences little, if at
all.

“I think maybe it was too
tragic,” Evan’s daughter, Leigh
Ann Scaglione told The Sun.
“They probably wanted to forget
some of the things that hap-
pened. It was probably too emo-
tional.”

When the war in Europe
ended on May 8, 1945, Evan
was headed home.

Back in the U.S., Evan,
Costas and Nicholas all joined
the U.S. Army Reserve.

Costas stayed involved for
several years, commanding dif-
ferent squadrons and divisions
in Boston and continuing to
move up the ranks in the mili-
tary. In the early 1960s, he was
promoted to Brigadier General.

In his retirement, Costas was
active with the Boy Scouts and
Lowell’s Holy Trinity Greek Or-
thodox Church. He also donated
his collection of more than
2,000 military books to Norwich
University in Vermont, Evan
said. Costas died in 1998 at age
88.

Nicholas became the Assis-
tant Division Commander of the
76th Division Training Unit in
Auburn, Maine, before retiring
as a Colonel in 1974. He also
served as the director of person-
nel for the state of Maine, and
retired in 1979 as director of the
state’s Emergency Preparedness
Agency.

George became a fruit and
vegetable inspector after the
war and was the closest to Evan,
acting as his best man at his
brother’s wedding before dying
of a cerebral hemorrhage at only
50 years old in 1967.

Evan’s first job out of the ser-
vice was in the roads and
grounds section at Fort Devens.
At a civilian party there in 1952,
he met his wife of 59 years,
Anastasia. After six years they
didn’t have any children, so they
adopted Leigh Ann when she
was 10 weeks old.

“The greatest day of our
lives,” Evan said.

After leaving Fort Devens in
the early 1950s, Evan worked
as the foreman of the aircraft
refueling section at Hanscom Air
Force Base until he retired in
1974. Afterward, he spent time
building refueling tanks in
North Andover, he told the pa-
per.

After Anastasia’s death in
March 2014, Evan reconnected
with Stephanie Schoeffel, a dear
friend from his school days in
Dracut. He said he and Schoef-
fel, who also lost her husband,
see each other nearly every day.

One Left in the Gr-Am
WWII Family of Valor

opment Fund (HRADF).
They emphasized that the

bidding had been completed for
both buildings.

Both Panagopoulos and Pa-
pantriantafyllou indicated that
they were not involved with the
process and they knew neither
how many bids there[ were, nor
who the highest bidders were.

An HRADF spokesman said
the two buildings were sold in
October and if all the relevant
documents were in the Greek
Embassy in Washington and the
New York Press Office.

He also noted that both bids
that won the competition were
higher than the starting price of
$ 9.1 million for the Greek Press
Office in New York and 2.7 mil-
lion dollars for the embassy’s
building in DC. 

Asked for the names of the
buyers and the sales prices, TNH
was told that information cannot
be revealed when the buyers are
private individuals or entities. 

The National Herald con-

tacted the real estate agency
Vortex Group which undertook
the sale of the New York prop-
erty, but at press time Jeffrey
Burger had yet to reply to its
message.

Jeff Manas, who managed
the Washington Realty Group’s
sale of the four-story building
owned by the Greek Embassy,
indicated that the bidding was
complete and that they are in
the process of closing the sale
and thus could not disclose the
selling price of the property or
the buyer's name.

He did, however, confirm
TNH’s information that the
buyer was a Greek-American.

Ambassador Panagopoulos
told TNH that the building had
been sold long ago. It was evac-
uated and the services it housed
were transferred to the embassy
chancery. 

Papatriantafyllou pointed out
that they are in the process of
finding new homes for the Press
Office and the Office of the
Greek National Tourism Orga-
nization.

Greece Sells Off US Press Offices
Continued from page 1

Evan Caraganis now and as he
was in WWII.

Continued from page 1
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O Tζ. Πόλσον περιµένει τον... ήλιο
Mε 464 εκ. στην Πειραιώς και µε 327 εκ. στην Alpha

 

Ποντάρει σε µεγάλες χρηµατιστηριακές αποδόσεις και στην ανάκαµψη

 

«O ήλιος θα λάµψει και πάλι πάνω από την Eλλάδα» πιστεύει ο Aµερικανός µεγαλοδιαχειριστής
χαρτοφυλακίων, Tζον Πόλσον, ο οποίος ήδη έχει «στοιχηµατίσει» στην οικονοµική ανάκαµψη της χώρας
µας, τοποθετώντας επενδυτικά κεφάλαια 880 εκατ. ευρώ περίπου. O ιδρυτής του αµερικανού hedge fund
(Paulson & Co) που έχει ένα τεράστιο ενεργητικό, ύψους 20 δισ. δολαρίων, ποντάρει σε σηµαντικές
υπεραξίες από το ανοδικό ράλι των τραπεζικών µετοχών στο ελληνικό Xρηµατιστήριο το 2016.

 

Στην πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση ο Πόλσον έβαλε 239 εκατ. ευρώ στην Tράπεζα Πειραιώς, ενώ άλλα
225 εκατ. ευρώ είχε τοποθετήσει στην περσινή AMK της ίδιας τράπεζας. Συνολικά δηλαδή έχει βάλει 464
εκατ. ευρώ και κατέχει πλέον το 9,13% στην ελληνική τράπεζα. Mε το µέσο όρο κτήσης να διαµορφώνεται
στα 0,58 ευρώ ανά µετοχή.

 

Στην Alpha Bank ο Πόλσον τοποθέτησε τώρα 135 εκατ. ευρώ, ενώ 192 εκατ. ευρώ είχε βάλει στην περσινή
AMK. Πλέον, ελέγχει το 6,5% του συνόλου των µετοχών της τράπεζας έχοντας τοποθετήσει 327 εκατ.
ευρώ. Mε το µέσο κόστος κτήσης να διαµορφώνεται στα 3,27 ευρώ ανά µετοχή. Στα τέλη Aπριλίου της
περσινής χρονιάς στο χαρτοφυλάκιο της «Paulson & Co» πέρασε και το 10% της EYΔAΠ, «πακέτο» το οποίο
αποκτήθηκε από την Πειραιώς έναντι 86,2 εκατ. ευρώ (8,10 ευρώ ανά µετοχή).

 

Tην περασµένη Δευτέρα ο Tζον Πόλσον έκλεισε τα 60 του χρόνια. Mάλιστα, την ηµέρα των γενεθλίων του,
ο πολυεκατοµµυριούχος διαχειριστής, έδωσε το «παρών» στο επενδυτικό forum για την Eλλάδα, που
οργάνωσε στη Nέα Yόρκη η Capital Link.

 

Eκεί, ο Πόλσον τόνισε ότι «η Eλλάδα επιβίωσε από την καταιγίδα, τα σύννεφα διαλύονται και ο ήλιος
αρχίζει να κάνει την εµφάνισή του». Tόνισε ακόµη ότι θα εξετάσει και νέες επενδύσεις στη χώρα µας,
καθώς τον ενθαρρύνει «η υιοθέτηση και η εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων από την παρούσα κυβέρνηση».

 

Για τον Aµερικανό µεγαλοδιαχειριστή, το ελληνικό Xρηµατιστήριο θα πρωτοστατήσει διεθνώς σε
αποδόσεις το 2016. Mε βάση τις τοποθετήσεις που έχει κάνει µέχρι τώρα ο Πόλσον χρειάζεται να ανέβουν
περί το 60% οι τραπεζικές µετοχές και η EYΔAΠ για να αρχίσει να αποκοµίζει υπεραξίες. Tουλάχιστον, ο
ίδιος πιστεύει ότι αυτό είναι εφικτό. Kαι µάλλον κάτι περισσότερο γνωρίζει από τη συµπεριφορά των
αγορών και όχι µόνο...
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Γεγονότα και δραστηριότητες της Ελληνοαμερικανικής Κοινότητας το 2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Φωτογραφίες: Δημήτρης Πανάγος
 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
– Η Ομογένεια της Νέας Υόρκης αποχαιρετά τον Δημοσθένη (Ντένη) Συντήλα, ιδρυτικό μέλος
του Συλλόγου Ελληνοαμερικανών Ιδιοκτητών Ακινήτων, οραματιστή και πρόεδρο της
Επιτροπής της “Πλατείας Αθηνών” στην Αστόρια.
– Ο Σύλλογος Ελληνοαμερικανών Ιδιοκτητών Ακινήτων ξεκινά τη νέα χρονιά με την ορκωμοσία
του νέου Δ.Σ υπό τον Γιώργο Κίτσιο και την καθιερωμένη απονομή των 13 υποτροφιών σε
ομογενείς φοιτητές.
– Ορκίζεται και αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Γενικού Εισαγγελέα στην κομητεία του
Νάσο η Μαντλίν Σίγκα.
– Παρουσία του δημάρχου Νισύρου Χριστοφή Κορωναίου η κοπή της βασιλόπιτας της
Δωδεκανησιακής Ομοσπονδίας Αμερικής.
– O μαθητής της 8ης τάξης του Καθεδρικού, Παναγιώτης Περσιάνης, είναι ο νικητής του
διαγωνισμού Spelling Bee που οργάνωσε το Γραφείο Παιδείας της Αρχιεπισκοπικής
Περιφέρειας μεταξύ ημερήσιων ελληνοαμερικανικών σχολείων της Νέας Υόρκης.
– Η Ομοσπονδία Ελληνο-Αμερικανικών Συλλόγων Νέας Ιερσέης τιμά με το βραβείο
“Αλέξανδρος ο Μέγας” τον πρώτο εκλεγμένο πρόεδρό της Τάσσο Ευστρατιάδη.
– Επαναλαμβάνονται στο ΚΕΠ οι παραστάσεις του θεατρικού έργου των Ελένης Ράντου,
Σάρας Γανωτή, και Νίκου Σταυρακούδη, “Κατάδικός Μου”, σε σκηνοθεσία Χρήστου Γόδα.
– Ο Σύλλογος Βορειοχωριτών Χίου “Το Πελιναίο – Αγία Μαρκέλλα” τιμά το ιδρυτικό μέλος και
ευεργέτη του Νίκο Μιχαλιό.
– Ο Σύλλογος Αθηναίων τιμά το διευθυντή του Γραφείου Τύπου της Ελλάδος, Νίκο
Παπακωνσταντίνου στη γιορτή για την κοπή της βασιλόπιτα.
– Ομόφωνα εκλέγεται στην Επιτροπή Εκλογών της Νέας Υόρκης η Γεωργία Κοντζαμάνη.
– Ερευνάται για διαφθορά ο πολιτειακός γερουσιαστής Ντην Σκέλος.
– Δωρεά δεκαπέντε χιλιάδων δολαρίων από τον Παγχιακό Σύλλογο “ΚΟΡΑΗΣ” στην Αγία
Μαρκέλλα Wantagh κατά τον ετήσιο χορό του. Νέα “Μις Χίος” αναδεικνύεται η Κυριακή
Μουσουρούλη.
– Ο Σύλλογος Κεφαλλήνων Νέας Υόρκης “ΚΕΦΑΛΟΣ” παραδίδει στο Μαντζαβινάτειο
Νοσοκομείο Ληξουρίου εξοπλισμό που αγοράστηκε από τα έσοδα της ερανικής προσπάθειας
του Συλλόγου για τη σεισμόπληκτη Κεφαλλονιά.
– Ο Γέρων Βασίλειος Ιβηρίτης ομιλητής στην γιορτή των Τριών Ιεραρχών και των Γραμμάτων
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.
– Ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος απονέμει τα Βραβεία Αριστείας των Τριών Ιεραρχών στους
μαθητές και τις μαθήτριες που αρίστευσαν στην Εξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας
(Regents).
 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
– Συγκέντρωση διαμαρτυρίας περίπου 70 Νεοϋορκέζων με πλακάτ έξω από τα γραφεία της
μόνιμης αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ενωσης στη Νέα Υόρκη, σε ένδειξη αλληλεγγύης
προς τον ελληνικό λαό.
– Ο Σύλλογος Νισυρίων Νέας Υόρκης διοργανώνει συναυλία για την υποστήριξη των
Ημερήσιων Ελληνικών σχολείων του Αγίου Νικολάου Φλάσινγκ και του Αγίου Δημητρίου
Αστόριας με τη συμμετοχή του Γρηγόρη Μανινάκη, της Μακαρίας Ψιλιτέλη – Καζάκου, και των
μαθητικών χορωδιών των δύο σχολείων.
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– Ο πρέσβης Λουκάς Τσίλας αποχωρεί ύστερα από 15 χρόνια από την θέση του εκτελεστικού
διευθυντή του Ωνάσειου Πολιτιστικού Κέντρου στη Νέα Υόρκη.
– Ο Πανθεσσαλικός Σύλλογος “Ασκληπιός” τιμά τον επίτιμο πρόεδρο του Συλλόγου
Ελληνοαμερικανών Ιδιοκτητών Γιώργο Αλεξίου
-Νέο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του υποσιτισμού στην Ελλάδα ανακοίνωσε o
φιλανθρωπικός οργανισμός International Orthodox Christian Charities, IOCC, με την
υποστήριξη του Ιδρύματος της Οικογένειας Τζαχάρη.
-Το “George Marneris Scholarship Fund” απονέμει υποτροφίες σε νεαρά Αρκαδόπουλα στη
χοροεσπερίδα του Συλλόγου “Επαρχία Κυνουρίας”.
– Ο Σύλλογος Ποντίων Νέας Υόρκης “Κομνηνοί” γιορτάζει τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του.
-Φιλολογικό μνημόσυνο διοργανώνει ο Σύλλογος Ελλήνων Εκπαιδευτικών “Ο Προμηθεύς” για
τον αείμνηστο Νικόλαο Κλαδόπουλο.
– Τη θεατρική παράσταση “Η κραυγή – Αναφορά στον γιο μου” ανεβάζει στο ΚΕΠ ο ηθοποιός
και σκηνοθέτης Στράτος Τζώρτζογλου με συμπρωταγωνιστή το γιο του Αλκιβιάδη.
– Ο Κυβερνήτης Αντριου Κουόμο και οι ομογενείς επιχειρηματίες Τζον Κάλαμος και Γιάννης και
Ελένη Ψαρά ανακοινώνονται από την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας
Υόρκης ως οι Τελετάρχες της φετινής παρέλασης. Επίτιμος τελετάρχης ο υπουργός Αμυνας
Πάνος Καμμένος.
– Ο εκτελεστικός διευθυντής του IOCC, Ντην Τριανταφύλλου, ο επιχειρηματίας Μάικλ Ψαρρός,
η Δρ. Ελένη Ανδρεοπούλου, η Δρ. Παναγιώτα Ανδρεοπούλου και -μετά θάνατον- ο χρυσοχόος
Ηλίας Λαλαούνης βραβεύονται από την “Ηγεσία των 100” κατά το 24ο ετήσιο συνέδριο της που
διεξάγεται στη Φλόριδα.
– Στον εκδότη Λέανδρο Παπαθανασίου, τη λογοτέχνη Ελένη Φλωράτου – Παϊδούση και το
δημοσιογράφο – λογοτέχνη Γιάννη Μιχαλάκη είναι αφιερωμένη η εκδήλωση που
συνδιοργανώνουν 10 ομογενειακοί φορείς για τα Ελληνικά Γράμματα.
ΜΑΡΤΙΟΣ
*** Συγκλονίζει ο θάνατος του ιερέα Ματθαίου Μπέικερ, 37 ετών, έγγαμου και πατέρα έξι
παιδιών ηλικίας από ενός – 11 ετών, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα λόγω ολισθηρότητας του
οδοστρώματος από την έντονη χιονόπτωση. Συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου για την
υποστήριξη της οικογένειας του.
*** Το πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών του Columbia University τιμά τη στιχουργό Λίνα
Νικολακοπούλου σε συναυλία – αφιέρωμα στη Νέα Υόρκη.
*** Στα βήματα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ και του μακαριστού Αρχιεπισκόπου
Ιακώβου ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος, ο οποίος συμμετέχει στις εκδηλώσεις για την
50η επέτειο της ιστορικής πορείας ενάντια στο ρατσισμό προς τη Σέλμα της Αλαμπάμα.
***Ο Επίσκοπος Μηδείας Απόστολος τιμά με την παρουσία του τις διήμερες εορταστικές
εκδηλώσεις για την 67η επέτειο Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου στην Αστόρια.
*** Την επετειακή έκδοση “ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ” 100 Χρόνια Χίος Ελεύθερη- Παγχιακός
“Κοραής” ΝΥ, παρουσίασε ο Παγχιακός Σύλλογος “Κοραής”.
*** Η 23χρονη λογίστρια Κλόντια Γιαννακοπούλου αναδείχθηκε “Μις Ελληνική Ανεξαρτησία” για
το 2015
***Το Δίκτυο Γυναικών του Παγκυπρίου Συνδέσμου Αμερικής (WIN) τιμώντας την Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας, βραβεύει την πολιτειακή βουλευτή Αραβέλλα Σιμωτά.
*** Νέα δωρεά 170 κιλών νωπού κρέατος παραδίδει στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ο
Σύλλογος Αθηναίων Νέας Υόρκης.
*** Ο Σύλλογος Ελληνοαμερικανίδων Επαγγελματιών γνωστός ως A.G.A.P.W τιμά την
εκτελεστική διευθύντρια της “Ηγεσίας των 100”, Πωλέτ Πούλου.
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*** Ο Σύλλογος Αιτωλοακαρνάνων γιορτάζει την 100η επέτειό του και τιμά τους πρώην
προέδρους Ιωάννη Τσουκαλά, Αθανάσιο Βίτα και Λεωνίδα Λόη.
*** Σε ηλικία 76 ετών φεύγει από τη ζωή ο κορυφαίος θεολόγος της Ορθοδοξίας,
Πρωτοπρεσβύτερος Θωμάς Χόπκο, συγγραφέας και πρώην κοσμήτωρ της Ορθόδοξης
Θεολογικής Σχολής του Αγίου Βλαδίμηρου.
*** Τη 2η Εκθεση Βιβλίου Ελλήνων Λογοτεχνών της Διασποράς διοργανώνει ο Σύλλογος
Αθηναίων.
*** Η πρόεδρος του Κουίνς, Μελίντα Κατζ, ο γερουσιαστής Μιχάλης Γιάνναρης, η βουλευτής
Αραβέλλα Σιμωτά και ο δημοτικός σύμβουλος, Κώστας Κωνσταντινίδης τιμούν την 194η
επέτειο της Ελληνικής Παλιγγενεσίας.
*** Το Cyprus Children’s Fund απονέμει στην AHEPA το “Φιλανθρωπικό και Ανθρωπιστικό
Βραβείο” του και τιμητική διάκριση στον ιδρυτή του AHI, Ευγένιο Ρωσσίδη.
 
*** Τιμητικές διακρίσεις στο δημοτικό σύμβουλο Κώστα Κωνσταντινίδη, το Γενικό Πρόξενο της
Κύπρου, Βασίλειο Φιλίππου, τον αστυνομικό Μάικ Αμέρι και -μετά θάνατον- το Δημοσθένη
Συντήλα απονέμει η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Νέας Υόρκης στο ετήσιο δείπνο της
παρέλασης.
*** Στον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη απονέμει ο Παμπάφειος
Σύλλογος το βραβείο “Ευαγόρας Παλληκαρίδης”. Τιμητική διάκριση και στη δικαστή Χάριετ
Τζορτζ.
*** Συγκινητική η τελετή αποκαλυπτηρίων του αγάλματος του Σοφοκλή στην Πλατεία Αθηνών
στην Αστόρια.
*** Το όνομα του αείμνηστου Αρχιεπισκόπου Βορείου και Νοτίου Αμερικής Ιακώβου δίδεται σε
τμήμα της 33ης οδού στην Αστόρια στη διάρκεια ειδικής τελετής. Προηγήθηκε τρισάγιο για τα
10 χρόνια από το θάνατο του αοίδιμου Ιεράρχη.
*** Κυπριακό και νεολαία απασχολούν το 44ο Συνέδριο της Κυπριακής Ομοσπονδίας
Αμερικής.
*** Η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων απονέμει τα βραβεία της Ελευθερίας στους
Τελετάρχες και τους χορηγούς της παρέλασης στο επίσημο δείπνο στο Χίλτον.
*** Στα γαλανόλευκα έβαψαν την 5η Λεωφόρο οι χιλιάδες ομογενείς που συμμετείχαν στη
μεγαλειώδη παρέλαση του Ελληνισμού της Νέας Υόρκης, Νέας Ιερσέης και Κοννέκτικατ.
Εντυπωσιακή η παρουσία των Ευζώνων της Ελληνικής Προεδρικής Φρουράς.
*** Ανοιχτή συζήτηση με θέμα τη Δημόσια Υγεία στην Ελλάδα και τις φιλανθρωπικές δράσεις
της Ομογένειας διοργανώνει η Ομοσπονδία Ιατρικών Συλλόγων Βορείου Αμερικής με τη
συμμετοχή του Ιατρικού Συλλόγου Νέας Υόρκης, ομογενειακών φορέων και του προέδρου του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργου Πατούλη.
*** Eπαναφέρει την απευθείας πτήση”Νέα Υόρκη – Αθήνα” η Delta Air Lines.
*** Μετά από κινητοποίηση της Ελληνοαμερικανικής κοινότητας ο Ρεπουμπλικανός
γερουσιαστής της Ιντιάνα Νταν Κοτς άρει τις επιφυλάξεις και συναινεί υπέρ της ομόφωνης
απόφασης του Κογκρέσου για την ανακήρυξη της 25ης Μαρτίου ως “Ημέρα της Ελληνικής
Ανεξαρτησίας”.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
*** Τα 100 χρόνια έκδοσής της γιορτάζει η ημερήσια εφημερίδα “Εθνικός Κήρυξ”
*** Με την εκδήλωση “Επίσκεψη στα Φυλακισμένα Μνήματα”, παρουσία του Αρχιεπισκόπου
Δημητρίου, τιμάται από την κυπριακή παροικία η 60η επέτειος έναρξης του
Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα των Κυπρίων 1955-59.
***Πασχαλινές διανομές από το Ιδρυμα Ελληνικής Συμπαράστασης σε 450 οικογένειες στην
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Αθήνα και 85 στη Θεσσαλονίκη. Στην Κέρκυρα μοιράζονται 170 δέματα με τρόφιμα και
αμνοερίφια, προσφορά του Corfu Relief- Hellenic Relief με μέρος των εξόδων να καλύπτεται
από τον Παγκερκυραϊκό Σύλλογο Νέας Υόρκης.
*** Με ευλάβεια και κατάνυξη οι Ελληνορθόδοξοι ομογενείς γιορτάζουν τις άγιες ημέρες του
Πάσχα.
*** Στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως στην Κορόνα ψάλλει τη Μεγάλη Πέμπτη, τη Μεγάλη
Παρασκευή και το βράδυ της Αναστάσεως ο Πέτρος Γαϊτάνος.
*** Μήνυμα αλληλεγγύης προς την Ελλάδα από τον Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και τον
Αντιπρόεδρο Τζο Μπάιντεν κατά την ετήσια δεξίωση για την Ελληνική Ανεξαρτησία στο Λευκό
Οίκο παρουσία του Αρχιεπισκόπου Δημητρίου, του υπουργού Οικονομικών, Γιάνη Βαρουφάκη
και περίπου 300 ομογενών.
*** Η σχολική Χορωδία του Αγίου Δημητρίου συνοδεύει τον Πέτρο Γαϊτάνο στη συναυλία
“Ελληνική Μουσική Τριλογία” στο Town Hall του Μανχάταν. Την εκδήλωση διοργανώνει η
κοινότητα της Μεταμορφώσεως στην Κορόνα και μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Greek
Children’s Fund.
*** Η Μαρία Φαραντούρη τραγουδά “Τραγούδια της Ελλάδας και του Κόσμου” μαζί με τα
παιδιά της Χορωδίας της Ακαδημίας Ελληνικής Παιδείας στο Skirball Arts Center του NYU.
*** Ο επιχειρηματίας Τζον Κάλαμος βασικός ομιλητής στο 14ο ετήσιο επενδυτικό φόρουμ του
CAPITAL LINK .
*** Ξεκινούν και πάλι οι απευθείας πτήσεις της American Airlines από Φιλαδέλφεια για Αθήνα.
*** Μεγάλη συμμετοχή στην έκθεση εργασίας του Κυπροαμερικανικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου
*** Συναντήσεις με τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο και την οργανωμένη Ομογένεια έχει στη Νέα
Υόρκη ο γενικός διευθυντής της ΓΓΑΕ, Μιχάλης Κόκκινος.
*** Σε κλίμα αναστάσιμης χαράς τελούνται από τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο τα εγκαίνια του
Ιερού Ναού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Πορτ Ουάσιγκτον του Λονγκ Αιλαντ.
*** “Μουσικοί Διάλογοι” από τον Σύλλογο Νισυρίων σε συνεργασία με τον Γρηγόρη Μανινάκη
και τον “Μικρόκοσμο”.
***Αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη από τη Χορωδία “Hellenic Voices of Long Island” με
αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του.
ΜΑΙΟΣ
*** Ο π. Χριστόφορος Μητρόπουλος διορίζεται νέος πρόεδρος του Ελληνικού Κολλεγίου και
της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης.
*** Στον επιχειρηματία Ανδρέα Κραμβή απονέμεται το Αριστείο του Κυπρο-Αμερικανικού
Εμπορικού Επιμελητηρίου.
*** Συγκινητική συναυλία – αφιέρωμα του ΚΕΠ στον αείμνηστο Στέλιο Καζαντζίδη με τους
Γιώτα Νέγκα και Γεράσιμο Ανδρεάτο, παρουσία της Βάσως Καζαντζίδη.
*** Η Ομοσπονδία Ελληνοαμερικανών Εκπαιδευτικών τιμά τον διευθυντή του Γραφείου
Ελληνικής Παιδείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Δρ. Ιωάννη Ευθυμιόπουλο κατά την ετήσια
εκδήλωση “Τιμή στο Δάσκαλο”.
*** Ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης, Ευάγγελος απονέμει τιμητικές διακρίσεις σε 93 ομογενείς
για τις υπηρεσίες τους στην Εκκλησία και το συνάνθρωπο στη διάρκεια του επίσημου δείπνου
του Κληρικολαϊκού Συνεδρίου της Μητροπόλεως Νέας Ιερσέης.
*** Παραδίδεται στις αρχές ο πολιτειακός γερουσιαστής Ντην Σκέλος. Κατηγορείται για
εκβιασμό και δωροδοκία.
*** Ρεσιτάλ πιάνου της Αθηνάς Αδαμοπούλου στο Μέγαρο Μουσικής για την οργάνωση “Μαζί
για το Παιδί” – Νέα δωρεά Συλλόγου Αθηναίων στο Βρεφοκομείο Αθηνών
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*** Εγκαινιάζονται οι νέες εγκαταστάσεις του Hellenic Classical Charter School στο Μπρούκλιν
κατά τη 10η επέτειο λειτουργίας του σχολείου.
*** Με μεγαλοπρέπεια εγκαινιάζεται από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο ο Καθεδρικός
Ναός της Αγίας του Θεού Σοφίας στην Ουάσιγκτον.
*** Τιμητικό διδακτορικό δίπλωμα Θεολογίας απονέμει στον αποχωρούντα πρόεδρο του
Ελληνικού Κολεγίου / Θεολογικής Σχολής π. Νικόλαο Τριανταφύλλου κατά την 73η τελετή
αποφοίτησης της Σχολής, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος. Αποφοιτούν 20 φοιτητές
από το Ελληνικό Κολέγιο και 34 από τη Θεολογική Σχολή, ενώ 10 φοιτητές έλαβαν ειδικό
πιστοποιητικό σπουδών στη Βυζαντινή Μουσική.
*** Για το νέο της μυθιστόρημα “The Ladies of Managua” μιλά η δημοσιογράφος Ελένη Gage
στο “Εαρινό Γεύμα” της Φιλοπτώχου του Αρχιεπισκοπικού Καθεδρικού της Αγίας Τριάδας. Τα
έσοδα της εκδήλωσης ενισχύουν το “Cathedral Philoptochos Scholarship Fund”.
*** Εκδήλωση -αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη από το Ιδρυμα “Ορφέας” και την Οπερα
Κερύνεια με την Μπέτυ Χαρλάφτη
*** Ο Σύλλογος Ελλήνων Εκπαιδευτικών “Προμηθεύς” βραβεύει έξι μαθητές που αρίστευσαν
στο 2ο Διαγωνισμό με θέμα τη ζωή και το έργο του Δρ. Γεωργίου Παπανικολάου. Στο ετήσιο
επιστημονικό συμπόσιο στη μνήμη του κορυφαίου Ελληνα ερευνητή βραβεύθηκαν ο δρ.
Ιωάννης Ζερβουδάκης και η καθηγήτρια Κάθρυν Hajjar.
*** O πρόεδρος της SCIOFEST και κινηματογραφιστής από τη Γαλλία, Κώστας Καστόρης
ομιλητής στην επετειακή εκδήλωση για τα 193 χρόνια από τις Σφαγές της Χίου.
*** Συγκλονίζει η άγρια δολοφονία του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Σάββα Σαββόπουλου,
διευθύνοντος συμβούλου της “American Iron Works”, της συζύγου και του μικρού γιου τους
μέσα στην έπαυλή τους στην Ουάσιγκτον.
*** Ο καθηγητής Ανδρέας Γερολυμάτος, διευθυντής του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του
Ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος” στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser του Βανκούβερ εκφωνεί την
ετήσια “Διάλεξη Χάρυ Ψωμιάδη” κατά την αποφοίτηση του Κέντρου Βυζαντινών και
Νεοελληνικών Σπουδών, η οποία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του φοιτητή Παναγιώτη
Παπαβασιλόπουλου.
*** Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κεφαλλήνων & Ιθακησίων “Οδυσσεύς” απονέμει το “Οδύσσειο
Βραβείο” στους Γιώργο Φακίρη και Γιώργο Αλεξίου κατά το 11ο συνέδριό της στη Νέα Υόρκη.
*** Αριστες εντυπώσεις αφήνει το μουσικό οδοιπορικό στη μελοποιημένη ποίηση από τη
παιδική Βυζαντινή Χορωδία του Αγίου Νικολάου Φλάσινγκ.
*** Εντυπωσιάζει στο Εαρινό της Κονσέρτο η Αρχιεπισκοπική Χορωδία Νέων.
*** Δωρεά 5.000 δολαρίων από τη Χορωδία “The Hellenic Voices of Long Island” στο
“Χαμόγελο του Παιδιού”.
*** Εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Επαρση
της Ελληνικής και Ποντιακής σημαίας στο Bowling Green. Με μεγάλη επιτυχία διοργανώνεται
από το Ελληνικό Κέντρο Ερευνών για τη Μικρά Ασία και τον Πόντο, το Ινστιτούτο Ζόριαν και το
Αμερικανικό Κέντρο για τη Μέση Ανατολή, η 2η διεθνής ακαδημαϊκή συνδιάσκεψη με θέμα
“Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και οι μη τουρκικές μειονότητες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία:
Αρμένιοι, Ασσύριοι και Έλληνες”.
***Μαγεύει την Ομογένεια η Αρετή Κετιμέ κατά την πρώτη της περιοδεία στις ΗΠΑ με τις δύο
συναυλίες που διοργάνωσε η Μητρόπολη Νέας Ιερσέης στο Πανεπιστήμιο Rutgers και τη
Βαλτιμόρη στη μνήμη των ευεργετών Νικολάου και Αννας Μπούρα.
*** Ο Οργανισμός των εστιατόρων Pan Gregorian of Metro New York & LI τιμά τον ιδρυτή του
και προέδρο του Pan Gregorian Fund, Τάσο Μάνεση και επιχορηγεί με 50 χιλιάδες δολάρια
στα “Frank Sinatra School of Arts”, “Food & Finance H S”, Ελληνο-Ᾱμερικανικό Εμπορικό
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επιμελητήριο, St. Joseph’s Food Pantry και “National Restaurant Association Educational
Foundation”.
***Ξεκινά η 6η ετήσια εκστρατεία της εφημερίδας μας “Greek News” για τον ελληνικό τουρισμό.
ΙΟΥΝΙΟΣ
*** Στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας στην Ουάσιγκτον, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου
Δημητρίου, τελείται η εξόδιος ακολουθία του ομογενούς Σάββα Σαββόπουλου, της συζύγου του
και του γιου τους που βρέθηκαν δολοφονημένοι μέσα στο σπίτι τους.
*** “Φεύγει” από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο Επίσκοπος Ολύμπου Ανθιμος.
*** Διεξάγεται στην Ουάσιγκτον το ετήσιο συνέδριο της ΠΣΕΚΑ κατά το οποίο τιμάται η
ομογενής επικεφαλής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Τζένιφερ Ψάκι.
*** Ο Σύλλογος Ελληνοαμερικανών Ιδιοκτητών Ακινήτων με τη βοήθεια του επιχειρηματία
Γιώργου Φακίρη απονέμει υποτροφίες σε 14 μαθητές απογευματινών σχολείων του Κουίνς και
του Bryant HS.
*** Η επιτροπή εθνικών θεμάτων της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Νέας Υόρκης σε
συνεργασία με την Πανηπειρωτική Ομοσπονδία, την Παμμακεδονική Ομοσπονδία, την
Παμποντιακή Ομοσπονδία και την ΠΣΕΚΑ διοργανώνουν ημερίδα με “Ελληνισμός και εθνικά
θέματα – ενεργοποίηση και νίκη”.
*** Μετά από ένα χρόνο ιερατείας ο π. Αναστάσιος Γούναρης εγκαταλείπει την κοινότητα του
Αγίου Νικολάου Τάρπον Σπρινγκς και την ιεροσύνη.
*** Σαράντα-δυο μαθητές αποφοιτούν από το Λύκειο του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια.
Ομιλητής στην τελετή ο καρδιολόγος Ουίλλιαμ Τένετ.
*** Κατανυκτική συναυλία με ύμνους αφιερωμένους στην Παναγία από τη Βυζαντινή Χορωδία
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.
*** Καθαγιασμός από τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο της αγιογραφίας του Ιερού Ναού του
Σωτήρος στο Ράι. Προβολή του ντοκιμαντέρ “Pistevo – I Believe” με χορηγό τον κ. Μάικλ
Ψαρό. Δωρεά 65 χιλιάδων από την ενορία για τον Αγιο Νικόλαο στο Ground Zero.
*** Επίσκεψη αγάπης του Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, Μάρκου στη Νέα Υόρκη.
*** Με 29 εξαγωγικές εταιρίες συμμετέχει η Ελλάδα στην 61η “Fancy Food Show”. Μικρότερη η
κυπριακή συμμετοχή, δυναμική η παρουσία των ομογενειακών επιχειρήσεων.
*** Ξεκινούν και πάλι οι “Ελληνικές Βραδιές” κάθε Τρίτη στην Πλατεία Αθηνών στην Αστόρια
*** Ο Δημήτρης Χατζής επανεκλέγεται πρόεδρος της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Αμερικής
από το 69ο συνέδριο που διεξάγεται στη Βοστώνη.
*** “Φεύγει” από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο καθηγητής και συγγραφέας Γεώργιος Γιάνναρης.
ΙΟΥΛΙΟΣ
*** Ο Παναγιώτης Ψαράκης εκλέγεται πρόεδρος της Παγκρητικής Ενωσης Αμερικής από το
44ο συνέδριο που διεξάγεται στο Σολτ Λέικ Σίτι.
*** Με απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου προάγεται σε εν
ενεργεία Μητροπολίτη ο Επίσκοπος Μελόης Φιλόθεος.
*** Με την εκλογή του Τζον Γαλάνη στην προεδρία ολοκληρώνεται το 93ο ετήσιο συνέδριο της
ΑΧΕΠΑ στο Σαν Φρανσίσκο παρουσία του Αρχιεπισκόπου Δημητρίου.
*** Θλίψη για το θάνατο του δικαστή Γουσταύου Κοφινά.
*** Η κοινότητα της Αναστάσεως στο Brookville καλωσορίζει το νέο της προϊστάμενο π. Ανδρέα
Βυθούλκα.
*** “Φεύγει” από τη ζωή ο Γιάννης Βασίλαρος, πρόεδρος του ιστορικού καφεκοπτείου
Vassilaros & Sons.
*** Προεξάρχοντος του Επισκόπου Μηδείας Αποστόλου ο εορτασμός της Αγίας Ειρήνης
Χρυσοβαλάντου στην Αστόρια.
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*** Δεκατρείς ομογενείς εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στο ετήσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο του
Γραφείου Ελληνικής Παιδείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής στην Κύπρο.
*** Μνημόσυνο για την 41η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.
*** Σημαντικές ζημιές προκαλεί πυρκαγιά στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο West Babylon
*** O Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος επισκέπτεται την Κατασκήνωση του Αγίου Παύλου στο
Κοννέκτικατ όπου φιλοξενήθηκαν φέτος περίπου 650 παιδιά.
*** Ο πολιτειακός βουλευτής του New Hampshire Θωμάς Κατσιαντώνης εκλέγεται νέος
πρόεδρος της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ενωσης Ελληνισμού. Στο Δ.Σ. και η βουλευτής
της Νέας Υόρκης Νικόλ Μαλλιωτάκη.
*** Θλίψη προκαλεί ο θάνατος του Αρχιμανδρίτη Γαβριήλ Καράμπη.
*** Στη Χίο διεξάγεται το 61ο εθνικό συνέδριο των Ηνωμένων Χιακών Σωματείων.
*** Νέα δωρεά δεκαέξι χιλιάδων δολαρίων από το Σύλλογο Αμοργιανών Νέας Υόρκης στα
σχολεία της Αμοργού και των Μικρών Κυκλάδων.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
*** Συνάντηση εργασίας ομογενών στο Λευκό Οίκο παρουσία και του αντιπροέδρου Μπάιντεν
για την Ελλάδα.
*** Σημαντική πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τζαχάρη για τα Παιδικά Χωριά SOS στην Ελλάδα.
*** “Φεύγει” από τη ζωή ο π. Βύρων Παπανικολάου, ο οποίος υπηρέτησε για 55 έτη την
ιστορική κοινότητα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Πάλος Χιλς του Ιλινόι.
*** Την άρση των περιορισμών για τα εμβάσματα των ομογενών ζητά σε συνέντευξη Τύπου
στο Μανχάτταν η βουλευτής Κάρολιν Μαλόνι.
*** Με λαμπρότητα και κατάνυξη η Ομογένεια γιορτάζει τη Μεταμόρφωση του Σωτήρος και την
Κοίμηση της Θεοτόκου.
*** Η Παναρκαδική Ομοσπονδία Αμερικής ανακοινώνει ότι κατά τη διάρκεια του πρόσφατου
εράνου που συντόνιζε ο πρώην πρόεδρος Γιώργος Σουρούνης συγκέντρωσε το ποσό των
$125.000 το οποίο θα διατεθεί για την αγορά εξοπλισμού για το Παναρκαδικό Νοσοκομείο.
***Στις οργανώσεις “Refugees International” και “Amani Global Works” τα έσοδα από το
λαμπερό 5ο Blue Dream Gala της κοινότητας της Κοίμησης της Θεοτόκου στα Χάμπτονς.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
*** Εναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και για τα ελληνοαμερικανικά ημερήσια και
απογευματινά σχολεία.
*** Ξεκινούν οι εργασίες ανέγερσης του Ιερού Ναού και Προσκυνήματος του Αγίου Νικολάου
στο Μανχάτταν.
*** Με μεγάλη διαφορά η ομογενής Μαγδαληνή (Μαντλίν) Σίγκα κερδίζει το χρίσμα του
Δημοκρατικού Κόμματος για το αξίωμα του Εισαγγελέα στο Nassau County.
*** Ο ομογενής Σπύρος Γαρυφάλης στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης.
***Ο Μάικλ Δουκάκης ομιλητής στην τελετή απονομής υποτροφιών του Hellenic Times
Scholarship Fund ύψους 150 χιλιάδων δολαρίων.
*** Συνέρχεται υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Δημητρίου η 6η ετήσια Σύνοδος των
Κανονικών Ορθοδόξων Επισκόπων της Αμερικής στο Σικάγο.
*** Τον Οίκο Φιλοξενίας καρκινοπαθών παιδιών “Ronald McDonald House” επισκέπτεται η
Πρώτη Κυρία της Κύπρου, Αντρη Αναστασιάδη.
*** Τελευταίο αντίο στον πρώην πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, Δρ. Αντώνιο Χαρόβα.
*** Η ομογενής Βασιλική – Μπέτυ Καντρέλ από την Πολιτεία της Georgia στέφθηκε “Miss
America 2016”.
*** Το “Reward School Award” απονέμεται στο Hellenic Classical Charter School από το
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Υπουργείο Παιδείας.
*** Σε ηλικία 94 ετών “φεύγει” από τη ζωή ο πρώην διευθυντής του Γραφείου Παιδείας της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής, Εμμανουήλ Χατζηεμμανουήλ.
***Η Κυπριακή Ομοσπονδία Αμερικής τιμά τον Γερουσιαστή Τσαρλς Σούμερ  στη διάρκεια του
ετήσιου δείπνου της παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη
και του Αρχιεπισκόπου Δημητρίου.
*** Γεύμα προς τιμήν της Πρώτης Κυρίας της Κύπρου Αντρης Αναστασιάδη από τον
Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο και την Εθνική Φιλόπτωχο.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
*** Συναντήσεις του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο
στην έδρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και με στελέχη ομογενειακών οργανώσεων στη Νέα
Υόρκη.
*** Παρουσία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα το 3ο ετήσιο δείπνο της “Ελληνικής
Πρωτοβουλίας” στο οποίο συγκεντρώθηκαν 2,5 εκατ, δολάρια και τιμήθηκαν οι επιχειρηματίες
Τζον Κατσιματίδης, Τζορτζ Μάρκους και το Agnes Varis Trust.
*** Μεγάλη συμμετοχή εκπαιδευτικών στο ετήσιο επιμορφωτικό σεμινάριο για “Τα Ελληνικά
μου” του Τμήματος Ελληνικής Παιδείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.
*** Ο Ελληνισμός πενθεί για το θάνατο του Χρήστου Τομαρά σε ηλικία 78 ετών έπειτα από
πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.
*** Με το 4ήμερο φεστιβάλ “Ο Νάρκισσος σήμερα: Μια ανάπλαση του μύθου” ξεκινά τη
φθινοπωρινή του σεζόν και γιορτάζει τα 15 χρόνια του στη Νέα Υόρκη το Πολιτιστικό Ιδρυμα
“Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης”.
*** Το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο τιμά ως “Πρόσωπο της Χρονιάς” τον
συμπρόεδρο του Ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος”, Ανδρέα Δρακόπουλο. Τα έσοδα της βραδιάς
θα διατεθούν στο Hellenic Relief Foundation.
*** Εντυπωσιακή η 6η “Βραδιά Οπερας και Μπαλέτου” στον Αγιο Δημήτριο Αστόριας σε
συνεργασία με το Ιδρυμα Ελληνικής Μουσικής.
*** Την 71η επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τη ναζιστική κατοχή τιμά ο Σύλλογος
Αθηναίων Νέας Υόρκης σε εκδήλωση μνήμης με ομιλήτρια την καθηγήτρια του NYU Λιάνα
Θεοδωράτου.
*** Στο δικαστή Νικόλαο Τσουκαλά απονέμει το βραβείο “Nicholas J.Bouras” το Τάγμα των
Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την εξαιρετική του προσφορά και υπηρεσία.
*** Στον Αντιπρόεδρο Τζο Μπάιντεν απονέμεται το “Αθηναγόρειο Βραβείο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων” για το 2015 από τους Αρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
*** Με το βραβείο «Person of the Year» για το 2015 βραβεύει η HANAC τον πολιτειακό
γερουσιαστή Μάικλ Γιάνναρη, την πολιτειακή βουλευτή, Αραβέλλα Σιμωτά και τον δημοτικό
σύμβουλο, Κώστα Κωνσταντινίδη. Για πρώτη φορά απονέμεται το Βραβείο Εθελοντή στην
Στέισι Αγραπίδη.
*** Λαμπρός ο εορτασμός του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια, την Τζαμέικα και το Μέρρικ. Η
Ομογένεια εύχεται στον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο για τα ονομαστήρια του.
*** Τα Θυρανοίξια του νέου περικαλλούς ναού του Αγίου Δημητρίου στο Μέρρικ του Λονγκ
Αιλαντ τελεί ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος.
*** Με την καθιερωμένη παρέλαση στην Αστόρια γιορτάζεται η εθνική επέτειος της 28ης
Οκτωβρίου. Ομιλητής στην επετειακή εκδήλωση ο καθηγητής Ιστορίας του Haverford Δρ.
Αλέξανδρος Κιτρόεφ.
*** Αναλαμβάνει τα καθήκοντά του ο νέος πρόεδρος του Ελληνικού Κολλεγίου/ Θεολογικής
Σχολής π. Χριστόφορος Μητρόπουλος.
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
*** Στο Νίκο Μουγιάρη το “Φειδιππίδειο Βραβείο” του COSMOS FM
*** Ετήσια Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών του Γραφείου Παιδείας της Αμέσου
Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας στο Πολιτιστικό Κέντρο «Πέτρος Γ. Πατρίδης» του Αγίου
Δημητρίου Αστόριας.
***Πανηγυρική η εκλογή της Μαντλίν Σίγκα στο αξίωμα του Γενικού Εισαγγελέα του Nassau
County.
*** Ο Σύλλογος Μεγαρέων “Βύζας” γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή του.
*** Την Πρώτη Κυρία της Κύπρου, Αντρη Αναστασιάδη τιμά η Φιλόπτωχος του Καθεδρικού
κατά το Chrysanthemum Ball, και προσφέρει χρηματική δωρεά δέκα χιλιάδων δολαρίων για την
ενίσχυση του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Δωρεά 50 χιλιάδων από την
Αρχιεπισκοπή.
***Με το βραβείο “Αρχάγγελος Μιχαήλ” τιμά την “Ηγεσία των 100” ο Οίκος Ευγηρίας “Αγιος
Μιχαήλ”.
*** Την εκτελεστική του διευθύντρια Αντωνία Μπλετσάκη τιμά το Φιλανθρωπικό Ιδρυμα του
Pan Gregorian και προσφέρει 18 χιλιάδες δολάρια σε οργανισμούς της Ομογένειας.
*** Το βιβλίο του εκπαιδευτικού Αντώνη Καβάζη “Ασγάτα: Ιστορία και μνήμες” παρουσιάζει ο
Σύλλογος Ασγατιτών Αμερικής.
*** Ο θεατρικός όμιλος Eclipses ανεβάζει την κωμωδία του Ντάριο Φο, “Δεν πληρώνω – Δεν
πληρώνω” στο Πολιτιστικό Κέντρο της Αρχιεπισκοπής στην Αστόρια, σε σκηνοθεσία της
Ιωάννας Κατσαρού και του Χρήστου Αλεξανδρίδη.
*** Εγκαινιάζεται στην Αστόρια η τρίτη υπεραγορά Mediterranean Foods.
*** Τον “Προμηθέα Δεσμώτη” παρουσιάζουν στο Χίκσβιλ η παιδική Θεατρική Ομάδα “Το
Ονειρο” και το “George Marneris Scholarship Fund”.
*** Σειρά συναυλιών του Γιώργου Νταλάρα, της Γλυκερίας και της Ελένης Βιτάλη σε Αμερική
και Καναδά.
*** Τον ΑΣΤΕΡΑ Τρίπολης βραβεύει ο Σύλλογος Αρκάδων Νέας Υόρκης “Γέρος του
Μωριά” στο δείπνο για την 84η επέτειο από την ίδρυσή του. Ως “Αρκάς της Χρονιάς” τιμά ο
αντιπρόεδρος του Greek Children’s Fund, Παναγιώτης Νάνος.
*** Την Investors Bank και τους επιχειρηματίες Πάνο Σταυριανίδη, Νίκο Αντωνέλλο και
Δημήτριο Κυδωνιαίο τιμά το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Νέας Ιερσέης /
Φιλαδέλφειας στο ετήσιο γκαλά του.
*** Με συναυλία του Γρηγόρη Μανινάκη τιμάται η 42η επέτειος της Εξέγερσης του
Πολυτεχνείου.
***Εντονη διαμαρτυρία των ομογενών για τις απαράδεκτες δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας
της Ελλάδος, Νίκου Φίλη περί της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Διαμαρτυρία στο
Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη. Επιστολή διαμαρτυρίας από την Παμποντιακή
Ομοσπονδία Αμερικής και  την Παμμακεδονική Ενωση Αμερικής.
*** Για 26η χρονιά ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Ακινήτων προσφέρει το εορταστικό Γεύμα της
Ημέρας των Ευχαριστιών σε χιλιάδες συνανθρώπους μας στην Αστόρια.
*** Εκθεση “Οι Ελληνες – Από τον Αγαμέμνονα έως το Μέγα Αλέξανδρο” στο Εθνικό Ελληνικό
Μουσείο στο Σικάγο.
*** Το Οικουμενικό Πατριαρχείο επικυρώνει την απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της
Αρχιεπισκοπής Αμερικής για την καθαίρεση του Πρωτοπρεσβύτερου, Γεωργίου Πασσιά.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
***Με τη συμμετοχή της αναπληρώτριας υπουργού Τουρισμού Ελενας Κουντουρά και του
υφυπουργού Εξωτερικών, Δημήτρη Μάρδα διεξάγεται το 17ο ετήσιο διεθνές φόρουμ
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της Capital Link για την Ελλάδα με θέμα «Επενδύοντας στην ανάπτυξη». Τιμώμενοι το Ιδρυμα
Ωνάση και ο πρόεδρός του Αντώνης Παπαδημητρίου.
*** Ο Ελληνικός Ιατρικός Σύλλογος Νέας Υόρκης τιμά τον επιχειρηματία και φιλάνθρωπο Μάικλ
Τζαχάρη, τον γιατρό Τζακ Σωτηράκη και -μετά θάνατον- τον αείμνηστο Δρ. Αντώνιο Χαρόβα
και προσφέρει υποτροφίες στη διάρκεια του ετήσιου δείπνου του.
*** Στον καθηγητή του MIT Νίκολας Νεγροπόντε το 36ο “Ομήρειο Βραβείο” της Χιακής
Ομοσπονδίας.
*** Το Ελληνικό Τμήμα του Ronald McDonald House βραβεύει τον επιχειρηματία Τζον
Ντόσκα και συγκεντρώνει περίπου 200 χιλιάδες δολάρια στο χριστουγεννιάτικο του γκαλά.
*** Πρεμιέρα για το θεατρικό “Love-Βαλς με τον έρωτα” του Στράτου Τζώρτζογλου σε
συνεργασία με την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων και συμπρωταγωνίστρια τη Φιόνα
Γεωργιάδου.
*** “Φεύγει” από τη ζωή ο διάσημος Ελληνιστής καθηγητής Ιωάννης Ρασσιάς.
*** Φαντασμαγορική η χριστουγεννιάτικη γιορτή του Ημερήσιου Σχολείου του Αγίου Δημητρίου.
*** Χριστουγεννιάτικη διανομή τροφίμων από το Ιδρυμα Ελληνικής Συμπαράστασης.
*** Τα βιβλία της “Ψηλά τακούνια” και “Ξυπόλυτες στην άμμο” παρουσιάζει στη Νέα Υόρκη η
Ιουστίνη Φραγκούλη
*** Μεγάλη δωρεά του Ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος” και προσωπικά του Ανδρέα
Δρακόπουλου για την αίθουσα “Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος” στο Εθνικό Αφροαμερικανικό
Μουσείο Ιστορίας και Πολιτισμού στην Ουάσιγκτον.
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